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PALVELUNTUOTTAJIEN VERKOTTAMINEN
Service Park Provider Oy (SPP), SPP Palveluverkkojen kehitys, keskittyy
ikääntyville ihmisille kotipalveluja tuottavien hyvinvointi-, koti- ja
hoivapalveluyritysten yhteistyöverkkojen rakentamiseen ja kehittämiseen.
Yrittäjien ja järjestöjen muodostamia palveluverkkoja tarvitaan, koska
lähitulevaisuudessa kotona asuvien ikäihmisten määrä ja tuen tarve
voimakkaasti kasvavat. Palveluverkkojen tehtävänä on tukea mahdollisimman
pitkään vanhuksen itsenäistä selviytymistä kotonaan hänen hyvinvointiaan
tukien. Palveluverkot täydentävät julkista palvelutuotantoa. Haasteena on
muuntaa toiminta asiakaslähtöiseksi, koordinoiduksi, toimialarajat ylittäväksi,
kokonaisvaltaiseksi palveluksi. Koordinoidulla kokonaisohjauksella, hallintoa
keventämällä ja asiakkaan tai hänen omaisensa omatoimisuutta ja
valinnanvapautta korostamalla sekä toimijoiden moniosaamista lisäämällä
syntyy uusi palvelumalli.
Yhtenäisellä toimintamallilla palveluverkon toiminnan laatu ja tuottavuus
kasvavat. Yhtenäisyys mahdollistaa myös teknologian hallitun käyttöön oton.
Kuntatilaajan, mutta myös ikäihmisen kannalta kokonaisvaltaisesti toimiva
palveluverkko toimii yhden kontaktipisteen, so. palveluohjauksen periaatteella.
SPP:n perustuote on 0,5−1,5 vuoden pituinen hyvinvointi- ja hoivayritysten
palveluverkkojen mallinnettu rakentamisprosessi. Syntyvää kokonaisuutta
kutsumme nimellä Palveluverkko. Rakentamisen eri vaiheissa käytetään niihin
kehitettyjä työvälineitä. Työssä hyödynnetään mallipankkia, so. valmiita pohjia
niitä massaräätälöiden. Prosessi synnyttää palveluverkolle auditoitavan,
tarvittaessa sertifioitavan, sähköisen pelisäännöstön ja laatujärjestelmän, jotka
on työstetty yhteiseen intranettiin. Syntyvä, asiakaslähtöisyyteen ja
verkostoitumiseen perustuva kokonaispalvelukonsepti on palveluinnovaatio,
joka aidosti asettaa asiakkaan toiminnan lähtökohdaksi.
Seuraavilla sivuilla on muutamalla kuvalla konseptimme esittely.
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Palveluverkko / koostumusesimerkki
neuvontapalvelut
(mm. omaisuuden hoito)
Kotipalveluyritys A

liikuntaja kunnon
ylläpitopalvelut
(mm. hieroja,
fysioterapeutti)

Ateriapalvelu

virkistys- ja
kulttuuripalvelut

asiointipalvelut
Kotipalveluyritys B

Palvelukeskus
- veturi/palvelutalo
- tukipalvelut
yrityksille
Perushoito ja
hoivapalvelu

Lääkäri- ja
sairaanhoitopalvelu

siivous- ja pesulapalvelut

Lääkehuolto

turvapalvelut

remontti- ja
korjauspalvelut

hyvänolon palvelut kuljetuspalvelut
TÄYDENTÄVÄT HOIVA- JA ”hemmottelu” (mm. kampaamo, kylpylä)

HYVINVOINTIPALVELUT
(kokoaikaiset yrittäjät)

”ERITYISPALVELUTTILAPÄISPALVELUT”
(osa-aikaiset yrittäjät)

Kuva 1: Palveluverkon koostumus - esimerkki
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Service Park Provider Oy
- Palveluverkkojen
rakentamis- ja kehittämispalvelut (n. 0,5 - 1,5 vuotta)
- asiantuntijapooli:
- hoiva ja hyvinvointi
- laatu
- tuotteistus
- markkinointi/myynti
- hankintalain osaaminen
- johtaminen
- tietotekniikka
- juridiikka
- jne.
- yhteydet:
- OSKE, KOKO yms.
osaamis- ja rahoitusohjelmat
- tiede ja tutkimus
- kunnat, yritykset

PÄÄTOIMIJAT
Ikäihmiset ja
heidän omaisensa
(tarpeet,
odotukset)

Palveluverkko
- veturi
- yritykset
- 3. sektori

PAIKALLINEN
”RYPÄS”

Kuntaosapuoli
- tilaaja
- laadunvarmistaja
- oikea tarjonta ja
palveluvalikoima
- hankintakriteerit
- palvelusetelit
- kumppanuus ja
sopimukset

Kuva 2: Päätoimijat Palveluverkko -konseptissa - esimerkki
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Kuva 3: Kunnan tahtotilasta avaintoimijoiden liiketoimintamalliksi ja tämän jalkauttaminen

Kuva 4: Toimintamalli ja pelisäännöt viedään sähköiseksi laatujärjestelmäksi
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Info
Orientoituminen

Palveluverkon rakentamien

Toimintaidea
Valitut
painopisteet

Palveluverkon ylläpito
Liiketoimintahahmotelma

1
Käynnistäminen

Päätös
Palveluverkosta

2

Rakenteiden
luominen

3
Ylläpito ja
kehittäminen

Jatkuva
parantaminen

Kuva 5: Palveluverkko rakennetaan vaiheittain

Jatkuva
parantaminen
”KEHITTYVÄ
JA OPPIVA
LIIKETOINTAVERKKO”

”KUMPPANUUS
AVAINTOIMIJOIDEN
KANSSA”

PERUSVALMIUS
TOIMEKSIANTOIHINMYYNTI
KÄYNNISTYY”

” SOPIMUKSET
JA
PELISÄÄNNÖT
VALMIIT”
”YRITTÄJÄT
TUTUIKSI”

verkon
toimintakyky

- LTS-päivitys
- parhaat käytännöt
Palveluverkon RAKENTAMINEN
- asiakaspalautteet
TOIMINNAN
(hoiva- ja hyvinvointiyritysten
- jatkuva kehitys
VAKIINNUTTAMINEN - hiottu osaaminen/
liiketoimintaverkon luominen)
tiimityö
- verkottuminen
- palvelut tuotteistettu
RAKENTEIDEN
- ICT käytössä
KUNTOON
- asiakkuudet hallinnassa
- suunnittelu- ja seurantajärjestelmät
SAATTAMINEN
- toimintajärjestelmä kuvattu
- kumppanuudet toimivat
- organisoinnit ja roolit määritetty
- osaaminen varmistettu
TOIMINNAN
- pääprosessit kuvattu
KÄYNNISTYS
- tuotepaletti hahmotettu ja myynti käynnissä
- asiakaskohderyhmät tarkennettu
- johtamisjärjestelmä ja johtaminen toimivat
- (esi)sopimus verkon perustamisesta tehty
- liikeidea ja LTS testattu
LIIKETOIMINTA- verkon yrittäjät koottu
SUUNNITELMA
- peruspelisäännöt sovittu
-rahoitus järjestetty
-liikkeellelähtösuunnitelma tarkennettu
ESISELVITYS/
- sitoutunut veturi ja ydinyrittäjät mukana
YHTEINEN
- hyödyt tunnistettu
- kuntatilaaja mukana
VISIO JA
- rahoitus hahmoteltu
LIIKEIDEA
- hankesuunnitelma tehty
aika

4-8 pv

n. 3 kk

n. 9 kk

n. 12-15 kk

jatkuvaa toimintaa

Kuva 6: Vaiheet jakaantuvat pienemmiksi kokonaisuuksiksi, jotka jakaantuvat…
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PALVELUVERKON RAKENTAMISTOIMENPITEET
1

CAP:n
perustaminen
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2

Käynnistäminen

Rakenteiden
luominen

Perusvalmius
toimeksiantoihin

Toimiva
organisaatio

3
Toiminnan
vakiinnuttaminen

Organisaatio ja
johtaminen
Tuotteistus
Markkinointi ja
myynti

Vakiintunut
organisaatio

Body of Knowledge
Työkirja:
- ohjeet
- menetelmät
- esimerkit
- lomakkeet, pohjat
- parhaat käytännöt
- tutkimus

Prosessit ja
laatu
Taloushallinto
Henkilöstö

Jatkuva
parantaminen

Teknologia

3 kk

6 kk

9 kk

12 kk

15 kk

18 kk

Kuva 7: Pilkottua tekemistä tuetaan valmiilla pohjilla ja työkaluilla

Kuva 8: Yhteenveto hyödyistä
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