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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla, mitä ja millaista asiakaslähtöisyys on julkisen 

terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa sekä millaisia asiakaslähtöisiä 

toimintatapoja suunnittelussa hyödynnetään. 

 

Tutkimuksen aineisto koostui kymmenen (n=10) julkisen terveydenhuollon fyysisen 

ympäristön suunnittelun asiantuntijan haastattelusta. Tutkimusmenetelmänä oli 

teemahaastattelu ja haastattelemalla saatu aineisto analysoitiin induktiivista 

sisällönanalyysiä käyttäen. 

 

Tutkimus auttaa ymmärtämään asiakaslähtöisyyttä ilmiönä terveydenhuollossa ja sen 

fyysisen ympäristön suunnittelussa. Tämä tutkimus luo pohjaa asiakaslähtöisyyden 

johtamiselle ja kehittämiselle terveydenhuollossa ja sen fyysisen ympäristön 

suunnittelussa. Tutkimuksen mukaan asiakaslähtöisyys on terveydenhuollon fyysisen 

ympäristön suunnittelussa sellaisia arvoja ja asenteita, jotka asettavat asiakkaan edun ja 

tarpeet ensisijaiseksi, ja joihin fyysisen ympäristön suunnittelulla pyritään vastaamaan, 

sekä näihin arvoihin pohjautuvaa moniammatillista ja moniasiantuntijuudessa 

toteutuvaa suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistoimintaa. Lisäksi se on 

asiakaslähtöisten, asiakkaita osallistavien toimintatapojen käyttöä suunnittelussa. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon asiakaslähtöisyyden 

sekä erityisesti terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyyden 

kehittämisessä.  

  

Avainsanat: Asiakaslähtöisyys, terveydenhuollon fyysinen ympäristö, asiakkuus 

 

 

 

 

 



 

University of Oulu 

Faculty of Medicine, Unit of Nursing Science and Health Management Health 

Management Science 

 

ABSTRACT 

 

Jakola Jenni: Experts’ views about customer orientation in 

the design of the health care physical 

environment  

 

Pro Gradu Thesis:  58 pages, 3 appendices 

August 2017 

 

The aim of this study was to describe, what customer orientation is like and what kind 

of customer-oriented methods are used in the design of the health care physical 

environment.  

 

The data of this study was formed of interviews of ten (n=10) public health care 

physical environment design experts. The research method used was a semi-structured 

interview and the data was analyzed by using the qualitative content analysis. 

 

This study will help to understand the phenomenon of customer orientation in health 

care and in the design of the health care physical environment. This study lays a 

foundation for managing and improving customer-orientation in health care and in the 

design of the health care physical environment. According to the study customer 

orientation represents values of the kind and approaches that put the customers’ interest 

and needs first, and which the design of the health care physical environment strives to 

meet. It is shared partnership and multidisciplinary design as well as development 

activity and management, based on these values. In addition, customer orientation 

includes methods that participate customers in to design. 

 

The results of the study can be utilized in improving customer orientation in health care 

and in the design of the health care physical environment. 

 

Keywords: Customer orientation, health care physical environment, customer 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Julkisessa terveydenhuollossa kiinnitettään enenevässä määrin huomiota 

asiakaslähtöisyyteen (Oja 2010, Perrot 2013). Julkisen sektorin asiakaslähtöisyys-

trendin taustalla on ajatus siitä, että läheisten välien luominen asiakkaisiin tuottaa 

paremmin tarkoitukseen sopivia ja tehokkaampia julkisia palveluita, joilla voidaan 

vastata yhä vaativamman yleisön, julkisen vastuun kasvun sekä julkisen 

palvelutuotannon läpinäkyvyyden vaatimuksiin (Perrot 2013). Suomen terveyssektoriin 

2000-luvulla kohdistuneet muutospaineet ovat vauhdittaneet asiakaslähtöisyyden 

kehittämistä. Julkisen terveydenhuollon palveluilta odotetaan syvällisempää ja 

parempaa kykyä vastata asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin. (Virtanen ym. 2011.)    

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi- kärkihankkeen sekä sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on yhdistää sosiaali- ja 

terveyspalvelut kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi (Stm 2016a, Stm 

2016b). Palvelut asiakaslähtöisiksi- hankkeessa painotetaan asiakkaiden kokemusten ja 

palautteen huomioon ottaminen palveluiden kehittämisessä ja ohjauksessa (Stm 2016b). 

Terveydenhuollon asiakaslähtöisyydelle ja asiakaslähtöisille toimintatavoille löytyy 

myös lainsäädännöllinen perusta. Suomen perustuslain 2 §:n 2 momentin mukaan 

kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja 

elinympäristön kehittämiseen. Lisäksi perustuslain 20 §:n 2 momentin mukaan julkisen 

vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään 

koskevaan päätöksentekoon. (Perustuslaki 1999/731.) Myös terveydenhuoltolaissa 

mainitaan lain tarkoitukseksi asiakaskeskeisyyden vahvistaminen (Terveydenhuoltolaki 

2010/1326). 

 

Terveydenhuollon fyysisestä ympäristöstä vastaavat organisaatiot ja yksilöt ovat 

yhtäläisessä vastuussa muun terveydenhuollon kanssa vastaamassa terveyspolitiikan ja 

terveydenhuollon käytäntöjen dynaamisiin vaatimuksiin (Mills ym. 2015). 

Terveydenhuollon uudet palvelukokonaisuudet vaativat uudenlaiset tilat ja ympäristöt. 
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Suomessa sairaanhoitopiireillä ja kunnilla on paljon tiloiltaan huonokuntoisia ja 

nykyaikaiseen terveydenhuoltoon sopimattomia rakennuksia. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistuksen (Sote) myötä palveluja keskitetään harvempiin ja 

suurempiin yksiköihin. Tämä tulee muuttamaan myös terveydenhuollon rakennusten 

tarvetta ja käyttöä, ja suuria uudisrakennus-, perusparannus- ja peruskorjaushankkeita 

onkin valmisteilla tai menossa lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä.  

 

Sairaanhoitopiirien investointimenot olivat vuosina 2000–2012 yhteensä 3,3 miljardia 

euroa ja lisäksi tällä ja ensi vuosikymmenellä toteutettavien investointien kustannukset 

tulevat olemaan vähintään saman suuruiset. (Punnonen 2012.) Suuret taloudelliset 

paineet, väestön ikääntyminen ja terveydenhuollon laadun lisääntyneet vaatimukset 

vaativat uudenlaista ajattelua siihen, miten terveyspalvelut tuotetaan. Terveydenhuollon 

fyysinen ympäristö on merkittävä osa tätä uudistusprosessia. (Zhao & Mourshed 2012.) 

Terveydenhuollossa tarvitaan muutoksia, jotta laatu, tuottavuus ja työtyytyväisyys 

paranevat. Suuret sairaalarakennusprojektit tarjoavat tilaisuuden muutoksen 

implementointiin fyysisen ympäristön suunnittelun kautta. (Simeone ym. 2014.) 

Asiakaslähtöisen terveydenhuollon yksi tärkeä tekijä on hyvin koordinoitu ja 

yhtenäisesti toimiva terveydenhuollon ympäristö (Epstein ym. 2010).  

 

Asiakaslähtöisyys-käsitettä käytetään paljon terveydenhuollossa niin kansainvälisellä-, 

kansallisella- kuin organisaatiotasollakin ja asiakaslähtöisyys liitetään erityisesti 

terveydenhuollon palveluiden ja toiminnan kehittämiseen. Selkeää määritelmää 

asiakaslähtöisyydelle on kuitenkin vaikea löytää. Kansainvälisen ja kansallisen 

tieteellisen tutkimuksen sekä eri organisaatioiden tasolta löytyy lukematon joukko 

erilaisia määritelmiä terveydenhuollon asiakaslähtöisyydelle (vertaa Epstein ym. 2010, 

Mertaniemi ym. 2011 ja Virtanen ym. 2011).  

 

Vaikka asiakaslähtöisyys esiintyy käsitteenä myös kansallisessa terveyspolitiikassa, ei 

käsitettä ole tällä tasolla juurikaan sisällöllisesti määritelty. Asiakkuuden ja 

asiakaslähtöisyyden tutkiminen terveydenhuollon kontekstissa on tärkeää, sillä 

asiakaslähtöisillä toimintatavoilla voidaan lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta, 
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kustannustehokkuutta, työntekijöiden tyytyväisyyttä sekä asiakastyytyväisyyttä 

(Virtanen 2011). Myös terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiakkuuden 

ja asiakaslähtöisyyden tutkiminen on merkityksellistä siitä syystä, että asiakas on 

terveydenhuollon ympäristön tärkein loppukäyttäjä, sillä terveydenhuollon ympäristön 

tulisi tukea asiakkaan terveyttä (Elf ym. 2012).  

 

Tämä Pro gradu-tutkielma on osa Oulun yliopiston terveyshallintotieteen 

tieteenalaohjelman Terveyspalveluiden asiakkuus – hanketta. Tämä tutkimus sijoittuu 

terveydenhuollon makrotasolla tarkastelemaan asiakaslähtöisyyttä julkisen 

terveydenhuollon kontekstissa. Mikrotasolla tarkastellaan asiakaslähtöisyyttä 

terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun ja asiakkaiden rajapinnalla. 

Tutkimuksen aihe kiinnittyy terveyshallintotieteelliseen tutkimukseen tarkastelemalla 

julkisten terveyspalveluiden asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, mitä ja millaista asiakaslähtöisyys on 

julkisen terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa, sekä millaisia 

asiakaslähtöisiä toimintatapoja hyödynnetään terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnittelussa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa terveydenhuollon 

fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyydestä sekä siihen liittyvistä 

asiakaslähtöisistä toimintatavoista, terveydenhuollon sekä terveydenhuollon fyysisen 

ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. Näin ollen 

tutkimuskysymykset ovat: 

 

Mitä asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan ja millaista se on terveydenhuollon fyysisen 

ympäristön suunnittelussa? 

 

Mitä ja millaisia asiakaslähtöisiä toimintatapoja hyödynnetään terveydenhuollon 

fyysisen ympäristön suunnittelussa?  
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2 ASIAKASLÄHTÖISYYS TERVEYDENHUOLLON FYYSISEN 

YMPÄRISTÖN SUUNNITTELUSSA 

 

2.1 Potilaasta terveydenhuollon asiakkaaksi 

 

Uusi julkinen johtaminen (New Public Management, NPM) viittaa joukkoon ideoita, 

strategioita, käsitteitä ja käytäntöjä joilla julkinen hallinto pyrkii parantamaan julkisia 

palveluja implementoimalla yksityisen sektorin ja liiketalouden lähestymistapoja 

(Walther 2015, Denhardt & Denhardt 2000). Uusi julkinen johtaminen on ollut 

huomiota herättävin kansainvälinen trendi julkishallinnossa aina 1980-luvulta lähtien. 

Se perustui kahdelle erilliselle idealle. Ensimmäinen näistä oli toisen Maailmansodan 

jälkeen muotoutunut uusi institutionaalisen taloustieteen liike, jonka hallintoa 

reformoivat opit pohjautuivat kilpailullisuuden, läpinäkyvyyden, kannustinjärjestelmien 

sekä asiakkaan valinnanvapauden ideoille.  Toista ideaa edusti ammattijohtamiselle 

perustuva julkisen sektorin managerialismi. Uuden julkisjohtamisen opit korostivat 

muun muassa ammattijohtamista ja yksityisen sektorin johtamiskäytäntöjen 

omaksumista, standardeja ja suorituskyvyn mittaamista, julkisen sektorin yksiköiden 

hajauttamista, kilpailua sekä julkisten resurssien kurinalaisempaa käyttöä. (Hood 1991.)  

 

Uusi julkinen johtaminen ei edellyttänyt vain uusien menetelmien omaksumista 

julkiseen hallintoon, vaan myös uusien arvojen, eli yksityisen sektorin arvojen, 

omaksumista. Tämä teki uudesta julkisjohtamisesta myös normatiivisen mallin 

julkishallinnolle ja sen johtamiselle. Uuden julkisen johtamisen yrittäjyys- ja 

managerialismioppien onkin syytetty uhkaavan demokraattisia ja perustuslaillisia 

arvoja, kuten oikeudenmukaisuutta ja osallistumista julkiseen päätöksentekoon. 

(Denhardt & Denhardt 2000.) 

 

Useiden maiden hallitukset ottivat uuden julkisjohtamisen strategiat omakseen ja 

implementoivat kilpailullisia markkinatalouden rakenteita, kannustinjärjestelmiä ja 

radikaaleja ulkoistamishankkeita (Walther 2015). Uuteen julkisjohtamiseen liittyi 
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vahvasti myös asiakkaiden valinnanvapaus, sillä valinnanvapaus tarkastelee hallintoa 

markkinoiden ja asiakkaiden näkökulmasta (Denhardt & Denhardt 2000). Suomessa 

1990-luvulla julkishallinnon kehittämisen ja uuden julkisen johtamisen idean myötä 

julkisten palveluiden käyttäjien rooli korostui (Virtanen ym. 2011) ja näiden 

rakenteellisten ja hallinnollisten muutosten sekä uuden lainsäädännön myötä 

kansalaisista on tullut julkisten palveluiden asiakkaita (Valkama 2009).  

 

Myös hyvinvointipolitiikka heijastelee yhteiskunnassa vallalla olevia eettisiä arvoja ja 

näiden arvojen muuttuessa myös hyvinvointipolitiikka muuttuu. Tällaisen muutoksen 

välineenä toimii kieli. (Valkama 2009.) Liiketalouden ja johtamiskieli ovat 

legitimoineet paikkansa yhteiskunnassa ja siten myös terveydenhuollossa. Uusien 

käsitteellisten konseptien kuten asiakas ja palvelu käyttö perinteisten potilas ja hoito 

käsitteiden sijaan terveydenhuollossa ovat yksi esimerkki tästä kielellisestä 

muutoksesta. (Nordgren 2008.)  

 

Potilas on perinteisesti nähty passiivisena henkilönä (Hudak 2003, Nordgren 2008), 

joka altistaa kehonsa ammattilaisten hoidettavaksi (Hudak ym. 2003). Asiakas-termiin 

puolestaan liittyy ajatus aktiivisuudesta, oikeuksista sekä mahdollisuudesta vaatia ja 

valita (Valkama 2009, Nordgren 2008).  Asiakkaalla on tarpeita ja hän tarvitsee toisia 

ihmisiä näiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Asiakas tekee valintoja ja on aktiivinen 

toimija suhteessa palveluihin. (Valkama 2009.)  

 

Asiakas-termiin liittyvä aktiivinen toimijuus painottaa terveydenhuollossa potilaan 

omaa näkemystä hänen terveydestään ja hoitoon liittyvistä odotuksista (Hudak ym. 

2003). Terveydenhuollossa asiakkaan asema perustuu siten oletukselle, että asiakkaalla 

on kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä, kyky ja halu hankkia oleellista tietoa, tehdä valintoja 

eri vaihtoehtojen välillä ja toimia yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Eli asiakas-termin käyttöön liittyy terveydenhuollossa myös vastavuoroisuus yksilön ja 

terveydenhuollon toimijoiden välillä. Asiakkaan odotetaan toimivan yhteistyöntekijänä 

joka avustaa terveydenhuollon ammattilaisia ja johtoa näiden työssään, ja 

terveydenhuollon toimijoilta odotetaan puolestaan vastaamista asiakkaan tarpeisiin ja 
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toiveisiin sekä aktiivisesti lisäämään asiakkaiden tietämystä eri hoitovaihtoehdoista sekä 

rohkaisemaan asiakkaita osallistumaan omaan hoitoonsa ja itseään koskevaan 

päätöksentekoon. (Nordgren 2008.) Tämä asenne kuvastaa laajaa yksimielisyyttä siitä, 

että asiakkaalla on oikeus saada tietoa ja osallistua omaa hoitoaan koskevaan 

päätöksentekoon. Potilaiden käsittäminen asiakkaina painottaakin terveydenhuollon 

ammattilaisia kunnioittamaan ja tukemaan potilaiden oikeuksia ja tarpeita. (Hudak ym. 

2003.) 

 

Liiketalouden ja johtamiskielen rinnalla on terveydenhuollossa vaikuttanut 1990-luvulta 

lähtien myös keskustelu yksilön oikeuksista, mikä pohjautuu ajatukseen yksilön ja 

demokraattisista oikeuksista. Asiakas termin käyttöön sisältyy ajatus yksilön 

aktiivisuudesta, voimasta ja vallasta sekä sitä kautta asiakkaan 

toimintamahdollisuuksien lisäämisestä terveydenhuollossa. Tällaisia 

toimintamahdollisuuksia ovat valinnan mahdollisuus, kuulluksi tuleminen sekä oman 

osallistumisen hallinnointi. (Nordgren 2008.)  

 

Toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyy myös asiakas-käsitteen sisältämä ajatus 

asiakkaasta terveydenhuollon palvelujen osatuottajana, eli terveydenhuollossa asiakas 

antaa tietoisesti tai tiedostamattaan osapanoksensa hoito- tai toimintaprosessiin muun 

muassa huolehtimalla itsehoidollisista toimenpiteistä tai antamalla palautetta toiminnan 

kehittämisestä. Osatuottajana toimiminen tekee asiakkaasta aktiivisen yhteiskunnan 

jäsenen, joka on vastuussa itsestään ja omasta terveydestään ja joka osallistuu myös 

julkisten palvelujen tuottamiseen. (Nordgren 2008.)  

 

Potilas-termin korvautuminen asiakas-termillä kuvastaa edellä kuvatun mukaisesti 

sellaista asteittaista näkökulman vaihtumista, missä passiivisesta, hoitoa etsivästä 

potilaasta on tullut aktiivinen hoitoprosessiin osallistuva asiakas ja yhdenvertainen 

toimija, jonka velvollisuutena on toimia yhteistyössä terveydenhuollon henkilökunnan 

kanssa hoitoprosessissa (Nordgren 2008). 
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Vaikka terveydenhuollon lainsäädännössä kansalaisia nimitetään yhä pääsääntöisesti 

potilaiksi, on asiakas-termi vakiinnuttanut paikkansa osaksi terveydenhuollon arkea 

(Valkama 2009). Terveydenhuollon kontekstissa asiakkailla tarkoitetaan potilaita, jotka 

maksavat joko suoraan, tai epäsuoraan ja vastaanottavat tarjottuja terveyspalveluja 

(Bellou 2009). Terveydenhuollon asiakkaina voidaan nähdä myös hoitojonossa ja 

hoidonvarauksessa olevat potilaat, omaiset, yhteistyökumppanit eli sidosryhmät sekä 

esimerkiksi kuntaliittoon kuuluvat kunnat (Sairaalaliitto 1987).  

 

Terveydenhuollon asiakkuus on hyvin monimuotoista (Valkama 2009). 

Terveydenhuollon asiakkuus perustuu oikeudelliseen sääntelyyn joita ovat muun 

muassa Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785), Terveydenhuoltolaki 

(2010/1326) sekä Erikoissairaanhoitolaki (1989/1062). Terveydenhuollossa asiakkuutta 

voidaan tarkastella myös asiakkaan kuluttaja- ja palvelukäytäntöjen aseman kautta. 

Terveyspalvelujen yksityistäminen ja ulkoistaminen sekä palvelutuotannon 

monipuolistuminen ovat korostaneet asiakkaan asemaa kuluttajana. Kuluttajan roolissa 

korostuvat asiakkaan mielipiteet sekä mahdollisuus osallistua julkisin verovaroin 

tuotettujen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Palvelukäytäntöjen aseman kautta 

tarkasteltuna asiakkuus nähdään hallinnollisesta näkökulmasta. Hallinnollinen 

näkökulma painottaa asiakasprosessien hallintaa ja asiakaspalvelukulttuuria. Eli sitä, 

miten hallinnolliset käytännöt suhtautuvat asiakkaisiin ja miten asiakkaiden näkemykset 

huomioidaan palvelutuotannon prosesseissa. Suomen terveydenhuollossa on ollut 

tapana ymmärtää potilaita ja asiakkaita ammatillisten viitekehysten kautta, mikä on 

osaltaan rajoittanut kokonaisvaltaista asiakkuuden ymmärtämistä. (Virtanen ym. 2011.)  

 

Asiakas termin käyttöä on kuitenkin kritisoitu. Muun muassa Nordgrenin (2008) 

mukaan asiakas termin käyttö tulee harvoin terveyspalvelujen tarvitsijoiden aloitteesta, 

vaan sitä käyttävät enemmän akateemikot ja terveydenhuollon johtajat, eli henkilöt 

joilla ei välttämättä ole kosketuspintaa terveydenhuollon asiakas-rajapinnan arkeen. 

Tästä syystä terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaan välisen hoitosuhteen 

esittäminen asiakassuhteena, tekee tämän suhteen tasa-arvoisuudesta hyvin näennäisen. 

(Nordgren 2008.) 
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 2.2 Asiakaslähtöisyys terveydenhuollossa 

 

Asiakaslähtöisyys on liiketaloustieteissä syntynyt käsite, joka kuvaa sellaista 

organisaationallista suuntausta, jossa organisaation strategian suunnittelu lähtee 

asiakkaan tarpeista käsin. (Gil Saura ym. 2005.) Deshpandé ym. (1993) määrittelevät 

asiakaslähtöisyyden joukoksi käsityksiä, jotka asettavat asiakkaan edun ja kiinnostuksen 

kohteet ensisijaiseksi, sulkematta pois muiden sidosryhmien, kuten omistajien, johtajien 

ja työntekijöiden etuja, ja joiden avulla voidaan kehittää yrityksen kannattavuutta 

pitkällä aikavälillä. Asiakaslähtöisyys voidaan määritellä myös työntekijän 

pyrkimyksenä tai taipumuksena kohdata asiakkaan tarpeet työssään (Brown ym. 2002). 

Myös Grizzle ym. (2009) määrittelevät työntekijän asiakaslähtöisyyden työntekijän 

haluksi tyydyttää asiakkaan tarpeet. Asiakaslähtöisyys on osa perusteellista 

yrityskulttuuria joka ottaa huomioon tiedot nykyisten ja tulevien asiakkaiden tarpeista, 

sekä huomioi sellaiset organisaation syvään juurtuneet arvot ja käsitykset, jotka 

vahvistavat asiakaskeskeisyyttä ja sen leviämistä organisaatioon (Deshpandé ym. 1993, 

Gil Saura ym. 2005).  

 

Käsitteet asiakaslähtöisyys, asiakas- ja potilaskeskeisyys ovat paljon esillä 

terveydenhuollossa. Asiakaskeskeisyys ja potilaskeskeinen hoito painottavat asiakkaan 

ja potilaan autonomiaa sekä heidän tarpeiden ja toiveiden kuulemista oleellisena osana 

hoito- ja palveluprosessia (Kaarakainen & Syrjänen 2012). Asiakaskeskeisyys kuvaa 

asiakasta palvelujen keskuksena ja kohteena, ja jossa asiakas on keskiössä, jolloin 

palvelut ja toiminnot järjestetään asiakasta varten (Virtanen ym. 2011). 

Terveydenhuollon palvelutapahtumat ovat monimutkaisia, sillä niissä palvelun tuottaja 

ja asiakas ovat usein pidemmän aikaa fyysisesti lähekkäin ja vuorovaikutuksessa kuin 

muissa palvelutapahtumissa. Terveydenhuollon asiakaskeskeisyydessä voidaankin näin 

hahmottaa kaksi ulottuvuutta, jotka ovat tiedonvaihto ja ammatillinen suhde. (Daniel & 

Darby 1997.) 
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Potilaskeskeinen hoito on holistinen lähestymistapa, jonka tavoitteena on voimaannuttaa 

potilaat terveydenhuollon passiivisesta roolista aktiiviseen rooliin. Potilaskeskeinen 

hoito huomioi potilaan valmiudet, autonomian ja oikeudet. Potilaskeskeisen hoidon 

ytimenä on potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välisessä vuorovaikutuksessa 

tapahtuva kahdensuuntainen tiedonjako, jonka tavoitteena on kartoittaa potilaan arvoja 

ja mieltymyksiä, ja siten auttaa potilasta tekemään omaan hoitoonsa liittyviä tietoisia 

päätöksiä sekä osallistumaan aktiivisesti omaan hoitoonsa. (Nordgren 2008, Epstein ym. 

2010, Alharbi ym. 2012, Sacristan 2013.)  

 

Potilaskeskeisessä hoidossa hoitotapahtuma voidaan nähdä kumppanuutena, jossa 

molemmat osapuolet oppivat toisiltaan ja jonka tarkoituksena on pyrkiä yhteisesti 

määrittelemään potilaan tarpeet. Kumppanuudessa tapahtuva tiedonjako lisää 

molempien osapuolien tietoutta ja tasapainottaa näin asiakkaan ja ammattilaisen välistä 

lähtökohtaista tiedollista epätasa-arvoa. Tällainen tiedonvaihto tekee mahdolliseksi 

potilaan tehdä itseään koskevia valintoja ja päätöksiä. Terveydenhuollon ammattilaisen 

vastuulla on puolestaan toimia potilaan tietoisen päätöksenteon mahdollistajana. 

(Nordgren 2008, Epstein ym. 2010, Alharbi ym. 2012, Sacristan 2013.) 

Asiakaskeskeisyyden ja potilaskeskeisen hoidon yhteydessä voidaankin puhua 

moniasiantuntijuudesta, sillä terveydenhuollossa moniasiantuntijuudella tarkoitetaan 

asiakkaan ja ammattilaisten välisessä tasa-arvoisessa yhteistyökumppanuudessa 

syntynyttä yhteistä näkemystä (Kuorilehto 2014). 

 

Asiakaslähtöisyys on terveydenhuollossa yksi toimintaa määrittävä tekijä ja se on ollut 

vahvasti nähtävillä terveydenhuollon lainsäädännössä jo 1990-luvulta lähtien.  

Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan terveydenhuollossa kuluttajamaisesti toimivia 

yksilöitä, joiden tarpeisiin pyritään vastaamaan julkisilla terveyspalveluilla. (Valkama 

2009.) Terveydenhuollossa hoidon ja palveluiden tulisi perustua asiakkaan tarpeisiin 

(Valkama 2009, Bellou 2009). Aito asiakaslähtöisyys on ennen kaikkea asiakkaan 

tarpeiden ja merkitysten kuulemista (Valkama 2009) sekä palveluntuottajan kykyä 

mukauttaa palveluitaan asiakkaan olosuhteet huomioiden (Daniel & Darby 1997) eli 

tuottaa asiakkaan etuihin ja tarpeisiin sopivia ratkaisuja (Bellou 2009).  
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Asiakaslähtöisyyttä voidaan terveydenhuollossakin tarkastella ulkoisen ja sisäisen 

asiakaslähtöisyyden kautta. Ulkoisella asiakaslähtöisyydellä viitataan organisaation 

ulkoisiin asiakkaisiin eli potilaisiin ja sisäisellä asiakaslähtöisyydellä organisaation 

sisäisiin asiakkaisiin eli henkilökuntaan. Ulkoisessa asiakaslähtöisyydessä keskitytään 

potilasasiakkaisiin ja siihen, että organisaatio kykenee vastaamaan ja mukautumaan 

asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, toiveisiin ja odotuksiin. Sisäisten asiakkaiden, eli 

henkilökunnan, rooli asiakaslähtöisyydessä on merkittävä, sillä he työskentelevät 

terveydenhuollon ulkoisten asiakkaiden rajapinnalla tuottaen organisaatiolle 

asiakastyytyväisyyttä ja laadukkaita palveluja. Sisäinen asiakaslähtöisyys varmistaa, 

että terveydenhuollon organisaatio tunnistaa jokaisen työntekijän panoksen tuotettaessa 

asiakkaiden tarpeisiin perustuvia terveyspalveluja. Todellinen asiakaslähtöisyys 

edellyttääkin, että myös sisäisten asiakkaiden tarpeet on tunniste ja tyydytetty. (Bellou 

2009.) 

 

Näin kuvattuna asiakaslähtöisyys toimii synonyymina asiakas- ja potilaskeskeisyydelle 

terveydenhuollossa. Virtanen ym. (2011) ehdottaakin, että asiakaslähtöisyys voidaan 

nähdä myös asiakaskeskeisyyden edistyneempänä muotona, jossa asiakas on edelleen 

palvelujen ja toimintojen kehittämisen kohteena, mutta tämän lisäksi asiakas toimii 

myös resurssina, eli osallistuu itse terveydenhuollon palvelujen ja toimintojen 

suunnitteluun (Virtanen ym. 2011).  

 

Asiakkaan näkeminen arvoa luovana subjektina, on tuonut asiakkaille mahdollisuuksia 

keksiä uusia tapoja keskustella ja toimia yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten 

kanssa (Nordgren 2008). Asiakkaiden osallistaminen terveydenhuollon palvelujen ja 

toimintojen suunnitteluun on tärkeää, sillä se lisää asiakkaiden mukaan kuuluvuuden-, 

hallinnan- sekä ongelmien ratkaisun tunteita. Lisäksi se edistää terveydenhuollon 

palveluntuottajien ja asiakkaiden välistä verkostoitumista ja voi siten muokata 

terveydenhuollon henkilöstön asenteita myönteisemmäksi potilaita ja heidän 

osallistumistaan kohtaan. (Mahadkar ym. 2012.) 

 



 11 

Asiakkaiden näkeminen resurssina tukee myös ajatusta siitä, että terveydenhuollon 

päätösten tulisi heijastaa asiakkaiden tarpeita ja arvoja yhdessä niukkojen resurssien 

tehokkaan käytön kanssa. Resurssien käytön tulisi olla reilua ja pätevää ja sen tulisi 

ottaa omakseen vaikuttavia ja vuoropuhelua sisältäviä osallistamisen menetelmiä. 

(Mahadkar ym. 2012.) 

 

Asiakaslähtöisyydellä on vahva moraalinen ja eettinen perusta terveydenhuollossa 

Terveydenhuollon palvelutoiminnassa tulisi huomioida kaikkien yksilöllisyys ja 

itsemääräämisoikeus (Valkama 2009) ja terveydenhuollon etiikasta katsottuna 

potilaskeskeinen hoito täyttää terveydenhuollon ammattilaisten vaatimuksen asettaa 

potilaan etu kaiken muun edelle ja kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta (Epstein 

ym. 2010).  

 

Asiakaslähtöisyyden perusta on turvattu terveydenhuollon lainsäädännössä muun 

muassa Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) ja Laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelusetelistä (2009/569). Terveydenhuollon normiohjauksessa ei 

ole kuitenkaan tarkoin määritelty sitä, millaisista tekijöistä asiakaslähtöisyys muodostuu 

(Valkama 2009), eikä laki velvoita julkista sektoria tuottamaan terveydenhuollon 

palveluita asiakaslähtöisemmin (Virtanen ym. 2011). Terveydenhuollossa 

asiakaslähtöisyyttä joudutaankin soveltamaan terveydenalan eettisten velvoitteiden sekä 

toiminnan tavoitteiden ja päämäärien mukaan (Valkama 2009). 

 

2.3 Terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelu 

 

Terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelu on monimutkainen ja mukautuva 

rakenteiden, prosessien ja toimintojen systeemi, jossa tarvitaan monitieteistä näyttöä 

sekä monitasoista prosessien, sidosryhmien ja tuotosten välistä vuorovaikutusta 

rakennusten koko elinkaaren hahmottamiseksi (Mahadkar ym. 2012). Fyysisen 

ympäristön suunnittelu edellyttää terveydenhuollon moniammatillista ja muita eri 

ammattialoja ylittävää yhteistyötä korkealaatuisen lopputuloksen saavuttamiseksi (Clark 
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2014). Suunnittelu on usein toimintakeskeistä (Elf ym. 2012). Toimintakeskeisyys 

korostaa käyttäjien, eli terveydenhuollon henkilökunnan roolia oleellisena osana 

suunnittelutiimiä (Clark 2014), sillä terveydenhuollon organisaation fyysinen ympäristö 

vaikuttaa suuresti sen operationaaliseen tehokkuuteen tukemalla tai estämällä käyttäjille 

ja asiakkaille tarkoitettuja aktiviteetteja (Simeone ym. 2014). Terveydenhuollon 

fyysinen ympäristö edustaa kompleksista systeemiä, joka edellyttää sopivan rakenteen 

inhimillistä ja materiaalista resurssia optimoidakseen toimintansa tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden (Simeone ym. 2014).  

 

Tilojen suunnittelu on hyvin pitkälle perustunut toiminnallisiin ohjelmiin ja 

viitearvoihin, jotka ovat rakennusta käyttävän organisaation ja sen henkilöstön tulkintaa 

nykyisten päätoimintojen asettamista vaatimuksista. Aiemmin tämä tulkinnallinen 

prosessi nojautui pääasiassa normatiivisiin menetelmiin, säädöksiin, yleisiin 

suunnittelun sääntöihin sekä suunnittelijoiden kokemukseen. (Simeone ym. 2014.) 

Nykytoimintaan pohjautuvan tilasuunnittelun haasteena on tilojen vastaavuus 

tulevaisuuden toimintoihin (Nykänen ym. 2008) ja monesti käykin niin, että valmiit, 

rakennetut tilat eivät tuekaan organisaation tulevaisuuden käyttäjien toimintoja. 

(Simeone ym. 2014.)  

 

Terveydenhuollon fyysinen ympäristö voidaan jakaa suunnittelun kannalta kolmeen 

oleelliseen ulottuvuuteen. Nämä ovat arkkitehtuuriset ominaisuudet, sisustukselliset 

ominaisuudet ja ympäröivät ominaisuudet. Arkkitehtuurisilla ominaisuuksilla 

tarkoitetaan suhteellisen pysyviä ympäristön muotoja ja rakenteita kuten tilojen suhteet 

ja sijainnit, potilashuoneen koko sekä ikkunoiden sijainnit. Sisustukselliset 

ominaisuudet tarkoittavat vähemmän pysyviä ympäristön muotoja, kuten kalustusta, 

laitteistoa ja sisutusmateriaaleja. Ympäröiviä ominaisuuksia ovat puolestaan äänet, 

ilmanlaatu, valaistus ja lämpötila. (Harris ym. 2002, Joseph & Rashid 2007.)  

 

Terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa painottuvat ympäristön 

turvallisuus (Zhao & Mourshed 2012), viihtyisyys, ja informatiivisuus (Payne ym. 

2015) sekä paranemista edistävät ympäristöt (Dijkstra ym. 2006). Myös 
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esteettömyyteen on syytä panostaa, jos halutaan vähentää terveyteen liittyvää epätasa-

arvoisuutta (Payne ym. 2015). Fyysisen ympäristön suunnittelun osa-alueilla kuten 

ilmanlaadulla, valaistuksella, potilashuoneen suunnittelulla sekä muilla sisutukseen 

liittyvillä elementeillä voidaan suoraan vaikuttaa potilasturvallisuuteen kuten 

sairaalainfektioihin, kaatumisiin sekä hoitovirheisiin. Terveydenhuollon fyysisen 

ympäristön suunnittelulla voidaan lisäksi vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin ja 

työssä jaksamiseen, sekä mahdollistaa omaisten aktiivinen osallistuminen hoitoon 

tarjoamalla omaisille tilaa potilashuoneissa ja yleisissä tiloissa. (Joseph & Rashid 2007.) 

 

2.4 Asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöiset toimintatavat terveydenhuollon fyysisen 

ympäristön suunnittelussa 

 

Asiakaslähtöisen terveydenhuollon yksi tärkeä tekijä on hyvin koordinoitu ja 

yhtenäisesti toimiva terveydenhuollon ympäristö (Epstein ym. 2010). Asiakas on 

terveydenhuollon ympäristön tärkein loppukäyttäjä, sillä terveydenhuollon ympäristön 

tulisi tukea asiakkaan terveyttä (Elf ym. 2012). Terveydenhuollon fyysinen ympäristö 

on oleellinen osa nykyisten ja tulevien asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien 

hyvinvointia (Douglas & Douglas 2005) ja siihen liittyvä tieteellinen tutkimus pyrkii 

parantamaan asiakkaiden kokemuksia ja palvelutuotantoa terveydenhuollossa (Zhao & 

Mourshed 2012).  

 

Yksi tapa vastata terveydenhuollon fyysisen ympäristön asiakaslähtöisyyden 

vaatimuksiin on näyttöön perustuvan suunnittelu (Evidence-based design, EDB) käyttö 

terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa. Näyttöön perustuva suunnittelu 

on kehittyvä tutkimuskenttä, jonka kautta pyritään hyödyttämään avainsidosryhmiä 

kuten asiakkaita, omaisia, terveydenhuollon henkilökuntaa ja organisaatioita. Näyttöön 

perustuva suunnittelu tuo empirismin suunnitteluprosessiin tukemaan ideointia, 

päätöksentekoa ja arviointia. (Ulrich ym. 2010.)  Se on nopeasti kehittyvä, 

tieteidenvälinen kenttä, joka pohjautuu eri tieteenalojen kuten arkkitehtuurin, 

ympäristöpsykologian, lääketieteen, hoitotieteen ja neurotieteiden tutkimusnäyttöön 

(Ulrich ym. 2010, Carr ym. 2011, Zhao & Mourshed 2012).  
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Näyttöön perustuva suunnittelu osoittaa, kuinka suunniteltu rakennus voi vaikuttaa 

hoitotuloksiin, kuten sairaalassaoloajan pituuteen, kaatumisiin, infektiomääriin, 

hoitovirheisiin sekä muihin yksityiskohtaisesti mitattaviin toimintoihin, kuten sydämen 

sykkeeseen ja henkilökunnan poissaoloihin (Mills ym. 2015). Näyttöön perustuvassa 

suunnittelussa ympäristön suunnittelun tavoitteet pohjaavat luotettavaan tutkimustietoon 

ja kokemukseen, ja valmistunutta ympäristöä arvioidaan käytön mitattavissa olevien 

tulosten perusteella (Elf ym. 2012). Näyttöön perustuvalla suunnittelulla onkin suuri 

merkitys terveydenhuollon suurimmille haasteille, kuten kulujen kontrolloimiselle, 

taloudelliselle kestävyydelle ja laadun parantamiselle (Ulrich ym. 2010). Näyttöön 

perustuvalla suunnittelulla pyritään saavuttamaan myös parempia asiakaskokemuksia 

(Ulrich ym. 2010), sillä sen avulla voidaan parantaa potilaiden itsenäisyyttä ja 

turvallisuutta, ympäristön hallintaa ja tyytyväisyyttä hoitoon (Trochelman ym. 2012). 

Näyttöön perustuvan suunnittelun integroiminen terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnitteluun on kuitenkin haastavaa, sillä suurin osa tutkimusnäytöstä on 

kontekstisidonnaista, eli näyttö liittyy joko hoidon tehokkuuteen tai laatuun tietyssä 

tutkimusasetelmassa, kuten sairaalassa tai yksittäisessä hoitomuodossa. (Carr ym. 2011, 

Zhao & Mourshed 2012.)  

 

Toinen tapa vastata terveydenhuollon fyysisen ympäristön asiakaslähtöisyyden 

vaatimuksiin onkin asiakkaiden osallistaminen fyysisen ympäristön suunnitteluun. 

Asiakkaiden osallistuminen terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnitteluun tarjoaa 

laajemman näkemyksen suunnittelijoille (Zhao & Mourshed 2012). Nykyään asiakkaat 

pyritään sitouttamaan rakennushankkeisiin osallistamalla heidät suunnitteluun koko 

suunnitteluprosessin ajaksi (Nykänen ym. 2008). Ottamalla asiakkaat mukaan 

suunnitteluprosessiin voidaan määrittää asiakkaille tärkeät ympäristön suunnitteluun 

liittyvät tekijät (Payne ym. 2015) sekä edistää asiakkaiden tietoon perustuvaa 

päätöksentekoa ja parantaa asiakkaiden kokemuksia terveydenhuollosta (Mahadkar 

2012). Asiakkaiden osallistaminen auttaa vastaamaan paremmin nykyisten ja tulevien 

asiakkaiden tarpeisiin (Mahadkar 2012, Payne ym. 2015).  
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Asiakkaat voidaan osallistaa terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnitteluun 

useilla eri tavoilla. Yksi asiakkaiden osallistamistapa sidosryhmien kuuleminen. 

Sidosryhmiä kuulemalla voidaan edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa 

suunnittelussa ja edistää siten loppukäyttäjien tarpeiden ja toiveiden toteutumista. 

Asiakaslähtöisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää oikeiden sidosryhmien 

osallistamista oikealle suunnittelun tasolle, eli strategiselle, taktiselle ja 

operationaaliselle tasolle, sitoutunutta johtamista, säännöllistä seurantaa ja 

palautteenkeruuta sekä kerätyn palautteen käyttöä tietoon perustuvassa päätöksenteossa. 

Terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa tietoon perustuvan päätöksenteon 

tulee tukea asiakkaan voimaantumisen ja sidosryhmien kuulemisen periaatteita, ja 

varmistaa näin avoin tiedonjako sekä arvojen ja prioriteettien yhteinen sopiminen. 

(Mahadkar ym.  2012). 

 

Sidosryhmien kuulemisesta on olemassa vain vähän empiiristä näyttöä, puolesta ja 

vastaan, siitä, että sidosryhmien kuuleminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen 

tuottaisivat laatua terveydenhuollon suunnitteluun. Kuulemisten tulisi olla laajoja ja 

läpinäkyviä, lisätä yhteisön tietoisuutta, tarjota erilaisia näkökulmia ja asianmukaista 

tietoa vaikuttavaan päätöksentekoon ja niitä tulisi johtaa oikealla tavalla. Tarvitaan 

selkeää ohjeistusta määrittämään, milloin ja missä suunnitteluprosessin vaiheessa 

näiden kuulemisten tulisi tapahtua. Sidosryhmien kuulemista voidaan kuitenkin 

hyödyntää mallinnus-, simulaatio- ja visualisointimenetelmistä, sillä nämä 

mahdollistavat ja auttavat sidosryhmiä realistisessa päätöksenteossa. (Mahadkar ym. 

2012.)    

 

Toinen tapa osallistaa asiakkaat terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnitteluun on 

asiakkaiden suora osallistuminen suunnitteluun. Asiakkaiden osallistuminen on yhä 

kasvavassa määrin tärkeä osa terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnitteluprosessia. Asiakkaiden osallistuminen terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnitteluun auttaa varmistamaan asiakkaiden näkemysten huomioonottamisen 

suunnitteluprosessin alusta asti, eikä vain jälkikäteistä arviota. Asiakkaiden 

osallistaminen suunnitteluun jo prosessin alkuvaiheessa auttaa myös määrittämään 

asiakkaiden toiveiden ja mieltymysten kannalta merkityksellisiä fyysisen ympäristön 
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suunnitteluun liittyviä ominaisuuksia. (Payne ym. 2015.) Asiakkaiden näkemykset ja 

palaute terveydenhuollon fyysisestä ympäristöstä kertovat heille merkityksellisistä ja 

tärkeistä, ja heidän hoitokokemustaan tukevista suunnittelun painopisteistä (Payne ym. 

2015, Douglas & Douglas 2005). Asiakkaiden osallistaminen suunnitteluun laajentaa 

organisaation käytössä olevaa tietoperustaa niin sisäisten kuin ulkoistenkin 

sidosryhmien hyödyksi (Perrot 2013) ja tarjoaa merkityksellistä tietoa myös 

terveydenhuollon suunnittelijoille ja arkkitehdeille ja mahdollistaa asiantuntijoiden 

ylittää omat rajalliset kokemuksensa terveydenhuollon fyysiseen ympäristöön liittyvistä 

kokemuksista. (Zhao & Mourshed 2012).  

 

Kolmas ja intensiivisin tapa osallistaa asiakkaat terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnitteluun on yhteissuunnittelu (Co-design) ja siihen liittyvä kokemukseen perustuva 

suunnittelu (Experience-based design, ExBD). Yhteissuunnittelu perustuu ajatukselle 

siitä, että asiakas tai palvelun käyttäjä on aina arvonluoja asiakkaan ja palveluntuottajan 

vaihtoprosessissa. Yhteissuunnittelu korostaa asiakaslähtöistä näkökulmaa, jossa 

painottuu palvelun tuottajan ja asiakkaan roolien suhteellisuus. Yhteissuunnittelussa 

asiakas osallistetaan aktiivisesti asiakaskokemuksen progressiiviseen kehittämiseen. 

Monipuolisessa yhteissuunnitteluprosessissa organisaatio sitoutuu aktiivisen 

tiedonvaihtoprosessiin asiakkaan kanssa. Tämän tiedonvaihdon tarkoituksena on löytää 

strategioita jatkuvaan asiakaskokemuksen parantamiseen. Suunnitteluprosessin 

avaintekijänä on luoda ja johtaa keskustelualustaa, jossa organisaation ja sidosryhmien 

edustus voivat jatkuvasti vaihtaa ajatuksia ja ideoita. (Perrot 2013.) 

 

Yhteissuunnittelu on sateenvarjokäsite, joka käsittää kokemukseen perustuva 

suunnittelun sekä asiakkaiden eri asteisen osallistamisen suunnitteluprosessiin. 

Kokemukseen perustuva suunnittelu on yksi suunnittelutieteiden alakenttä, jonka 

erityisenä ominaisuutena on käyttäjien suora osallistuminen suunnitteluprosessiin ja 

keskittyminen käyttäjien kokemusten suunnitteluun, toimintojen ja prosessien 

suunnittelun sijaan. (Perrot 2013.) Kokemukseen perustuva suunnittelu uppoutuu 

käyttäjien yksilölliseen kokemukseen tietystä paikasta tai palvelusta. Tämän taustalla on 

ajatus siitä, että asiakaskokemuksen ymmärtäminen antaa mahdollisuuksia luoda yhä 

eheämpiä ja tyydyttävämpiä kohtaamisia asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. 
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Kokemukseen perustuvalla suunnittelulla pyritään auttamaan käyttäjiä löytämään ja 

ilmaisemaan kokemuksiin liittyviä latentteja tarpeita. Keskittyminen asiakkaiden 

kokemuksiin helpottaa eheän ja integroidun lähestymistavan luomista 

moniammatilliseen suunnittelutiimiin. Asiakkaiden kokemukset tarjoavat kertomuksia, 

jotka auttavat muotoilemaan toisistaan erillisiä palveluja ja ympäristöjä saumattomasti 

yhteen. (Carr ym. 2011.)  

 

Kokemukseen perustuvan suunnittelun integroiminen terveydenhuollon fyysisen 

ympäristön suunnitteluun siirtää asiakkaiden mielipiteiden kuulemisen 

suunnitteluprosessissa uudelle, yhteissuunnittelun tasolle, rakentaen yhteisöllisyyden ja 

omistajuuden tunnetta suunnitteluprojektin ympärille (Carr ym. 2011). Kokemukseen 

perustuva suunnittelu edellyttää uudenlaista arvosidonnaisuutta ja asennoitumista 

organisaatiolta, sillä siinä asiakas tulee nähdä myös osana organisaatiota pelkän 

palvelunkäyttäjän sijaan (Perrot 2013).  

 

Kolmas tapa vastata terveydenhuollon fyysisen ympäristön asiakaslähtöisyyden 

vaatimuksiin on asiakkaiden osallistamisen ja näyttöön perustuvan suunnittelun 

yhteiskäyttö. Terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa tulisi asiakkaiden 

näkemysten ja mielipiteiden lisäksi ottaa huomioon terveydenhuollonympäristöön 

liittyvät näyttöön perustuvat vaikutukset, jotta varmistetaan todistetut vaikutukset 

koettujen lisäksi (Mahadkar ym. 2012, Payne ym. 2015, Zhao ja Mourshed 2012). 

Asiakkaiden sitouttaminen koko suunnitteluprosessiin oikeanlaisilla osallistavilla 

menetelmillä vahvistaa tulevaisuuden palvelujen onnistumista. Asiakkaiden 

osallistumiseen ja osallistavaan suunnitteluun liittyy kuitenkin rajoituksia. Maallikot 

eivät välttämättä kykene ennustamaan, miten terveydenhuollon fyysinen ympäristö voi 

vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja arvioihinsa. Myös tästä syystä olisi suositeltavaa 

käyttää asiakkaita osallistavaa lähestymistapaa yhdessä näyttöön perustuvan 

tutkimuksen kanssa. (Payne ym. 2015.)  

 

Näyttöön perustuvan suunnittelun vaikuttavuus perustuu sen tarjoamiin 

menettelytapoihin ja prosesseihin, joilla voidaan taata suunnitteluinterventioiden 
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tehokkuus. Tämä voidaan ymmärtää ylhäältä alas johdetuksi lähestymistavaksi, josta 

puuttuu kaikkien sidosryhmien tehokas sitouttaminen suunnitteluun. Kokemukseen 

perustuvan suunnittelun työkaluilla voidaan tuoda vastapainoa tähän ohjailevaan 

lähestymistapaan, mahdollistamalla asiakkaiden ja eri sidosryhmien kokemusten 

reflektointi ja syvällinen ymmärtäminen, sekä kaikkien sidosryhmien osallistuminen 

suunnitteluprosessiin. (Carr ym. 2011.) 

2.5 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista 

 

Uusi julkinen johtaminen viittaa joukkoon ideoita ja käytäntöjä joilla julkinen hallinto 

pyrkii parantamaan julkisia palveluja. Uuden julkisjohtamisen opit korostivat muun 

muassa yksityisen sektorin johtamiskäytäntöjen omaksumista, suorituskyvyn 

mittaamista, kilpailua ja yksityisen sektorin arvojen omaksumista julkiselle sektorille. 

Suomessa 1990-luvulla uuden julkisen johtamisen idean, rakenteellisten ja 

hallinnollisten muutosten sekä uuden lainsäädännön myötä julkisten palvelujen 

käyttäjien rooli korostui ja heistä tuli asiakkaita. Tämä kielellinen muutos näkyi myös 

terveydenhuollossa, jossa perinteisten potilas ja hoito käsitteiden rinnalle tulivat asiakas 

ja palvelu käsitteet. 

 

Terveydenhuollossa potilas on perinteisesti nähty passiivisena hoidon vastaanottajana. 

Asiakas-termiin liittyy ajatus aktiivisesta toimijuudesta ja vastavuoroisuudesta, eli 

asiakkaalla on kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä, hankkia oleellista tietoa, tehdä valintoja 

eri vaihtoehtojen välillä ja toimia yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Asiakas termin käyttöön sisältyy myös ajatus yksilön voimasta ja vallasta ja sitä kautta 

asiakkaan toimintamahdollisuuksien lisäämisestä ja asiakkaan näkemisestä osatuottajan 

terveydenhuollossa. Terveydenhuollon kontekstissa asiakkailla tarkoitetaan potilaita, 

omaisia sekä muita sidosryhmiä, esimerkiksi kuntaliittoon kuuluvia kuntia. 

Terveydenhuollon asiakkuus perustuu oikeudelliseen sääntelyyn, mutta 

terveydenhuollon asiakkaita voidaan tarkastella myös kuluttaja- ja palvelukäytäntöjen 

aseman kautta.  
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Asiakaslähtöisyys on liiketaloustieteissä syntynyt käsite, jolla tarkoitetaan sellaista 

organisaation strategista suuntausta, mikä asettaa asiakkaan edun ja kiinnostuksen 

etusijalle sulkematta pois muiden sidosryhmien etuja. Asiakaslähtöisyys voidaan 

määritellä myös työntekijän pyrkimyksenä tai taipumuksena kohdata asiakkaan tarpeet 

työssään. Myös terveydenhuollossa käsitteet asiakaslähtöisyys sekä asiakas- ja 

potilaskeskeisyys ovat saanet paljon näkyvyyttä.  

 

Asiakaskeskeisyys ja potilaskeskeinen hoito painottavat asiakkaan ja potilaan 

autonomiaa sekä heidän tarpeiden ja toiveiden kuulemista ja asettamista etusijalle hoito- 

ja palveluprosessissa. Asiakaskeskeisyyden ja potilaskeskeisen hoidon yhteydessä 

voidaankin puhua moniasiantuntijuudesta, sillä terveydenhuollossa 

moniasiantuntijuudella tarkoitetaan asiakkaan ja ammattilaisten välistä tasa-arvoista 

yhteistyökumppanuutta ja tässä kumppanuudessa kahdensuuntaisen tiedonjaon pohjalta 

syntynyttä yhteistä näkemystä asiakkaan tai potilaan tilanteesta.  

 

Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan terveydenhuollossa asiakkaan edun huomioimista ja 

tarpeiden kuulemista, sekä palveluntuottajan kykyä mukauttaa palveluitaan vastaamaan 

näitä etuja ja tarpeita. Asiakaslähtöisyyttä tarkastella ulkoisen ja sisäisen 

asiakaslähtöisyyden kautta, jolloin ulkoisessa asiakaslähtöisyydessä keskitytään 

vastaamaan ja mukautumaan potilasasiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja toiveisiin, kun 

taas sisäinen asiakaslähtöisyys tunnistaa työntekijöiden panoksen asiakkaiden tarpeisiin 

perustuvien terveyspalveluja tuottamisessa.  

 

Asiakaslähtöisyys voidaan nähdä myös asiakaskeskeisyyden edistyneempänä muotona, 

jossa asiakas osallistuu itse terveydenhuollon palvelujen ja toimintojen suunnitteluun, 

palvelujen ja toimintojen kehittämisen kohteena olon lisäksi. Asiakaslähtöisyyden 

perusta on turvattu terveydenhuollon lainsäädännössä ja sillä on vahva moraalinen ja 

eettinen perusta terveydenhuollossa, sillä asiakaskeskeinen hoito täyttää 

terveydenhuollon ammattilaisten vaatimuksen asettaa potilaan etu kaiken muun edelle ja 

kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta.  
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Terveydenhuollon fyysinen ympäristö edustaa kompleksista systeemiä ja sen 

suunnittelu on monimutkainen rakenteiden, prosessien ja toimintojen systeemi, jossa 

tarvitaan monitieteistä näyttöä sekä monitasoista prosessien, sidosryhmien ja tuotosten 

välistä vuorovaikutusta. Terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa 

korostuvat toiminnallisuus, turvallisuus, viihtyisyys, esteettömyys sekä paranemista 

edistävät ympäristöt. Fyysisen ympäristön suunnittelun osa-alueilla voidaan suoraan 

vaikuttaa potilasturvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin sekä mahdollistaa omaisten 

osallistuminen hoitoon.  

 

Terveydenhuollon fyysisen ympäristön tulisi tukea nykyisten ja tulevien asiakkaiden 

terveyttä ja hyvinvointia, ja siihen liittyvä tieteellinen tutkimus pyrkii parantamaan 

asiakkaiden kokemuksia ja palvelutuotantoa terveydenhuollossa. Terveydenhuollon 

fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyyden vaatimuksiin voidaan vastata 

asiakaslähtöisillä toimintatavoilla. Näitä ovat näyttöön perustuvan suunnittelun käyttö, 

asiakkaiden osallistaminen suunnitteluun muun muassa yhteissuunnittelun kautta sekä 

näyttöön perustuvan suunnittelun ja asiakkaita osallistavien menetelmien yhteiskäyttö. 
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Kuvio 2. Julkisen terveydenhuollon, asiakaslähtöisyyden ja terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnittelun rajapintojen ilmiöt. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

 

3.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu 

 

Laadullisen tutkimuksen lähestymistapa maailmaan on naturalistinen ja tulkitseva, ja 

sen tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys tutkimuksen kohteesta (Denzin & 

Lincoln 2011) ja sen avulla voidaan hyvin arvioida terveydenhuollon instituutioita 

(Morse 2011). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan valita yksi luonnollisesti 

olemassa oleva ryhmä ja haastatella kaikki kyseisen ryhmän jäsenet (Hirsjärvi ym. 

2013). Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä (n=10) 

Pohjois-Suomalaisen sairaanhoitopiirin sairaalarakennushankkeen sairaalasuunnittelusta 

vastaavaa asiantuntijaa.  

 

Kyseinen sairaalarakennushanke valittiin tutkimuskohteeksi, koska se on kansallisesti 

iso ja vahvasti sairaalasuunnitteluun keskittynyt julkinen hanke, jonka julkilausuttuina 

visioina ovat asiakaslähtöinen sairaala sekä sairaalasuunnittelun- ja rakentamisen 

prosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti. Haastateltu asiantuntijaryhmä koostui 

sairaanhoitopiirin henkilökunnasta sekä hankkeen yhteistyökumppanien edustajista. 

Haastatelluista asiantuntijoista viisi henkilöä edusti terveydenhuoltoa, kaksi 

arkkitehtuurin alaa, kaksi rakennusalaa ja yksi liiketaloudenalaa. Terveydenhuoltoa 

edustavat haastateltavat olivat koulutukseltaan ylemmän korkeakoulututkinnon 

hankkineita sairaanhoitajia sekä lääketieteen tohtoreita. Haastateltavista henkilöistä viisi 

oli naisia ja viisi miehiä. 

 

Haastattelu on paljon käytetty menetelmä laadullisessa tutkimuksessa. Haastattelujen 

avulla voidaan saada tietoa ihmisten subjektiivisista kokemuksista ja asenteista. 

(Peräkylä & Ruusuvuori 2011.) Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin 

teemahaastatteluilla. Teemahaastattelu valittiin aineiston keruumenetelmäksi, koska se 

on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa haastattelun aihepiirit, eli teema-alueet, 

ovat kaikille haastateltaville samat, mikä antaa tutkijalle mahdollisuuden selventää ja 

syventää saatuja vastauksia. Tämä palveli tutkimuksen tarkoitusta ja tavoitetta tuoda 
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esiin haastateltavien näkökulmaa ja antaa tietoa heidän ilmiöille antamistaan 

merkityksistä. (Hirsjärvi & Hurme 2000.) Teemahaastattelujen kuusi pääteemaa 

hahmottuivat tutustumalla ja perehtymällä ilmiötä käsittelevään aikaisempaan 

tutkimustietoon (kuvio 1). Kyseisistä teemoista rakentui teemahaastatteluissa käytetty 

haastattelurunko (liite 1).  

 

 

Kuvio 1. Teemahaastattelun pääteemat 
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sekä sen äänittämiseen digitaalisella sanelukoneella. Jokaista haastateltavaa haastateltiin 

kerran. Tutkimuksen ensimmäinen haastattelu toimi myös esihaastatteluna, jonka 

jälkeen haastattelurungon Asiakaslähtöiset toimintatavat -pääteemaan lisättiin yksi uusi 

alaluokka, joka oli asiakaslähtöisyyttä edistävät ja estävät tekijät sairaalasuunnittelussa.  

 

Haastattelujen kesto vaihteli 14 minuutista 50 minuuttiin ja keskimääräinen haastattelun 

kesto oli noin 26 minuuttia. Tutkija toteutti itse kaikki haastattelut ja ne sujuivat pääosin 

suunnitellusti. Kaikki haastattelut äänitettiin. Haastattelut etenivät tutkijan johdolla ja 

tutkijan apuna mukana olleen teemahaastattelurungon (liite 1) mukaisesti. Jokaisen 

haastateltavan kanssa käytiin kaikki teemat läpi tarkentavien apukysymysten avulla. 

Apukysymysten käytössä sekä teemojen käsittelyn laajuudessa ja syvyydessä oli jonkin 

verran vaihtelua eri haastateltavien kesken. Osaa haastateltavista tarvitsi enemmän 

johdattelua teemojen sisälle ja apukysymyksiä kuin toiset. Kaupallista alaa edustaneen 

haastateltavan kanssa teemoja käsiteltiin hieman muista haastatteluista poikenneella 

tavalla, sillä haastateltavan työnkuva sairaalasuunnittelussa erosi joissain määrin muista 

asiantuntijoista. Haastattelujen ilmapiiri oli pääasiassa vapautunut ja hyvin 

keskusteleva. Tähän vaikutti mahdollisesti se, että tutkija ja osa haastateltavista tiesivät 

toisensa entuudestaan tutkijan työharjoittelun ajalta. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään saturaation saavuttamiseen asti. 

Saturaatiolla tarkoitetaan aineiston kylläisyyttä, eli sitä, että aineisto on riittävä, kun 

uutta tutkimuskysymysten kannalta oleellista tietoa ei enää tule, vaan samat asiat 

alkavat kertaantua aineistossa (Hirsjärvi ym. 2013). Tutkijan näkemyksen mukaan 

tutkimusaineiston keräämisessä saavutettiin saturaatio, sillä samoja asioita alkoi 

kertautua, kun noin puolet haastatteluista oli tehty. Haastattelut toteutettiin tästä 

huolimatta loppuun, sillä jokaisessa haastattelussa tuli jotain uutta, tutkimuskysymysten 

kannalta oleellista tietoa. Lisäksi haluttiin varmistaa tutkimuksen otannan riittävyys 

tutkimuksen luotettavuuden kannalta. 

 

3.2 Tutkimusaineiston käsittely ja analyysi 
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Laadullisessa tutkimuksessa sisällönanalyysi on yksi analyysimenetelmä avointen 

vastausten analysoimiseen (Kyngäs ym. (2011). Tässä tutkimuksessa 

tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja kerätty aineisto analysoitiin 

sisällönanalyysiä käyttäen. Sisällönanalyysi on analyysimenetelmä, jolla voidaan 

analysoida aineistoa systemaattisesti ja objektiivisesti (Kyngäs ym. 2011), ja jonka 

avulla aineisto pyritään järjestämään, jäsentämään ja pelkistämään aineiston 

informaatioarvoa muuttamatta (Tiittula & Nuolijärvi 2016).  

 

Asiakaslähtöisyyttä käsitteenä ei ole selkeästi tai yhteneväisesti määritelty 

terveydenhuollon kontekstissa ja vielä hajanaisempaa sen määrittely on 

terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun ja sairaalasuunnittelun kontekstissa. 

Koska tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla asiakaslähtöisyyttä terveydenalaan liittyvänä 

ilmiönä, valittiin analyysimenetelmäksi induktiivinen sisällönanalyysi. 

Sisällönanalyysin avulla voidaan kuvailla tutkittavaa ilmiötä (Kyngäs ym. 2011) ja 

induktiivinen lähestymistapa on käyttökelpoinen silloin, kun tutkittava ilmiö on 

hajanainen tai kun siitä ei juurikaan ole aikaisempaa tutkimusnäyttöä (Elo & Kyngäs 

2008).  

 

Tutkimuksen tavoite määrittää litteroinnin tarkkuuden eli minkälaista ilmiötä tutkitaan 

ja kuinka yksityiskohtaisella tasolla tutkittava ilmiö ilmenee. Aineiston peruslitterointi 

riittää, jos tutkimuksen tavoitteen kannalta merkityksellistä on puheen asiasisältö. 

(Tiittula & Nuolijärvi 2016.) Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita ilmiön 

kuvaamisesta yleisellä tasolla, jolloin tutkimuksen tavoitteen kannalta keskeiseksi nousi 

juuri haastateltavien puheen asiasisältö. Tämän vuoksi aineisto peruslitteroitiin siten, 

että vain haastateltavien puhe litteroitiin ja haastattelijan puhe jätettiin pois, koska tämä 

ei ollut oleellista tutkimuskysymysten ja tutkimuksen tavoitteen kannalta.  

 

Puhtaaksi kirjoitettua tekstiä syntyi 75 sivua fonttikoon ollessa 12 ja rivivälin 2. Tutkija 

suoritti litteroinnin itse ja litterointi tapahtui noin kuukausi haastattelujen teon jälkeen. 

Litteroinnin yhteydessä tutkija huomasi, että osassa haastatteluja tutkija oli joissain 

kohdin ymmärtänyt tai tulkinnut väärin haastateltavien kertomaa, ja tutkija ymmärsi 
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haastateltavien vastaukset vasta haastatteluja auki kirjoittaessaan. Tämä paljasti, että 

tutkijalla oli ollut paikoittain vahvojakin ennakkokäsityksiä ilmiöstä ja tutkittavien 

vastauksista. Koska litterointi tapahtui noin kuukausi haastattelujen toteuttamisen 

jälkeen, antoi tämä tutkijalle mahdollisuuden tutustua aiempaa objektiivisemmin koko 

aineistoon.  

 

Alkuperäinen tarkoitus oli järjestää litteroitu teksti haastattelurungon teema-alueiden 

mukaan. Puhtaaksi kirjoittamisen yhteydessä kävi kuitenkin ilmi, että haastattelun 

teemat menivät monessa kohtaa päällekkäin ja lomittain, jolloin tekstin järjestäminen 

teema-alueiden mukaan ei ollut mielekästä. Lisäksi liika alustaviin teemoihin 

tuijottaminen olisi kapeuttanut analyysin tekoa, sillä haastatteluissa oli kertynyt 

alustaviin teemoihin kuulumatonta uutta tietoa, jota tutkija ei ollut osannut odottaa. 

Haastattelut litteroitiin puhtaaksi raakatekstiksi, jossa oli ainoastaan haastateltavien 

tuottamaa tekstiä ilman analyysia ohjaavia teemaotsikoita. Tällä pyrittiin murtamaan 

tutkijan litterointi vaiheessa ilmi tulleita ennakko-oletuksia tutkittavasta ilmiöstä ja 

tekemään aineiston analyysistä aineistolähtöisempää.   

 

Sisällönanalyysi aloitettiin lukemalla litteroitu teksti useaan otteeseen. Aineiston 

järjestämisessä, eli aukikoodauksessa, litteroituun tekstiin merkitään lukemisen 

yhteydessä muistiinpanoja ja otsikoita (Elo & Kyngäs 2008). Aineisto abstrahoidaan eli 

aineiston perusteella tehdyt johtopäätökset irrotetaan yksittäisitä lausumista ja siirretään 

yleiselle käsitteelliselle tasolle (Metsämuuronen 2006). Tässä tutkimuksessa 

analyysiyksiköksi valikoitui ajatuskokonaisuus, sillä se oli tutkimuskysymysten 

kannalta tarkoituksenmukaista.  

 

Lukemisen yhteydessä tutkija etsi ja merkitsi tekstistä tutkimuskysymyksiin vastaavia 

ajatuskokonaisuuksia, joiden pohjalta aineistoa alettiin pelkistää. Saman sisältöiset 

ajatuskokonaisuudet kerättiin erillisille listoille ja listat nimettiin ajatussisältöjä 

kuvaavilla käsitteillä. Näin saatiin analyysin alaluokat. Yksi ajatuskokonaisuus saattoi 

kuulua useampaan alaluokkaan. Saman sisältöisiä alaluokkia yhdistelemällä saatiin 

pelkistettyä analyysin yläluokat.  Näitä yläluokkia tuli yhteensä kahdeksan kappaletta ja 
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yhdessä ne muodostivat analyysin pääluokan. Lopuksi analyysi tarkistettiin käymällä 

systemaattisesti läpi analyysiyksiköiden sekä ala- ja yläluokkien vastaavuus 

tutkimuskysymyksiin. Liitteessä numero kolme on esitetty esimerkki tämän 

tutkimuksen induktiivisen sisällönanalyysin etenemisestä ja aineiston luokittelusta.  

 

3.3 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tieteellisen tutkimuksen tulee olla suoritettu hyvän tieteellisen käytännön 

edellyttämällä tavalla, jotta se on eettisesti hyväksyttävä. Hyvän tieteellisen käytännön 

arvoja ovat muun muassa rehellisyys, huolellisuus, avoimuus ja tarkkuus. Hyvä 

tieteellinen käytäntö edellyttää myös tarvittavien tutkimuslupien hankintaa sekä eettistä 

ennakkoarviointia tietyillä aloilla (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2014.) 

Tutkimuslupa haastatteluihin pyydettiin kirjallisena tutkimuksen kohteena olleen 

sairaalahankkeen ohjelmajohtajalta ja tutkimuskohteena olleen sairaanhoitopiirin 

eettiseltä toimikunnalta pyydettiin arvio eettisen ennakkoarvion tarpeellisuudesta. 

Lisäksi jokaiselta haastateltavalta pyydettiin erikseen kirjallinen suostumus 

haastatteluun (liite 2). Kaikille haastateltaville kerrottiin suostumuslomakkeessa 

kirjallisesti ja haastattelun yhteydessä vielä suullisesti tarvittava tieto tutkimuksen 

tavoitteesta ja luonteesta tietoisen suostumuksen antamiseksi haastatteluun (Välimäki & 

Lehtonen 2002).  

 

Haastattelujen luottamuksellisuus huomioitiin haastattelutilanteessa tekemällä 

haastattelut yksilöhaastatteluina suljetuissa tiloissa. Haastattelumateriaalin 

luottamuksellisuus huomioitiin haastattelumateriaalin säilyttämisessä ja hävittämisessä. 

Haastatteluäänitteet hävitettiin litteroinnin jälkeen. Lisäksi tässä tutkimusraportissa 

tutkimuskohde on kuvattu anonyymisti ja käytetyt tekstikatkelmat on valikoitu siten, 

ettei niistä voida yksilöidä haastateltuja henkilöitä. Tutkimuksen raportoinnissa on 

panostettu tutkijan eettiseen velvollisuuteen esittää tutkimuksessaan mahdollisimman 

todennettua tietoa (Hirsjärvi & Hurme 2000). 
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4 ASIAKASLÄHTÖISYYDEN ULOTTUVUUDET 

TERVEYDENHUOLLON FYYSISEN YMPÄRISTÖN 

SUUNNITTELUSSA 

 

4.1 Monta asiakkuutta ja asiakkaiden erilaiset roolit 

 

Haastattelujen perusteella yhdeksi sairaalasuunnittelun asiakaslähtöisyyden 

ulottuvuudeksi nousi sairaalasuunnittelun monet asiakkuudet ja asiakkaiden erilaiset 

roolit. Merkittävimpänä asiakasryhmänä sairaalasuunnittelulle haastatteluissa näyttäytyi 

sairaalapalveluiden käyttäjäasiakkaat eli potilasasiakkaat, joista käytettiin nimitystä 

potilas ja asiakas. Muita käytettyjä nimityksiä palvelujen käyttäjäasiakkaille olivat 

loppukäyttäjä sekä ”suuri yleisö”. Jatkossa palvelujen käyttäjäasiakkaita kutsutaan tässä 

tutkimuksessa sairaalasuunnittelun asiakkaiksi.  

 

Sairaalasuunnittelun asiakkaille kertyi haastattelujen perusteella monta, osin 

ristiriitaistakin roolia. Heidät nähtiin vahvasti sairaalasuunnittelun pääasiakkaina. 

 

”... Potilaita vartenhan me tehdään, jos meillä ei oo potilaita niin ei me 

tarvita koko sairaalaa, että kyllä se on se kaiken A ja O...” 

 

”...Ensimmäisenä on potilas, potilas on asiakas mutta se on asiakkaan 

tämmöinen erikoistapaus, se on se ydin tässä meidän toiminnassa…” 

 

Pääasiakkaan roolia tuki asiakkaiden toinen rooli avuntarvitsijoina. Avuntarvitsijan 

rooli teki heistä erityisiä verrattuna muihin asiakasryhmiin. 

 

”…Potilaat niin se on se tietty rooli, että kun he tulee tänne pakosta, että se 

on niin erilainen, täytyy ottaa ne eri lailla huomioon...”  

 

Asiakkaat koettiin myös sairaalasuunnittelun aktiivisina toimijoina. Heidät nähtiin 

nykyisten palvelujen käyttäjien, mutta myös tulevaisuuden palvelujen käyttäjien 

edustajina, jotka osallistuivat aktiivisesti, eri tavoin sairaalasuunnitteluun. Toisaalta 
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palvelujen käyttäjäasiakkaiden aktiivisuus rajoittui suunnittelun tiettyihin vaiheisiin ja 

osa-alueisiin kuten sisustukseen ja yleisiin tiloihin.  

 

Hieman ristiriidassa edellä mainittujen roolien kanssa oli asiakkaiden rooli passiivisena 

toiminnan kohteena sairaalasuunnittelussa. Passiivisuuden nähtiin liittyvän niin 

asiakkaiden rajallisiin osallistumismahdollisuuksiin kuin heidän omaan 

aktiivisuuteensa.  

 

”...Kyllä se varmaan enemmän sinne passiivisen puolelle menee, että ei ne 

tämmöisiin isoihin linjauksiin pääse vaikuttamaan, että ne on tietyssä 

suunnittelun vaiheessa ollu matkassa ja kyselyitä järjestetty...”  

 

”…Kyllä se on passiivinen, että ne (potilaat) vastaa kun me kysytään, että 

niin se menee, kyllä se on sillä tavalla hyvinkin passiivinen rooli...”  

 

Haastatteluissa tuli kuitenkin esille halu saada potilasasiakkaiden passiivinen rooli 

muuttumaan aktiivisemmaksi sairaalasuunnittelussa, mikä heijastelee suomalaisessa 

terveydenhuollossa yleisemmin käynnissä olevaa asiakkaan roolin muutosta.   

 

”...Jos ajatellaan sairaalasuunnittelua ja potilaita, niin meidän tietenkin 

pitäis tehdä niille potilaille sitä, että se rooli pitäis olla paljon suurempi 

kuin se on, mutta kyllä sitä yritetään pitää yllä…”  

 

Toinen merkittävä asiakasryhmä sairaalapalveluiden käyttäjäasiakkaiden rinnalla oli 

asiakkaiden omaiset. Heidät nähtiin aktiivisina toimijoina joko sairaalasuunnitteluun 

osallistujina tai asiakkaiden edustajina sairaalasuunnittelussa.  

 

” …Meidän suunnitteluun, nyt on otettu tilaa koskeviin, esimerkiksi huonetta 

käyvät (omaiset) katsomassa, onko se semmoinen, kun täällä puhutaan 

perhehuoneista, onko se heidän mielestä hyvä (…) he saavat siellä tuoda 

asioitaan laajemmin (…) mitkä heille on tärkeää, että pääseekö he tauolle 

jonnekin, tai onko puhelinlaturipaikkaa tai ihan jotain tämmöisiä perusjuttuja…” 

 

Kolmas asiakasryhmä oli tilojen käyttäjäasiakkaat. Tilojen käyttäjäasiakkaita olivat 

sairaalan henkilökunta, sairaalan teknilliset- ja tukipalvelut sekä opetus- ja 
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tutkimustoiminta. Sairaalasuunnittelun kannalta tärkeimpänä näyttäytyivät sairaalan 

henkilökunta, erityisesti hoitohenkilökunta, mutta myös sairaalan teknilliset- ja 

tukipalvelut.  

 

Sairaalasuunnittelussa käyttäjäasiakkaat nähtiin aktiivisina toimijoina sekä oman 

toimintansa asiantuntijoina.  

 

”Ehdottomasti, he (käyttäjäasiakkaat) on oman alansa ammattilaisia ja 

tietävät heidän toiminnat... hehän ne parhaiten tietävät (...) ei suunnittelijat 

voi tietää mitä missäkin vastaanottohuoneessa tai leikkaussalissa oikeesti 

tehdään, mitä ne on ne tilatarpeet, paljon siellä on laitteita ja mikä toiminta 

siellä on päällä, ja mitkä on sen toiminnan erikoisuuksia...”  

 

Käyttäjäasiakkaiden rooli sairaalasuunnittelussa koettiin merkittävänä ja heidät 

miellettiin myös suunnittelun pääasiakkaiksi palveluiden käyttäjäasiakkaiden lisäksi.  

 

”…Kyllä se henkilökunta ja asiakkaat on tosi tärkeitä, silloin kun sitä 

suunnittelua tehdään, niin heidän kanssaan tekeminen ja heille sopivien 

tilojen tekeminen on sillä tavalla ykkös, ja se on eniten läsnä siinä kun me 

tehdään suunnittelua…”  

 

Neljäs sairaalasuunnittelun yhteydessä mainittu asiakasryhmä oli tilaaja-asiakkaat. 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena oli julkinen sairaalahanke, jonka tilaajana toimi 

sairaanhoitopiiri ja siihen kuuluvat kunnat. Näin ollen tilaaja-asiakas esiintyi huomion 

arvoisessa roolissa hankkeen rahoittajana ja päätöksentekijänä.  

 

”...Meidän täytyy ottaa kuitenkin huomioon sen tilaajan ja päättäjän 

antamat reunaehdot ja muut...”  

 

4.2 Asiakaskeskeisyys 

 

Haastatteluissa tuli ilmi asiakaskeskeisyyden suuri merkitys yhtenä sairaalasuunnittelun 

asiakaslähtöisyyden ulottuvuutena. Asiakaskeskeisyys näyttäytyi asiakkaan tarpeiden ja 
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toiveiden korostamisena ja asiakkaan näkemisenä toimintojen keskuksena sekä 

erilaisten etujen yhteensovittamisena.   

 

”…Heille (potilaille) on se tärkein asia, että he saavat sen avun siihen 

asiaan, miksi ovat tulleet tänne ja ovat tyytyväisiä siihen hoitoon...”  

 

Asiakaskeskeisyyden rinnalle nousivat käyttäjä- ja toimintakeskeisyys, eli 

käyttäjäasiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä sairaalan toiminnot. Käyttäjä- ja 

toimintakeskeisyys nähtiin asiakaskeskeisyyttä tukevina elementteinä ja niillä pyrittiin 

myös vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. 

 

”...Sairaalasuunnittelussa se toiminta on tärkeintä ja sitä kautta se sitten 

vastaa niitä asiakkaan tarpeita...” 

 

”...Totta kai pitää olla henkilökunnalle semmoiset tilat ja toiminnot, että se 

pystyy palveleen sitä asiakasta parhaiten...”  

 

Yllä mainittuja monimutkaisempana näyttäytyi tilaajakeskeisyys yhtenä 

asiakaskeskeisyyteen liittyvänä elementtinä. Tilaajakeskeisyyden nähtiin toisaalta 

tukevan asiakaskeskeisyyttä, sillä se ohjasi panostamaan suunnittelussa tehokkuuteen ja 

vaikuttavuuteen. Toisaalta sen koettiin olevan ristiriidassa asiakaskeskeisyyden kanssa, 

sillä tilaajakeskeisyyteen liitettiin oleellisesti rajallinen budjetti ja kustannuksissa 

säästäminen. 

 

”...Aatellaan tuota potilasta niin kyllähän me lähtökohtaisesti ajatellaan, 

että kyllä se on siellä se potilas ja asiakas siellä, ja sen pitää viihtyä ja 

parantua ja muuta, mutta voi olla, että se on ristiriidassa sen tilaajan 

kanssa, mitä tilaaja meiltä odottaa, niin silloin saattaa tulla näitä, että 

miten tämä hoidetaan, kun meidän mielestä nämä asiakkaat, jotka sinne 

tulee, ne tarvitsisivat tämmöistä, ja sitten vaikkapa jostakin syystä rahaa ei 

ole siihen, niin kyllähän tämä sellaista kompromissien tekoa on...”  

 

Asiakaskeskeisyyden vaatimuksiin pyrittiin aineiston perusteella vastaamaan 

hankkimalla asiakas- ja käyttäjätietoa. Asiakastietoa hankittiin suoraan asiakkailta ja 

heidän omaisiltaan muun muassa kirjallisina ja suullisina palautteina ja kyselyinä. 



 32 

Käyttäjätietoa saatiin suoraan sairaalan henkilökunnalta esimerkiksi tarveselvitysten ja 

hankesuunnittelujen kautta sekä suullisena ja kirjallisena palautteena.  

 

Suoran asiakas- ja käyttäjätiedon tukena käytettiin haastateltavien mukaan myös 

epäsuoraa asiakas- ja käyttäjätietoa. Epäsuora tieto koostui muun muassa suunnittelun 

tueksi kerätystä tieteellisestä tutkimustiedosta sekä median välittämästä julkisesta 

keskustelusta. Yksi merkittävä epäsuoran asiakastiedon lähde oli terveydenhuollon 

asiantuntijoiden ja ammattilaisten oletukset ja näkemykset asiakkaiden tarpeista ja 

toiveista. Näin saatua tietoa pidettiin kuitenkin yleisesti ottaen kyseenalaisena. 

 

”...Mutta sitten kun on (...) nähny käytännössä ne tilat, että kun potilaat 

tulevat sairaalaan, niin on nähny sen, että ihmisten oma ajatus siitä, että 

mikä minulle on parasta, niin se on monesti hämmästyttävästi eri kuin, 

mikä on se ammattilaisen käsitys siitä, että mitä hän haluaa…”  

 

Yhdeksi asiakastiedon lähteeksi erottui kokemuksellinen tieto, jossa korostui 

asiakkaiden, mutta myös käyttäjien mahdolliset omakohtaiset kokemukset 

sairaalaympäristöstä. 

 

”…Meidän täytyy myös tietyllä tavalla luottaa omaan, että me ollaan 

tavallisia ihmisiä, ja miettiä myöskin omaa potilaskokemusta ja 

asiakaskokemusta, että onhan meillä kaikilla taustalla kokemuksia (…) on 

joku sairaus ollut ja on oltu hoidoissa, niin siitäkin voi ammentaa...”  

 

Asiakasymmärryksellä tarkoitetaan jalostettua ja käyttötarkoitukseen kytkettyä tietoa 

asiakkaista ja heidän tarpeistaan (Virtanen, ym. 2011). Haastatteluissa tuli ilmi, että 

asiakas- ja käyttäjätiedon pohjalta luotiin asiakasymmärrystä, jonka avulla pyrittiin 

vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin sairaalasuunnittelussa. 

 

”...Mutta asiakas on pääasia, että se saa sen palvelun ja löytää sen 

palvelun, että se saa sen helposti [...] ja se löytää täältä sairaalasta paikan, 

minne menee, sen ei tarvi jonottaa siellä, ja pääsee äkkiä sille hoitajalle, 

lääkärille [...] niihin tutkimuksiin ja jatkotutkimuksiin... ja se on sille 

hyvin opastettu ja ohjattu...”  
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4.3 Moniasiantuntijuus 

 

Aineiston pohjalta sairaalasuunnittelun asiakaslähtöisyyden kolmanneksi ulottuvuudeksi 

muodostui moniasiantuntijuus. Terveysalan moniasiantuntijuudesta hieman poiketen 

sairaalasuunnittelussa korostui eri asiantuntijuuksien lukuisa määrä sekä 

asiantuntijuuksien monialaisuus. Sairaalasuunnittelussa asiakkaiden ja 

käyttäjäasiakkaiden näkemysten lisäksi tuli huomioon ottaa myös esimerkiksi rakentaja 

puolen eli talotekniikkaan, turvallisuuteen kuten palo- ja työturvallisuuteen sekä 

lainsäädäntöön liittyvät näkemykset.  

 

”…Sairaalasuunnittelu on kyllä erittäin hyvä esimerkki siitä, mitä se 

moniasiantuntijuus on ja mitä sen pitää olla, et siinä on todella 

monenlaisia asiantuntijoita, joita pitää kuunnella ja hakea sitä 

kompromissia. Siinä on ne potilaat ja asiakkaat, mutta sitten on ne 

käyttäjät, jotka tekee niissä tiloissa ammattilaiset, sitä toimintaa, sitten kun 

ne tilat on valmiit, eli se terveydenhuollon moniammatillinen työryhmä, 

mutta sitten sairaalasuunnittelussa tulee todella paljon erilaisia 

asiantuntijoita, on työsuojelusta on hygieniayksiköstä on talotekniikasta, 

sitten on tietenkin siellä rakentaja puolella, suunnittelu puolella, on 

arkkitehdit on LVI-suunnittelijat ja sähkösuunnittelijat, ja on lainsäädäntö, 

joka tuo hirveästi ohjeistuksia minkälaiseksi sairaalatilat pitää suunnitella, 

paloturvallisuudesta, ihan kaikkea mahdollista…” 

 

Sairaalasuunnittelun moniasiantuntijuudessa painottui erityisesti eri ammattilaisten 

välinen tiedonjako, mutta myös asiakkaiden ja eri ammattilaisten välistä tiedonjakoa tuli 

haastatteluissa ilmi. Tiedonjaossa korostuivat vuorovaikutuksellisuus ja konkreettinen 

yhdessä tekeminen.  

 

”...Varsinkin kun ne on ollu siinä yhtä aikaa, sekä henkilökunta ja 

potilaita, niin se on tärkeetä, että siinä vaikka keskustellaan, että jos 

henkilökunta on sitä mieltä, että tämän pitäis olla, vaikka näin, niin siinä 

on sitten kuitenki se potilas taikka omainen, niin hänkin voi osallistua 

keskusteluun, että miten hän on kokenut sen asian...” 

 

”...Meillä oli yks semmoinen työpaja, luonnostelutyöpaja jossa me oikeesti 

otettiin luonnospaperia ja tusseja ja oltiin ryhmissä ja piirreltiin et miten se 

ajatus menis...”  
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Kolmas haastatteluissa esiin tullut eri ammattilaisten yhteistyötä edistävä tiedonjaon 

malli oli tutustuminen toisten työhön käytännön tasolla.   

 

”...Kyllähän se sekin, että tätä suunnitteluporukkaa ja tämmöistä ei 

sairaala-ammattilaista käytetään tuolla sairaalassa tutustumassa, että mitä 

se oikeesti on se toiminta, niin se tulee näille suunnittelijoillekin 

tutummaksi...”  

 

Tiedonjaon keskeisimpänä merkityksenä nähtiin yhteisymmärryksen tai kompromissin 

saavuttaminen suunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa. Yhteisymmärrys nähtiin 

toivotuimpana lopputulemana, mutta koska päätöksenteossa tuli huomioida useita osin 

ristiriitaisiakin näkökulmia sekä eri toimintojen vaikutuksia toisiinsa, pidettiin 

kompromissiratkaisua hyväksyttävänä. 

 

”...Kaikki täytyy huomioida, jokainen on tärkeä siinä omassa ruudussaan, 

tää on palapeli...”  

 

Terveydenhuollon moniasiantuntijuudessa painotetaan asiakkaan ja ammattilaisten 

tasavertaista yhteistyökumppanuutta (Kuorilehto 2014), ja viitteitä tämän suuntaiseen 

moniasiantuntijuuteen tuli ilmi myös tämän tutkimuksen aineistossa. 

Sairaalasuunnittelussa moniasiantuntijuuteen liittyi tämän lisäksi 

sairaalasuunnittelijoiden erityinen rooli suhteessa asiakkaisiin sekä suunnittelussa 

mukana olevien useiden eri ammattialojen edustajiin. Sairaalasuunnittelijoiden roolina 

oli aktivoida suunnitteluun osallistuvia asiakkaita ja eri ammattilaisia, toimia näiden 

yhteistyökumppaneiden ajatusten haastajana sekä tuoda suunnittelussa aktiivisesti esille 

eri näkökulmia. 

 

”…Etupäässä se on aika pitkälle ollut henkilökunnan kuuntelemista ja 

heidän tarpeiden ymmärtämistä ja tuomista sitä niihin suunnitelmiin, ja 

toki myös sitten heidän ajatusten haastamista, että monesti kun 

henkilökunta miettii, vaikka sitä uutta toimintaa, niin se miettii niiden 

nykyisten tilojen kannalta (…) niin monesti sitten suunnittelijana pyritään 

tuomaan myös uusiakin näkökulmia, tuomaan vaihtoehtoja…”  
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4.4 Toiminnan arvopohja 

 

Neljäs tässä tutkimuksessa esille tullut asiakaslähtöisyyden ulottuvuus oli 

asiakaslähtöisyys toiminnan arvopohjana sairaalasuunnittelussa. Ylipäänsä 

asiakaslähtöisyys nähtiin sairaalasuunnittelussa toimintaa ohjaavana perusperiaatteena.  

 

”Kyllä se on alusta asti ollut siinä semmoinen vahva periaate jo mukana, 

ja semmoinen arvo, että me ollaan suunnittelemassa asiakaslähtöistä 

sairaalaa, että se on ihan tämmöinen yksi keskeinen suunnittelulähtökohta, 

ihan tämmöinen tietoisesti valittu, että haluamme tehdä potilaslähtöisen ja 

asiakaslähtöisen sairaalan”  

 

Terveydenhuollon asiakaslähtöisyyden eettisten ja moraalisten velvoitteiden tavoin 

sairaalasuunnittelussakin korostui asiakkaan edun ensisijaisuus sekä asiakkaan 

itsemääräämisoikeus. 

 

”...Se tärkeä arvo on se, että potilaalla on itsemääräämisoikeus ja potilaalla 

ja asiakkaalla on oikeus saada semmoinen informaatio ja ymmärrys siitä 

tilanteesta ja niistä hoitovaihtoehdoista, että hänellä aidosti on se 

itsemääräämisoikeus ja näin, niin sama juttu siis sairaalasuunnittelussa, 

sen pitää toteutua...” 

 

Asiakkaaseen liittyvien eettisten ja moraalisten velvoitteiden rinnalle nousivat 

aineistosta yhteiskunta- ja ympäristövastuu. Yhteiskuntavastuuta ilmensi haastateltavien 

ajatukset verorahojen ja resurssien vastuullisesta ja tehokkaasta käytöstä sekä 

terveydenhuollon toiminnan järjestämisestä siten, että yhteiskunnalle koituvat haitalliset 

sivuvaikutukset otettiin huomioon ja pyritään minimoimaan. Tällaisia haitallisia 

sivuvaikutuksia olivat muun muassa sairaalapalveluihin liittyvät turhat toimenpiteet ja 

odotusajat sekä palveluiden huono tavoitettavuus ja näistä mahdollisesti asiakkaalle ja 

yhteiskunnalle koituvat turhat työstä poissaolot ja kustannukset. Ympäristövastuun 

näkökulmasta esille tuli rakentamisen turvallisuus, terveellisyys sekä rakennuksen 

elinkaariajattelu. Lisäksi korostuivat rakennuksen esteettisyys ja sopivuus 

ympäristöönsä. 
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”… Pyritään semmoisiin terveellisiin ja turvallisiin ratkaisuihin 

rakentamisessa, että se on sitä kautta myös sillä tavalla eettistä ja 

elinkaariajattelua.”  

 

4.5 Asiakaslähtöiset toimintatavat  

 

Sairaalasuunnittelun asiakaslähtöisyyden viidennen ulottuvuuden muodostivat 

sairaalasuunnittelun asiakaslähtöiset toimintatavat. Asiakaslähtöiset toimintatavat 

pohjautuivat pääasiassa asiakkaiden ja käyttäjäasiakkaiden osallistamiseen. Asiakkaiden 

osallistaminen sairaalasuunnitteluun koettiin ihanteellisena ja tavoiteltavana asiana, 

mutta asiantuntijoiden mukaan ihanne ja todellisuus eivät täysin vastanneet toisiaan. 

 

”...On pyritty siihen, koska se asiakas on ihan valtakunnallisesti ja meidän 

sairaalassa ykkösasia, että se huomioidaan, mutta itse tunnustaisin, että se 

vois olla vielä aktiivisempaa se osallistaminen...”  

 

Tämän koettiin johtuvan asiakkaita osallistavien keinojen vähäisestä määrästä, niiden 

haasteellisuudesta tai siitä, että asiakkaiden osallistamisen koettiin vaativan liian paljon 

resursseja saavutettuun hyötyyn nähden. Lisäksi asiakkaiden aktivointi mukaan 

sairaalasuunnitteluun koettiin haasteelliseksi myös asiakkaista johtuvista syistä. 

Asiakkaiden ei koettu olevan kiinnostuneita ja halukkaita osallistumaan 

sairaalasuunnitteluun. 

 

”...Nämä potilaat ja sairaalan asiakkaat, se ei oo ihan helppoa, se pitäis 

ihan aktiivisesti, nythän meillä on tässä tämä potilasraati koottu ja voidaan 

käyttää heitä tietyllä tavalla, mutta ihan samalla tavalla me ei voida olla 

heitä, ihan koko ajan, et niinkö nyt mukaan ja mitä mieltä ootte tästä...” 

 

”...Ihan tämmöinen käytännön ongelma, kun potilasraatiin ilmoittautuu 

toki sata nimeä (...) niin eihän niistä vaivaudu paikalle loppu viimein 

kukaan, ja ei se edusta mitään läpileikkausta (...) ja onhan se töisevää ja 

kallista, et siinä menee monta työpäivää meillä, kun me järjestetään joku 

tämmönen asiakastilaisuus (...) vaatii resursseja ja käy mielessä oliko se 

sen väärttiä, jos sieltä tulee vastaukseksi, että eipä olis niin valkoisia 

seiniä...”  
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Käyttäjäasiakkaiden osallistaminen sairaalasuunnitteluun oli aineiston pohjalta 

huomattavasti korostetummassa asemassa kuin asiakkaiden osallistaminen ja osassa 

haastatteluja mainittiin käyttäjälähtöinen suunnittelu. Käyttäjäasiakkaiden 

osallistaminen suunnitteluun nähtiin hyvin merkittävänä erityisesti onnistuneen 

lopputuloksen saavuttamiseksi.  

”...Mut toinen semmonen tosi iso tavoite on siinä et me saahan 

osallistettua tää henkilökunta siihen suunnitteluun... et me ollaan niinku 

yhdessä tehty sit se rakennus, ja kun se rakennus on valmis ja he menee 

sinne, niin he osaa käyttää sitä, koska he on itse ollu tekemässä sitä...”  

 

Käyttäjäasiakkaiden osallistaminen sairaalasuunnitteluun koettiin haasteelliseksi etenkin 

henkilöstö- ja aikaresurssoinin kannalta. Aineiston mukaan sairaalasuunnitteluun 

osallistettu hoitohenkilökunta osallistui suunnitteluun oman työnsä ohessa ja oman 

työnsä aikataulutuksen puitteissa, minkä koettiin vaikeuttavan käyttäjäasiakkaiden 

osallistamista ja osallistumista suunnitteluun. 

 

”...Täällä henkilökunnan puolelta homma pyörii koko ajan, heillä on siellä 

ne tehtävät, eikä heitä ole sieltä irrotettu omista tehtävistään, niin se 

omalta osaltaan estää, jos he ei pääse osallistumaan...”  

 

Lisäksi suunnitteluvaiheella koettiin olevan merkitystä käyttäjäasiakkaiden 

osallistumishalukkuuteen.  

 

”...Niitä suunnittelun ratkaisuja pitää tehdä aika varhaisessa vaiheessa, 

monta vuotta ennen kuin se rakennus valmistuu (...) niin monesti (...) tästä 

henkilökunnasta (...) tuntuu tai ne ei ehkä miellä, että siinä vaiheessa pitäis 

jo tehdä tärkeitä päätöksiä, että monesti se aktiivisuus kasvaa sitä myöten, 

kun oikeastaan vaikuttamismahdollisuus pienenee (...) pitäis muistaa se 

aikataulun merkitys...”  

 

Asiakaslähtöisiä toimintatapoja hyödynnettiin aineiston perusteella laajasti ja 

monipuolisesti. Asiakkaita osallistavia asiakaslähtöisiä toimintatapoja olivat asiakkaille 

järjestetyt asiakastapahtumat ja potilasraati-toiminta sekä asiakkaille ja 

käyttäjäasiakkaille suunnattujen uusien sairaala- ja tilasuunnitteluun liittyvien 
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teknologioiden hyödyntäminen, kuten esimerkiksi virtuaalikävelyt ja mallihuoneiden 

käyttö.  

 

Yksi merkittävin asiakkaita osallistava asiakaslähtöinen toimintatapa 

sairaalasuunnittelussa oli palautteen keruu. Palautetta kerättiin pääasiassa asiakkailta ja 

käyttäjäasiakkailta joko suoraan suullisesti tai kirjallisesti. Palautetta kerättiin 

kohdennetusti ulkopuolisten sairaalaorganisaation omien kyselykyselyiden sekä 

avoimien kanavien, esimerkiksi kyseisen sairaalasuunnittelu-hankkeen Internet-sivujen 

Ideat ja palautteet -osion kautta. 

 

”...Meillä on esimerkiksi meidän kotisivuilla semmoinen Ideat ja 

palautteet –osio, mihin voi käytännössä kaikki laittaa meille mahdollisia 

ideoita ja palautteita, joihin sitten pystytään reagoimaan, se on ehkä 

semmoinen kanava meillä mistä ois mahollista saada tietoa sitten tältä 

suurelta yleisöltä...”  

 

Palautteen keruun lisäksi toinen merkittävä asiakkaita osallistava asiakaslähtöinen 

toimintatapa oli yhteissuunnittelu ja siihen liittyvät työskentely muodot kuten 

työpajatoiminta. Yhteissuunnittelussa korostui enemmän käyttäjäasiakkaiden 

osallistaminen asiakkaiden osallistamisen sijaan.  

 

”...Meillä oli aluksi tämmöisiä lähtötietotyöpajoja, käytiin läpi näitä, mitkä 

oli potilasmäärät ja mitä tavoitteita meillä oli (...) luonnostelutyöpaja jossa 

me oikeesti otettiin luonnospaperia ja tusseja ja oltiin ryhmissä ja 

piirreltiin et miten se ajatus menis, et miten ne kuvittelis, että se 

leikkausyksikkö toimii... ihan piirreltiin niitä ja sitten arvioitiin porukalla 

niitä tuotoksia...” 

 

”...Työpajatoiminta kun siinä on tämmöistä moniammatillista (...) puhuttu 

aikaisesta integraatiosta, siinä kaikki ammattilaiset on heti alusta asti 

mukana, tai ei ehkä aivan kaikki, mutta huomattavan lailla (...)on näihin 

suunnitteluihin päässyt vaikuttaan, ja siinä tulee monta näkökulmaa (...) ei 

oo potilaita ollu paljon siinä kuitenkaan sitten...” 

 

Tässä tutkimuksessa tuli esille myös sellaisia sairaalasuunnitteluun liittyviä 

asiakaslähtöisiksi miellettyjä toimintatapoja. joihin ei liittynyt asiakkaiden 
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osallistamista. Tällaisia toimintatapoja olivat muun muassa tutkimusnäytön käyttö 

päätöksenteon tukena suunnittelussa sekä ulkopuolisten konsulttien ja asiantuntijoiden 

tekemien tutkimusten ja kyselyiden käyttö. Asiakaslähtöisiä toimintatapoja perusteltiin 

käyttäjäasiakkaiden sitouttamisella suunnitteluun, kustannussäästöillä sekä 

asiakaslähtöisen lopputuloksen saavuttamisella. 

 

4.6 Asiakaslähtöisyyden kehittäminen 

 

Kuudes sairaalasuunnittelun asiakaslähtöisyyttä ilmentävä ulottuvuus oli 

asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Asiakaslähtöisyyden kehittäminen jakautui aineiston 

perusteella asiakaslähtöisten toimintaprosessien, teknologioiden, tilojen sekä 

toimintatapojen suunnitteluun ja kehittämiseen. 

 

Haastattelujen perusteella asiakaslähtöisyyden kehittäminen alkoi sairaalan 

toimintaprosessien kehittämisestä asiakaslähtöisempään suuntaan. Toimintaprosessien 

kehittämisellä pyrittiin ottamaan paremmin huomioon erilaiset asiakasryhmät, 

vähentämään asiakkaille sairaalakäynnistä koituvia haittoja kuten turhia toimenpiteitä, 

odotuksia ja paikasta toiseen kulkemisia sekä tehostamaan tila- ja henkilöstöresurssien 

käyttöä. 

 

”...Se prosessi pitää olla selkeä ja kaikki kulkuyhteydet pitää potilaan 

kannalta olla riittävän hyvin suunniteltu, ja ylipäätään se prosessi, että se 

on riittävän nopea, että ei tulis yhtään semmoista turhaa kulkemista 

sairaalassa eikä menis turhaa aikaa mihinkään ylimääräiseen...”  

 

Asiakaslähtöisten teknologioiden suunnittelu- ja kehittämistoiminta ilmeni aineistossa 

haluna ja tavoitteena suunnitella ja kehittää järjestelmiä ja sähköisiä linkkejä, joilla 

voitiin lisätä asiakkaiden ja omaisten osallistumista hoitoon kotoa käsin sekä lisätä 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä. 
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Asiakaslähtöisten tilojen suunnittelu ja kehittäminen näyttäytyi aineistossa haluna tehdä 

yhdessä asiakkaiden kanssa heille sopivia ja heitä palvelevia tiloja. Asiakkaiden 

kohdalla painotettiin asiakkaiden toiveiden mukaisia tiloja ja tilojen viihtyisyyttä. 

Asiakaslähtöisten tilojen suunnittelu ja kehittäminen rajautui pääasiassa koskemaan 

yleisten ja aulatilojen sisustukseen liittyviä seikkoja, mutta myös potilashuoneita ja 

omaisille tarkoitettuja tiloja.  

”Asiakkaat voi ehkä enemmän tuohon sisustukseen, äänimaailmoihin ja 

tämmöisiin vaikuttaa, tai nämä potilaat siis...”  

 

Asiakaslähtöisten toimintatapojen suunnittelu ja kehittäminen näyttäytyi asiakkaiden 

suunniteltuna, prosessimaisena ja hallittuna mukaanottona ja osallistamisena 

sairaalasuunnitteluun sen eri vaiheissa ja tämän prosessin jatkuvana kehittämisenä 

suunnitellusti kerätyn palautteen avulla. Suunnittelu ja kehittämistoiminta käsitti myös 

uusien osallistavien toimintatapojen etsimisen ja kehittelyn sekä sairaalan muussa 

käytössä olevien, eli sairaalasuunnittelun ulkopuolella olevien, palautejärjestelmien 

hyödyntämistä sairaalasuunnittelun asiakaslähtöisyyden kehittämiseen.  

 

4.7 Asiakaslähtöinen viestintä 

 

Seitsemäs tässä tutkimuksessa esiin tullut asiakaslähtöisyyden ulottuvuus oli 

asiakaslähtöinen viestintä. Aineiston perusteella viestintä oli terveydenhuollon fyysisen 

ympäristön suunnittelussa monen suuntaista. Ulkoisessa viestinnässä painottuivat 

ulkoiset sidosryhmät eli nykyiset ja tulevaisuuden asiakkaat sekä omaiset, niin sanottu 

”suuri yleisö”. Sisäisessä viestinnässä viestinnän kohteina olivat muun muassa sisäiset 

sidosryhmät eli eri suunnittelu- ja käyttäjäryhmät, tilaaja-asiakas, potilasraatiin kuuluvat 

asiakkaat sekä eri yhteistyökumppanit.  Viestinnän sisällössä painottui hankkeen 

suunnitteluprosessin eteneminen ja aikatauluista tiedottaminen.  

 

Asiakaslähtöisessä viestinnässä painottuivat monipuoliset viestintäkanavat, 

tiedottamisen oikea-aikaisuus ja viestintä osana asiakaspalvelua. Ulkoisessa 

viestinnässä hyödynnettiin monipuolisesti eri viestintäkanavia, esimerkiksi 



 41 

ilmoitustauluja, hankkeen Internet-sivuja, sosiaalisen median sovelluksia kuten 

hankkeen Facebook-sivuja ja Twitter-tiliä. Myös sisäiset sidosryhmät saivat tietoa 

ulkoisen viestinnän kanavien kautta. Asiakaslähtöisessä viestinnässä korostuivat 

pyrkimys tiedottaa sisäisille sidosryhmille riittävän varhaisessa vaiheessa 

suunnitteluprosessin etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista. Oikea-aikaisella 

tiedottamisella pyrittiin tukemaan asiakkaiden ja käyttäjäasiakkaiden osallistumista 

suunnitteluun.  

”…Meillä pitäis aikatauluttaa niin pitkälle, kun mahdollista asioita (…) 

elikkä me voidaan antaa, vaikka aikataulu (...) niin he voi siellä 

henkilökunta työvorosuunnittelussa (…) suunnitella siihen omat 

työvuoronsa sillain (…) samoten se koskee potilasraatiasioita, että yritän 

laittaa jo hyvin hyvissä ajoin jonkun näköisen meilin, että tämmöinen on 

tulossa tuolla viikolla, mutta ohjelma tulee sitten vaikka 2-3 viikkoa 

aikaisemmin, että ne osaa varata kalenteriin jo ajan…”  

 

Asiakaslähtöinen viestintä nähtiin osana suunnitteluhankkeen asiakaspalvelua, jonka 

tarkoituksena oli antaa ulkoisille sidosryhmille riittävästi tietoa hankkeesta ja siten 

mahdollistaa osallistuminen suunnitteluun.  

 

”…Esimerkiksi näiden meidän julkisen yleisön kautta (…) sitten kun he 

saa tietoa niin heillä on mahdollista antaa sitä suoraa palautetta meille ja 

omaa mielipidettä kertoa…”  

 

4.8 Asiakaslähtöisyyden johtaminen 

 

Viimeiseksi asiakaslähtöisyyden ulottuvuudeksi aineistosta nousi asiakaslähtöisyyden 

johtaminen. Asiakaslähtöisyyden johtaminen käsitti edellä mainittujen 

asiakaslähtöisyyden suunnittelu- ja kehittämistoiminnan johtamisen lisäksi elementtejä 

useista eri johtamismalleista.  Asiakaslähtöisyyden johtamisen nähtiin käsittävän 

ylätason strategista johtamista, sillä asiakaslähtöisyys oli kirjattu hankkeen strategiaan 

ja visioon ja se oli nimetty yhdeksi toimintaa ohjaavaksi arvoksi. Näin ollen 

asiakaslähtöisyyden johtaminen koettiin vahvasti asenteiden johtamiseksi, niin ylätason 

strategisessa johtamisessa, kuin sairaalasuunnittelun jokapäiväisen toiminnan 

johtamisen tasolla. 
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”…Mutta noin niin kuin asennetasolla (…) minä käsitän kuitenkin niin, 

että meidän suunnittelijoiden mielessä se on arvostuksessa korkealla (…) 

ei täältä löydy henkilöä joka sanois, ettei se niin väliksikään ole tietää mitä 

ne asiakkaat haluaa, kyllä se arvostuksessa on korkealla…”  

 

Asiakaslähtöisyyden johtamiseen liittyi oleellisesti resurssien johtaminen, sillä 

henkilöstö-, aika- ja raharesursseilla koettiin olevan merkittävä yhteys 

asiakaslähtöisyyden toteutumiseen sairaalasuunnittelussa. Erityisesti riittämättömän 

aikaresursoinnin nähtiin heikentävän sairaalasuunnittelun asiakaslähtöisyyttä. 

”…Jos joku resurssi vedetään hyvin tiukalle, esimerkiksi aikaresurssi (…) 

sanotaan, että teidän pitää viikossa sanoa, mikä on hyvä potilaalle ja 

henkilökunnalle, yhteiskunnalle, niin se ei tahdo onnistua, tai sanotaan että 

teillä on 5 vuotta aikaa mutta teillä ei ole mahdollisuutta ollenkaan 

irrottautua siitä teidän päätehtävästä, että koittakaa miettiä vapaa-aikana, 

yöllä tai joskus (…) että jos ei henkilökunta aidolla tavalla voi irrottautua 

siitä työstään, niin kun virkeillä aivoilla miettiä niitä, niin tulee huonoa 

jälkeä...”  

 

Aineiston perusteella asiakaslähtöisyyden johtaminen sairaalasuunnittelussa oli suuressa 

määrin muutosjohtamista. Muutoksen johtaminen ja muutosvastarinta nähtiin 

oleellisena osana sairaalasuunnittelua, jossa uusien tilojen suunnittelun lisäksi 

uudistettiin myös sairaalan toimintaprosesseja, jolloin uudistukset koskettivat erityisesti 

sairaalan käyttäjäasiakkaita ja heidän toimintaansa.  

 

”...Nämä hoitopuolen toimijat, kun ne on toimineet pitkän aikaa, niin se 

saattaa olla hyvin semmoinen kapea näköinen se, että ei oo kuin yks ainoa 

järjestelmä mikä meillä täällä on ja se toimii, kun sen kans on toimittu aina 

(…) niin sitten kun tuodaan siihen jotakin uutta, niin se on varmaan sitten 

taas se uus, että pitäis opetella uudet järjestelmät ja muut, että siinä on 

kyllä ollu sellaista (muutosvastarintaa) havaittavissa…”  

 

Muutosvastarinta toimi myös eräänlaisena riittävän ja laadukkaan uudistamisen 

mittarina. 

 

”…Jos meillä ei ole muutosvastarintaa, niin ei meillä tule hyvää sairaalaa, 

eihän se, jos kaikki on joo joo, niin eihän me mietitä niin tarkkaan niitä 

asioita ja näin se on asiakkaankin puolesta totta kai…”  
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Muutoksen johtamisessa koettiin tärkeäksi ja haasteelliseksi se, miten muutos saadaan 

perusteltua käyttäjäasiakkaille ja muutosvastarinta käännettyä muutoksen 

ymmärtämiseksi.  

 

Asiakaslähtöisyyden johtamiseen sairaalasuunnittelussa liittyi aineiston perusteella vielä 

asiantuntijuuden johtaminen. Asiantuntijuuden johtamisessa korostui 

moniammatillisuuden ja – asiantuntijuuden sekä vahvojen professioiden johtaminen.   

 

”…Se sairaalasuunnittelun johtaminen, koska se on asiantuntijatyötä, niin 

se on asiantuntijajohtamista, ja siellä on individualisteja, siellä on suuria 

lahjakkuuksia ja suuria ajattelijoita, ja ne pitää saada kaikki toimimaan, 

kaikki vektorit samaan suuntaan ja aikataulut pitää, niin se johtaminen on 

erittäin haastavaa, tarvitaan hyviä sairaalasuunnittelun johtajia…”  

 

4.9 Yhteenveto tuloksista 

 

Tämä tutkimuksen tulosten perusteella julkisen terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnittelun asiakaslähtöisyydestä voidaan erottaa kahdeksan eri ulottuvuutta, jotka on 

esitelty kuviossa 2. Näistä ensimmäinen on terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnitteluun liittyvät monet asiakkuudet sekä asiakkaiden erilaiset roolit. 

Terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyyden kannalta 

merkityksellisin asiakasryhmä oli terveydenhuollon palvelujen käyttäjäasiakkaat eli 

potilasasiakkaat. Heidät nähtiin fyysisen ympäristön suunnittelun kannalta 

pääasiakkaina. Heidän asiakkuudessaan korostuivat roolit avuntarvitsijana sekä 

aktiivisena toimijana, mutta asiakkaat nähtiin myös passiivisina suunnittelutoiminnan 

kohteina.  Asiakkaan roolissa oli havaittavissa muutoksen tavoittelu entistä 

aktiivisempaan rooliin. 

 

Toinen tässä tutkimuksessa esille tullut asiakaslähtöisyyden ulottuvuus oli 

asiakaskeskeisyys. Asiakaskeskeisyys näyttäytyi asiakkaan tarpeiden ja toiveiden 
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korostamisena ja asiakkaan näkemisenä toimintojen keskuksena. Asiakaskeskeisyyteen 

liittyi myös erilaisten etujen kuten käyttäjä-, toiminta- ja tilaajakeskeisyyden 

yhteensovittaminen.  Käyttäjä- ja toimintakeskeisyys nähtiin asiakaskeskeisyyttä 

tukevina elementteinä, joilla pyrittiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, 

mutta tilaajakeskeisyyden koettiin toisaalta olevan ristiriidassa asiakaskeskeisyyden 

kanssa siihen liittyvien budjetin rajallisuuden ja kustannuksissa säästäminen vuoksi.  

Asiakaskeskeisyyden vaatimuksiin pyrittiin vastaamaan hankkimalla suoraa ja 

epäsuoraa asiakas- ja käyttäjätietoa ja luomalla asiakasymmärrystä näiden pohjalta. 

Yhdeksi asiakastiedon lähteeksi erottui kokemuksellinen tieto, jossa korostui 

asiakkaiden ja käyttäjien omakohtaiset kokemukset sairaalaympäristöstä.  

 

Kolmas terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyyden 

ulottuvuus oli moniasiantuntijuus, jossa korostui eri asiantuntijuuksien lukuisa määrä 

sekä asiantuntijuuksien monialaisuus. Fyysisen ympäristön suunnittelun 

moniasiantuntijuudessa painottui erityisesti eri ammattilaisten, mutta myös asiakkaiden 

ja eri ammattilaisten välinen vuorovaikutuksessa tapahtuva tiedonjako. Tiedonjaossa 

korostuivat myös yhdessä tekeminen ja tutustuminen toisten työhön käytännön tasolla.  

Tiedonjaon keskeisimpänä merkityksenä nähtiin yhteisymmärryksen tai kompromissin 

saavuttaminen suunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa. Fyysisen ympäristön 

suunnittelun moniasiantuntijuuteen liittyi myös sairaalasuunnittelijoiden erityinen rooli 

ajatusten haastajana sekä eri näkökulmien esiintuojina.  

 

Asiakaslähtöisyyden neljänneksi ulottuvuudeksi nousi asiakaslähtöisyys toiminnan 

arvopohjana terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa. Asiakaslähtöisyys 

nähtiin toimintaa ohjaavana perusperiaatteena, jossa korostui asiakkaan edun 

ensisijaisuuteen ja asiakkaan itsemääräämisoikeuteen liittyvien eettisten ja moraalisten 

velvoitteiden lisäksi yhteiskunta- ja ympäristövastuu. Yhteiskuntavastuu korosti 

verorahojen ja resurssien vastuullista ja tehokasta käyttöä sekä terveydenhuollon 

toiminnan järjestämisestä siten, että yhteiskunnalle koituvat haitalliset sivuvaikutukset 

pyrittiin minimoimaan. Ympäristövastuussa painottuivat rakentamisen turvallisuus, 

terveellisyys, rakennuksen elinkaariajattelu sekä rakennuksen esteettisyys ja sopivuus 

ympäristöönsä. 
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Viidennen asiakaslähtöisyyden ulottuvuuden muodostivat terveydenhuollon fyysisen 

ympäristön suunnitteluun liittyvät asiakaslähtöiset toimintatavat, jotka pohjautuivat 

pääasiassa asiakkaiden ja käyttäjäasiakkaiden osallistamiseen. Asiakkaiden 

osallistaminen suunnitteluun koettiin ihanteellisena ja tavoiteltavana asiana, mutta 

haasteiksi nousivat asiakkaiden aktivointi mukaan suunnitteluun, osallistavien keinojen 

vähäinen määrä, osaamattomuus niiden käytössä sekä niiden käyttöön liittyvä resurssien 

käytön ja saavutetun hyödyn epäsuhta. Käyttäjäasiakkaiden osallistaminen oli 

huomattavasti korostetummassa asemassa kuin asiakkaiden ja heidän osallistaminen 

suunnitteluun nähtiin tärkeänä onnistuneen lopputuloksen saavuttamisena. 

Käyttäjäasiakkaiden osallistamisessa haasteina olivat henkilöstö- ja aikaresursointiin 

liittyvät asiat.  

 

Tämän tutkimuksen kohteena olleessa terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnittelussa hyödynnettiin monipuolisesti asiakaslähtöisiä toimintatapoja. Tällaisia 

asiakkaita osallistavia asiakaslähtöisiä toimintatapoja olivat monikanavainen ja laaja 

palautteen keruu, asiakkaille järjestetyt asiakastapahtumat ja potilasraatitoiminta sekä 

uusien sairaala- ja tilasuunnitteluun liittyvien teknologioiden hyödyntäminen. Käyttäjiä 

osallistavia asiakaslähtöisiä toimintatapoja olivat pääasiassa palautteen keruu, 

yhteissuunnittelu ja siihen liittyvien teknologioiden hyödyntäminen. Muita 

asiakaslähtöisiksi miellettyjä toimintatapoja, joihin ei liittynyt asiakkaiden 

osallistamista, olivat tutkimusnäytön käyttö päätöksenteon tukena suunnittelussa sekä 

ulkopuolisten konsulttien ja asiantuntijoiden tekemien tutkimusten ja kyselyiden käyttö. 

Asiakaslähtöisiä toimintatapojen käyttö perustui käyttäjäasiakkaiden sitouttamiseen 

suunnitteluun, kustannussäästöihin sekä asiakaslähtöisen lopputuloksen saavuttamiseen. 

 

Kuudes tässä tutkimuksessa ilmi tullut asiakaslähtöisyyden ulottuvuus oli 

asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Asiakaslähtöisyyden kehittäminen jakautui 

asiakaslähtöisten toimintaprosessien, teknologioiden, tilojen sekä toimintatapojen 

suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimintaprosessien kehittämisellä pyrittiin ottamaan 

paremmin huomioon erilaiset asiakasryhmät, vähentämään asiakkaille sairaalakäynnistä 
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koituvia haittoja sekä tehostamaan tila- ja henkilöstöresurssien käyttöä. 

Asiakaslähtöisten teknologioiden suunnittelu- ja kehittämistoiminta ilmeni tavoitteena 

suunnitella ja kehittää sähköisiä järjestelmiä joilla voitiin lisätä asiakkaiden ja omaisten 

osallistumista hoitoon kotoa käsin sekä lisätä erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä. Asiakaslähtöisten tilojen 

suunnittelu ja kehittäminen ilmeni haluna tehdä yhdessä asiakkaiden kanssa heille 

sopivia ja heitä palvelevia tiloja, jotka rajautuivat pääasiassa koskemaan yleisten ja 

aulatilojen sisustukseen liittyviä seikkoja, mutta myös potilashuoneita ja omaisille 

tarkoitettuja tiloja. Asiakaslähtöisten toimintatapojen suunnittelu ja kehittäminen 

näyttäytyi asiakkaiden suunniteltuna, prosessimaisena ja hallittuna mukaanottona ja 

osallistamisena sairaalasuunnitteluun ja tämän prosessin jatkuvana kehittämisenä.  

 

Seitsemännen asiakaslähtöisyyden ulottuvuuden terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnittelussa muodosti asiakaslähtöinen viestintä. Terveydenhuollon fyysisen 

ympäristön suunnittelussa viestintä on monen suuntaista ja kohdistuu pääasiassa 

ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin. Asiakaslähtöisessä viestinnässä painottuivat 

monipuoliset viestintäkanavat, tiedottamisen oikea-aikaisuus sekä viestintä osana 

asiakaspalvelua. Oikea-aikaisella tiedottamisella ja asiakaspalveluhenkisellä viestinnällä 

pyrittiin tukemaan asiakkaiden ja käyttäjäasiakkaiden osallistumista suunnitteluun.  

 

Kahdeksas ja viimeinen tässä tutkimuksessa esille tullut asiakaslähtöisyyden ulottuvuus 

oli asiakaslähtöisyyden johtaminen. Asiakaslähtöisyyden johtaminen käsitti 

asiakaslähtöisyyden suunnittelu- ja kehittämistoiminnan johtamisen lisäksi elementtejä 

useista eri johtamismalleista. Asiakaslähtöisyyden johtaminen käsitti strategista- ja 

arvojohtamista, sillä asiakaslähtöisyys oli kirjattu hankkeen strategiaan ja se oli nimetty 

yhdeksi toimintaa ohjaavaksi arvoksi. Myös resurssien johtaminen liittyi oleellisesti 

asiakaslähtöisyyden johtamiseen, sillä henkilöstö-, aika- ja raharesursseilla koettiin 

olevan merkittävä yhteys asiakaslähtöisyyden toteutumiseen sairaalasuunnittelussa.  

 

Asiakaslähtöisyyden johtaminen oli suuressa määrin muutosjohtamista, sillä muutoksen 

johtaminen ja muutosvastarinta nähtiin oleellisena osana terveydenhuollon fyysisen 
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ympäristön suunnittelua, jossa uusien tilojen suunnittelun liittyi toimintaprosessien 

uudistaminen. Muutoksen johtamisessa koettiin tärkeäksi ja haasteelliseksi muutoksen 

perustelu käyttäjäasiakkaille ja muutosvastarinnan kääntäminen muutoksen 

ymmärtämiseksi, vaikka toisaalta muutosvastarinta toimi myös eräänlaisena riittävän 

uudistamisen mittarina. Asiakaslähtöisyyden johtaminen oli myös asiantuntijuuden 

johtamista, sillä siinä korostui moniammatillisuuden ja – asiantuntijuuden ja vahvojen 

professioiden johtaminen. 

 

 

 

Kuvio 2. Asiakaslähtöisyyden ulottuvuudet terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnittelussa. 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadukkaissa tutkimuksissa esiintyvä käsitteellinen integraatio tarkoittaa, että 

tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiin 

nähden, tutkimuskysymykset ovat johdonmukaisia suhteessa olemassa olevaan 

tutkimusnäyttöön ja, että tutkijalla on valmiiksi olemassa alustava, johdonmukainen 

käsitteellinen perusta tulevasta näytöstä (Polit & Beck 2012). Tässä tutkimuksessa 

tutkimuksen luotettavuuteen ja laatuun on kiinnitetty huomiota erityisesti 

tutkimusaiheeseen perehtymisessä ja riittävän laajan viitekehyksen laatimisessa, sekä 

tarkoituksenmukaisen ja tutkimuskysymyksiä palvelevan tutkimusmenetelmän 

valinnassa. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty lisäämään käyttämällä viitekirjallisuutena 

pääasiassa uusia, tieteellisiä, vertaisarvioituja suomalaisia ja kansainvälisiä 

alkuperäisartikkeleita. Teemahaastattelu puolestaan puolistrukturoituna 

aineistonkeruumenetelmänä mahdollistaa melko luotettavan aineiston keruun. 

Tutkimusmenetelmän luotettavuutta on pyritty lisäämään perehtymällä huolellisesti 

teemahaastattelumenetelmään ennen haastattelujen tekoa. Tutkimuksen luotettavuutta 

on lisännyt myös se, että tutkija on itse suorittanut haastattelut sekä litteroinut aineiston. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tuotettu tulkinta on aina tutkijan subjektiivinen näkemys 

tutkitusta aiheesta (Nieminen 1997).  Laadullisen tutkimuksen validius eli pätevyys 

tarkoittaa asian kuvauksen, siihen liittyvien selitysten ja sen perusteella tehtyjen 

tulkintojen yhteensopivuutta (Hirsjärvi ym. 2013). Analyysivaiheessa tutkimuksen 

luotettavuuteen ja objektiivisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota muun muassa 

pyrkimällä aineiston tarkkaan litterointiin ja tutustumalla aineistoon huolellisesti ja 

ennakkoluulottomasti. Analyysin validiuteen panostettiin palaamalla analyysiin useita 

kertoja ja vertaamalla analyysiyksikköjen, niistä tehtyjen tulkintojen, ja tulkintoja 

vastaavien käsitteiden yhteensopivuutta ja vastaavuutta tutkimuskysymyksiin. 
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Laadullinen tutkimusprosessi nojaa pitkälti tutkijan omaan tulkintaan, järkeilyyn ja 

luokitteluvalmiuksiin (Metsämuuronen 2006). Tutkimuksen tuloksena syntyi useita 

yläluokkia, mikä voi kertoa tutkijan kokemattomuudesta analyysin teossa, sillä 

käsitteiden lukuisa määrä kuvaa tutkijan kykenemättömyyttä ryhmitellä aineistoa 

(Kyngäs ym. 2011).  

 

Luotettavuuden lisäämiseksi analyysin raportointi on tehtävä hyvin tarkasti, ja 

alkuperäisten tekstilainausten esimerkkien avulla voidaan lukijalle havainnollistaa 

analyysiprosessin etenemistä (Kyngäs ym. 2011). Tutkimuksessa noudatettiin erityistä 

tarkkuutta analyysivaiheen ja tulosten raportoinnissa ja tulosten aukikirjoituksen 

yhteydessä analyysin etenemistä kuvattiin alkuperäisiä tekstilainauksia käyttäen (katso 

myös liite 3). 

 

Tutkimuksen luotettavuutta heikentäviä tekijöitä olivat tässä tutkimuksessa tutkijan 

olemassa olevat ennakkokäsitykset tutkittavasta ilmiöstä sekä tutkijan kokemattomuus 

niin tutkimusmenetelmän käytössä kuin koko tieteellisen tutkimuksen tekemisessä. 

Näihin pyrittiin kuitenkin vaikuttamaan ottamalla ennakkokäsitykset huomioon 

aineiston analyysivaiheessa ja kuvaamaan ne tässä raportissa, sekä perehtymällä 

huolellisesti tutkimuksessa käytettyyn tutkimusmenetelmään. Tutkijan 

kokemattomuuteen pyrittiin vaikuttamaan myös tekemällä tutkimuksen aluksi 

huolellinen tutkimussuunnitelma ja noudattamalla sitä tarkoin koko tutkimuksen teon 

ajan. 

 

5.2 Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvata terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

asiakaslähtöisyyttä sekä siihen liittyviä asiakaslähtöisiä toimintatapoja. Tämän 

tutkimuksen perusteella asiakaslähtöisyys näyttäytyy melko samankaltaisena 

terveydenhuollon sekä terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun 

konteksteissa. Terveydenhuollossa asiakas-termin käyttö on arkipäiväistynyt ja 
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asiakaslähtöisyys on muodostunut toimintaa määrittäväksi tekijäksi (Valkama 2009). 

Vastaava kehityssuunta näyttäytyy tämän tutkimuksen mukaan myös terveydenhuollon 

fyysisen ympäristön suunnittelussa, joskin potilas-termiä käytettiin edelleen asiakas-

termin rinnalla.  

 

Terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyys poikkeaa tämän 

tutkimuksen mukaan terveydenhuollon asiakaslähtöisyydestä siinä, että fyysisen 

ympäristön suunnittelussa terveydenhuollon henkilökunta nousee merkittävään 

asiakkaan rooliin potilasasiakkaiden rinnalle, eli käyttäjäasiakkaiksi. Tämän vuoksi 

terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyyttä on 

tarkoituksenmukaista tarkastella niin käyttäjä- kuin potilasasiakkadenkin näkökulmasta. 

Tässä tutkimuksessa näiden kahden eri asiakasryhmän roolit poikkeavat jonkin verran 

toisistaan.  

 

Käyttäjäasiakkaiden roolissa korostuu terveydenhuollolle ominainen, perinteinen 

asiantuntijakeskeisyys ja käyttäjäasiakkaat nähdäänkin vahvasti oman toimintansa 

asiantuntijoina. Käyttäjäasiakkaiden aktiivinen osallistaminen ja osallistuminen fyysisen 

ympäristön suunnitteluun on hyvin keskeistä onnistuneen ja laadukkaan lopputuloksen 

saavuttamiseksi (Clark 2014). Perinteiseen asiantuntijakeskeisyyteen viittaa myös se, 

että terveydenhuollon fyysisen suunnittelun asiakaslähtöisyyden moniasiantuntijuus-

ulottuvuudessa korostuu eri asiantuntijoiden välinen moniasiantuntijuus, kun taas 

terveydenhuollon moniasiantuntijuudessa painottuu asiakkaan ja ammattilaisen välinen 

kumppanuus. Käyttäjäasiakkaiden osallistamiseen ja osallistumiseen vaikuttavat 

erityisesti aika- ja henkilöstöresurssien riittävä mitoitus sekä suunnitteluorganisaation 

onnistunut asiantuntija- ja muutosjohtaminen, sillä asiakaslähtöisyys edellyttää eri 

asiantuntijoiden välistä tiivistä yhteistyötä sekä kokonaisvaltaista johtamista 

terveydenhuollossa (Saarnio ym. 2016). 

 

Myös potilasasiakkaat nähdään tässä tutkimuksessa jossain määrin aktiivisina 

toimijoina ja oman elämänsä asiantuntijoina, mutta toisaalta passiivisina toiminnan 

kohteina, ja heidän osallistamisensa fyysisen ympäristön suunnitteluun on 
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huomattavasti pienemmässä roolissa kuin käyttäjäasiakkaiden. Terveydenhuollossa 

asiakaslähtöinen toiminta edellyttää innovatiivista ajattelua ja asiakkaan 

asiantuntijuuden kunnioittamista sekä uusien toimintatapojen kehittämistä ja käyttöä. 

Aidon asiakaslähtöisyyden toteutumiseksi tulee terveydenhuollon johtamisessa ja 

hallinnossa hyödyntää eri toimijoiden ja erityisesti asiakkaan kokemuksia ja 

innovatiivisuutta. (Valkama 2009.) 

 

Potilasasiakkaiden aktiivinen osallistuminen suunnitteluun nähdään toivottavana asiana, 

mutta tämän tutkimuksen mukaan se on vielä hyvin vähäistä käytännön tasolla. Tähän 

voidaan kuitenkin vaikuttaa luomalla osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sillä 

asiakkaiden aktiivisuuden aste riippuu yksilöiden halusta ja todellisista 

mahdollisuuksista osallistua (Nordgren 2008). Elg:n ym. (2012) mukaan potilaiden 

aktiiviseen osallistumiseen voidaan vaikuttaa myös henkilökunnan toiminnalla, sillä 

esimerkiksi tapa, millä potilaita lähestytään, määrittelee heidän 

osallistumishalukkuuttaan suunnitteluprosessiin.   

 

Tällainen potilasasiakkaan roolin muutos aktiivisempaan suuntaan noudattelee 

terveydenhuollossa yleisesti vallalla olevaa asiakkaan roolin muutosta passiivisesta 

toiminnan kohteesta aktiiviseksi toimijaksi (Valkama 2009, Nordgren 2008).  Tätä 

roolin muutosta voidaan edistää myös terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnittelussa muun muassa käyttämällä asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja viestintää. 

Terveydenhuollossa aktiivisesti toimiva asiakas tulisi nähdä arvokkaana resurssina 

jonka osaamista ja tietämystä voidaan hyödyntää kehittämällä tähän sopivia 

toimintatapoja (Valkama 2009).  

 

Tämän tutkimuksen kohteena olleessa terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnittelussa hyödynnettiin monipuolisesti asiakkaita osallistavia toimintatapoja. Näitä 

olivat potilasasiakkaiden kohdalla erityisesti monikanavainen ja laaja palautteen keruu, 

asiakastapahtumat ja potilasraatitoiminta sekä uusien sairaala- ja tilasuunnitteluun 

liittyvien teknologioiden hyödyntäminen. Käyttäjä-asiakkaita osallistavia 

asiakaslähtöisiä toimintatapoja olivat palautteen keruu, yhteissuunnittelu ja siihen 
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liittyvien teknologioiden hyödyntäminen. Tällaisten asiakaslähtöisten toimintatapojen 

käyttö myötäilee Virtasen ym. (2011) määritelmää asiakaslähtöisyydestä, jossa asiakas 

nähdään palvelujen ja toimintojen kehittämisen kohteena olon lisäksi myös resurssina, 

joka osallistuu itse terveydenhuollon palvelujen ja toimintojen suunnitteluun. Virtasen 

ym. (2011) mukaan asiakaslähtöisten toimintatapojen luominen terveydenhuollossa 

vaatii panostamista johtamiseen sekä ammattialojen ja organisaatioiden raja-aitojen 

ylittämiseen. 

 

Asiakaslähtöinen viestintä puolestaan on monikanavaista ja oikea-aikaista. Se on osa 

terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnitteluun liittyvää asiakaspalvelua ja sillä 

pyritään tukemaan asiakkaiden osallistumista suunnitteluun. Aktiivinen asiakkuus on 

mahdollista vain, jos asiakkaalla on käytössään asianmukainen tieto 

valinnanmahdollisuuksista ja käytettävissä olevista vaihtoehdoista (Valkama 2009).  

  

Tässä tutkimuksen perusteella terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun 

asiakaslähtöisyys on myös asiakaslähtöisyyden kehittämistä ja johtamista. 

Asiakaslähtöisyyden kehittämisellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa toimintaprosessien, 

teknologioiden, tilojen sekä toimintatapojen tietoista suunnittelua ja kehittämistä 

asiakaslähtöisemmiksi. Asiakaslähtöisyyden johtaminen pitää sisällään useita eri 

johtamismalleja. Asiakaslähtöisyyden johtaminen on vahvasti arvojohtamista. 

Terveydenhuollon kontekstissa asiakaslähtöisyydessä painottuvat asiakkaan tarpeiden 

huomioonottaminen sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden eettisistä ohjeista 

lähtöisin olevat asiakaslähtöiset arvot (Mertaniemi ym. 2011). Terveydenhuollon 

johtajilta edellytetään johtamistyön osaamista sekä alaan liittyvän eettisen normiston 

tuntemusta (Valkama 2009).  

 

Myös terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa asiakkaiden tarpeet ja 

toiveet sekä terveydenhuollon asiakaslähtöiset arvot ja eettiset velvoitteet ohjaavat 

suunnittelutoimintaa ja sen johtamista. Tämä edellyttää, että asiakaslähtöisyyden ollessa 

toiminnan normatiivinen tavoite, tulee johtamistoiminnassa huolehtia sen 

soveltamisesta käytäntöön. Alati muuttuva terveydenhuollon asiakkuus edellyttää 
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terveydenhuollon johtajilta kykyä ja taitoa tunnistaa aktiivisen asiakkaan toiminnan 

edellytykset sekä implementoida asiakaslähtöisyys puheen tasolta osaksi organisaation 

toimintaa aidon asiakaslähtöisyyden toteutumiseksi. (Valkama 2009.)  

 

Tämän tutkimuksen mukaan terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun 

asiakaslähtöisyys on myös muutos- ja asiantuntijajohtamista. Terveydenhuollon 

fyysisen ympäristön suunnitteluun liittyy oleellisesti terveydenhuollon 

toimintaprosessien uudistaminen tilasuunnittelun lisäksi, ja hyvä johtaminen onkin 

tärkeää muutoksen onnistuneen läpiviennin kannalta terveydenhuollon organisaatiossa 

(Turkki 2011). Asiantuntijajohtamisessa korostuvat moniasiantuntijuuden ja vahvojen 

professioiden johtaminen. Tämän lisäksi tarvitaan riittävää aika- ja 

henkilöstöresursointia, jotta asiantuntijoille mahdollistetaan osallistuminen 

suunnitteluun. Asiakaslähtöinen johtaminen on ennen kaikkea asiakkaista välittämistä ja 

terveydenhuollossa tarvitaankin vahvaa johtajuutta asiantuntijuuteen pohjautuvan 

toiminnan sekä asiakaslähtöisten arvojen mukaisen toiminnan yhdistämiseksi 

(Mertaniemi ym. 2011).  

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämän tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta seuraavaa:  

 

- Asiakaslähtöisyys terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa on 

tietoisia ja tiedostamattomia arvoja ja asenteita, jotka kunnioittavat asiakkaan 

aktiivista toimijuutta, itsemääräämisoikeutta ja oman elämänsä asiantuntijuutta, 

ja jotka asettavat asiakkaan edun ja tarpeet ensisijaiseksi, ja joihin fyysisen 

ympäristön suunnittelulla pyritään vastaamaan. 

 

- Se on asiakaslähtöisiin arvoihin pohjautuvaa käytännössä tapahtuvaa 

moniammatillista ja moniasiantuntijuudessa tapahtuvaa suunnittelu- ja 

kehittämistoimintaa. 



 54 

 

- Asiakaslähtöisyys terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa on 

johtamistoimintaa, jolla pyritään kehittämään suunnittelun asiakaslähtöisyyttä ja 

implementoimaan se käytännön suunnittelutoimintaan.  

 

- Asiakaslähtöisyys on asiakaslähtöisten, asiakkaita osallistavien ja kuulevien 

toimintatapojen käyttöä suunnittelussa. 

 

- Terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyyttä voidaan 

kehittää ennen kaikkea vahvalla arvojohtamisella, sekä käyttämällä ja 

kehittämällä suunnitteluun liittyviä asiakaslähtöisiä toimintatapoja, jotka tukevat 

ja lisäävät ennen kaikkea potilasasiakkaiden osallistamista ja osallistumista 

suunnitteluun. Lisäksi tarvitaan osaavaa muutos- ja asiantuntijuuden johtamista 

sekä panostamista riittävään aika- ja henkilöstöresursointiin.  

 

Tämän tutkimus lisäsi tietoa ja ymmärrystä terveydenhuollon asiakaslähtöisyydestä 

erityisesti asiakaslähtöisyydestä terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa. 

Terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyyttä koskeva 

tutkimusnäyttö on hajanaista ja lisää empiiristä tutkimusta tarvitaan erityisesti 

terveydenhuollon ja sen johtamisen ja hallinnon näkökulmasta. Tämän tutkimuksen 

tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon asiakaslähtöisyyden sekä erityisesti 

terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyyden kehittämisessä.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä Suomessa on paljon menneillään 

terveydenhuollon fyysisten tilojen suunnittelu- ja rakennushankkeita, niin julkisella kuin 

yksityiselläkin sektorilla. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia ja verrata yksityisen ja 

julkisen terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelun asiakaslähtöisyyttä sekä 

asiakkaiden näkemyksiä terveydenhuollon fyysisen ympäristön asiakaslähtöisyydestä. 

Kolmas mielenkiintoinen tutkimuskohde olisi terveydenhuollon fyysisen ympäristön 

suunnitteluhankkeiden johtaminen ja sen vaatimat kompetenssit. 
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LIITE 1 

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

Taustatiedot: ammatti, ikä, sukupuoli 

ASIAKASLÄHTÖISYYS SAIRAALASUUNNITTELUSSA 

Asiakkuus 

- Kuka/ketkä ovat asiakkaita  

- Asiakkaan rooli/merkitys 

Asiakaskeskeisyys 

- Asiakkaan etujen ja tarpeiden huomiointi/ensisijaisuus 

- Merkitys ratkaisujen etsinnässä ja päätöksenteossa  

Asiakkaan ja ammattilaisen tasa-arvo 

- Asiakkaan rooli aktiivinen/passiivinen 

- Asiakas oman elämänsä asianatuntijana  

Moniasiantuntijuus 

- Kahdensuuntaisen tiedonjako ammattilaisten ja asiakkaiden välillä  

- Yhteisymmärrys ammattilaisten ja asiakkaiden välillä 

Toiminnan arvoperusta 

- Moraalinen ja eettinen perusta/velvollisuus  

- Asiakkaan itsemääräämisoikeus  

- Asiakkaan etu  

Asiakaslähtöiset toimintatavat 

- Mitä asiakaslähtöisiä toimintatapoja on? 

- Mitä ja millaisia on käytetty tai tullaan käyttämään tässä hankkeessa? 

- Ketkä osallistuvat/osallistetaan? 

- Mitä tämä on käytännössä? / Miten tapahtuu käytännössä? 

- Miksi käytetään? / Mihin perustuvat? 

  



  

LIITE 2 

HAASTATELTAVAN SUOSTUMUSLOMAKE 

Tutkimuksen toteuttaja: 

Jenni Jakola TtK, ft 

Oulun yliopisto, LTK, terveystieteiden laitos, Terveyshallintotiede 

jenni.jakola@student.oulu.fi 

puh. 040 8679783 

 

Tämän Pro gradu-tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä ja millaista 

asiakaslähtöisyys on julkisen terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa ja 

erityisesti sairaalasuunnittelussa. Lisäksi tarkoituksena on kartoittaa, millaisia 

asiakaslähtöisiä toimintatapoja sairaalasuunnittelussa hyödynnetään, ja mihin ne 

perustuvat. Tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua. 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus, milloin vain 

keskeyttää osallistuminen tutkimukseen tai kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn 

kysymykseen. 

Haastattelu kestää 30 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan ääninauhalle, jonka jälkeen 

haastattelu kirjoitetaan tekstitiedostoksi. 

Haastattelun luottamuksellisuus turvataan niin, että siitä tehtyä äänitallennetta käsittelee 

vain tutkija itse. 

Haastattelu kirjataan tekstitiedostoksi ja siinä yhteydessä haastateltavien ja 

haastatteluissa esille tulevien muiden henkilöiden nimet poistetaan, jotta tutkimukseen 

osallistuneiden henkilöiden tunnistaminen ei ole enää mahdollista. 

Ääninauha tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu on kirjoitettu tekstitiedostoksi. 

Tutkimuksen päätyttyä ääninauhoista tehdyt anonymisoidut litteroinnit tuhotaan. 

Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa 

tutkittavia tai muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. 

Tutkimusjulkaisuihin voidaan sisällyttää suoria otteita haastatteluista. Niiden 

yhteydessä ei mainita haastateltavan sukupuolta, ikää tai ammattia. 

 

Suostun haastatteluun:   Suostumuksen vastaanottaja: 

 

____________________________  _________________________ 
Henkilön allekirjoitus   Tutkija allekirjoitus 

 

_____________________________  _________________________ 
Nimenselvennys   Nimenselvennys 

 

 
Oulussa ___.___.______   Oulussa___.___._____ 

 

mailto:jenni.jakola@student.oulu.fi


  

LIITE 3 

ESIMERKKI AINEISTON SISÄLLÖNANALYYSISTA 

 

 

Pääluokka 

 

Yläluokka Alaluokka Alkuperäiset ilmaukset 

  Monta 

asiantuntijuutta 

”…Siinä on tietenki ne potilaat ja 

asiakkaat, mut sitten on ne käyttäjät 

(…) se terveydenhuollon 

moniammatillinen työryhmä, mut sitten 

sairaalasuunnittelussa tulee todella 

paljon erilaisia asiantuntijoita, on 

työsuojelusta, on hygieniayksiköstä, on 

talotekniikasta, sitten on tietenki siellä 

rakentaja puolella, suunnittelu puolella, 

on arkkitehdit on LVI-suunnittelijat ja 

sähkösuunnittelijat, ja on lainsäädäntö 

joka tuo hirveesti ohjeistuksia…” 

 

 

 

Asiakaslähtöisyys 

terveydenhuollon 

fyysisen ympäristön 

suunnittelussa 

 

 

 

Moniasian-

tuntijuus 

Tiedonjako ”…Varsinkin kun ne on ollu siinä yhtä 

aikaa, sekä henkilökunta ja potilaita, 

niin se on tärkeää (…) että jos 

henkilökunta on sitä mieltä et tän pitäis 

olla, vaikka näin, niin siinä on kuitenki 

se potilas taikka omainen niin hänkin 

voi osallistua keskusteluun, että miten 

hän on kokenut sen asian...” 

 

Pyrkimys 

yhteisymmärrykseen 

”...Just se vuorovaikutus tärkeetä, että 

kun me kuljetaan niissä tiloissa, nii se 

on se ryhmä (…) jos siinä on sitten 

vaikkapa lääkäreitä ja hoitajia (…) ja 

muuta henkilökuntaa (…) niin jos joku 

toinen ottaa esille jonkun toisen, niin se 

tulee sen toisen ammattiryhmän 

näkemys siihen, että hän voi, vaikka 

kommentoida siihen... ja voi olla et jo 

siinä keskustelun aikana ratkaistaan 

joku juttu…” 

 

  Suunnittelijoiden 

erityinen rooli 

”…Monesti kun henkilökunta miettii, 

vaikka sitä uutta toimintaa, niin se 

miettii niitten nykyisten tilojen 

kannalta (…) niin monesti 

suunnittelijana pyritään tuomaan myös 

uusiakin näkökulmia, tuomaan 

vaihtoehtoja, että entäpä jos tämä 

tehtäiskin näin, et haastetaan 

myöskin…” 
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