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Johdanto 

Terveydenhuollon alalla on menestyksellisesti sovellettu useiden muiden tieteenalojen 
viitekehyksiä. (ref?) Paljon on puhuttu esimerkiksi prosessien uusimisesta (Business 
Process Reengineering, BPR) silloin kun on etsitty tehokkaampia toimintatapoja ja 
työkäytäntöjä. Tässä työssä terveydenhuoltoon sovitetaan toista liiketaloustieteen (ja 
sivutoimisesti tietojärjestelmätieteen) viitekehysta, asiakkuuden hallintaa (Customer 
Relationship Management, C M ) .  

Asiakkuuden hallinta terveydenhuollossa on tervetullut ajattelutapa siinä suhteessa, 
että se nostaa selvästi esiin asiakkaan (potilas, kansalainen) keskeisen merkityksen. 
C M  on tällöin kuitenkin nähtävä laajemmin kuin liiketaloudellisen markkinoinnin 
keppihevosena. Asiakasta ei tule nähdä manipulaation kohteena, jonka asiakkuutta 
myyjä/tuottaja pyrkii ylläpitämään ja kehittämään asiakastietojen analysoinnin avulla. 
Asiakkuutta on tarkasteltava pikemminkin kaksisuuntaisena, vaikkakin 
epäsymmetrisenä suhteena. Monet terveydenhuollon uudet kehityssuunnat tulevat 
näin ymmärretyn CRM:n piiriin. Tällaisia ovat esimerkiksi omalääkärikäytäntö, 
saurnaton palveluketju, moniammatilliset tiimit ja ehkäisevä terveydenhuolto, 
itsehoidosta puhumattakaan. 

Ei ole kuitenkaan viisasta lähteä siirtämään C M : n  soveltamista terveydenhuoltoon 
suoraan valtavirran, siis liikeyritysten sovelluksista. Liiketoiminnassa on nimittäin 
vallalla erityinen ja varsin rajoittunut kasitys asiakkuudesta. Sen mukaan on 
esimerkiksi pyrittävä pitämään kiinni hyvistä asiakkaista ja pääsemään eroon 
huonoista - kuten pankkitoimialalla on viime aikoina nähty - mitä terveydenhuollon 
alalla tuskin voidaan pitää hyväksyttaväna käytäntönä. Katsommekin seuraavassa, 
minkälainen kasitys asiakkuudesta olisi käyttökelpoinen terveydenhuollossa. 

Asiakkuus terveydenhuollossa 

Asiakkuus muodostuu sarjasta transaktioita asiakkaan ja myyjän - tai erityisesti 
palvelujen alalla tuottajan ja kuluttajan - valilla. Terveydenhuollon alalla 
terveydenhuolto on osapuolena käytännöllisesti katsoen aina silloin, kun kansalainen 
syntyy ja kun hän kuolee. Väestövastuun periaatteen mukaan julkisen sektorin on 
kuitenkin huolehdittava terveyspalvelujen riittavästä saatavuudesta, joten kansalainen 
on siis ainakin potentiaalinen asiakas koko elämänsä ajan, vaikka hän sinnittelisikin 
pitkiä aikoja terveenä tai käyttäisi valilla yksityisen sektorin tuottamia palveluita. 
Erityisesti on huomattava, että tämä asiakkuuden itsestäänselvyys ei anna palvelun 
tuottajalle mahdollisuutta yksipuolisesti lopettaa asiakassuhdetta, vaikka asiakas 



olisikin kallis ja aiheuttaisi paljon kustannuksia. Sama koskee harvakseltaan asioivia 
terveitä kansalaisia, jotka eivät palveluja käytä. 

Ei myöskään voida ajatella, että julkinen tervydenhuolto voisi määritellä asiakkuuden 
omilla ehdoillaan niinkuin liikeyritysten usein ajatellaan tekevän. Ne keräävät 
asiakasta ja asiakassuhdetta koskevia tietoja voidakseen sitten muuttaa asiakkuutta 
suuntaan, joka heille itselleen on edullinen. Tällaista menettelyä voidaan hyvällä 
syyllä pitää asiakkaan manipulointina, koska asiakasta harvoin informoidaan näistä 
tapahtumista, ne vain ikäänkuin tapahtuvat tämän selän takana. Terveydenhuollossa 
tämä ei helpostikaan tule kysymykseen, koska niin monet toimenpiteet ovat 
riippuvaisia siitä, että kaikki toimijat ymmärtävät kulloinkin ajankohtaisen tilanteen ja 
ovat halukkaat omalta osaltaan toimimaan yhdessa sovittujen suuntaviivojen 
mukaisesti. Transaktioketjussa on kaksi osapuolta, eika ole ollenkaan sanottua, 
kumman puolen pitää olla aktiivinen ja sita kautta hallita asiakassuhdetta, onhan 
transaktioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa asiakkaan ja tuottajan 
välinen suhde nähtävä kaksisuuntaisena. Onkin ilmeistä, että osapuolten tulee 
keskenään sopia niistä pelisäännöistä, joita tamän suhteen hoitamisessa käytetään. 

Eivät toki kaikki liike-elämän periaatteet ole terveydenhuoltoon huonosti soveltuvia. 
On esimerkiksi hyvä, jos suunnitellut toimenpiteet kyetään toimeenpanemaan 
tehokkaasti turhia viiveitä ja kustannuksia välttäen. Niinikään hoito olisi syytä 
suunnitella siten, että asiakasta ei lähetetä väärään paikkaan eika väärään aikaan. 
Mutta viela yhdessa erityisesti asiakkuuteen liittyvässä asiassa ero on selvä: kun 
liikeyritys pyrkii lisäämään (tavaroiden tai palveluiden) myyntiä ja omaa taloudellista 
tulostaan, voidaan terveydenhuollon katsoa onnistuneen sita paremmin, mitä 
vähemmän tarpeellisia terveyspalveluita asiakas tulee pyytämään sen takia, että on 
säilynyt terveenä. Tavoitteet näyttävät tassa kohden olevan suorastaan vastakkaiset. 

Tietojärjestelmien avulla voidaan asiakkuuden hallintaa tukea ja tehostaa monella eri 
tavalla. Se voi tapahtua samaan tapaan kuin liikeyritykset analysoivat asiakkaan 
tietojoukkoja ja pyrkivät siten löytämään uusia, räätälöityjä tarjouksia, joita asiakkaan 
odotetaan tarvitsevan. Vastaavasti voidaan asiakkaiden terveystietoja louhimalla 
(Data Mining) tunnistaa kohderyhmiä, joiden olisi tarpeen osallistua 
määrätyntyyppisiin seulontatutkimuksiin. Tietotekninen tuki voi auttaa asiakasta ja 
palvelun tuottajaa toteuttamaan palveluketjuja tehokkaasti. Hoidon suunnittelun ja 
järjestämisen kannalta on kovin hyödyllistä, jos asiakkaasta / potilaasta on pienellä 
vaivannäöllä saatavissa selville hoitoketjun aikaisemmat toimenpiteet ja tärkeimmät 
hänen terveytensä nykytilaa kuvaavat tiedot, kuten esim. laboratorio- tai 
röntgentutkimusten tulokset. Tällaisen nykykuvan perusteella on helpompaa 
suunnitella jatkotoimenpiteet ja välttää saman työn tekemistä moneen kertaan. Jos 
tarjolla on viela operatiivisia välineitä tamän tekemiselle esimerkiksi ajan tai muiden 
resurssien varaarnista varten, on asiakassuhteen tehokas ja laadukas hoitaminen myös 
tassa suhteessa helpompaa. 

Asiakkuus ja sen hallinta näin jäsennettynä muodostuu siten transaktioiden ketjusta, 
jossa jokainen toteutunut transaktio on dokumentoitu ja jokaiselle suunnitellulle 
transaktiolle on asetettu tavoitteita ja valmisteltu niitä huolellisesti, usein juuri 
tietojärjestelmän avulla. Monet vaikeat sairaudet ovat hoitoketjuiltaan niin 
monimutkaisia ja polveilevia, että ilman tietojärjestelmiä terveydenhuollon 
ammattilaisenkin on ollut äärimmäisen työlästä muodostaa niistä kunnollista 



kokonaiskuvaa, eivätkä tietojärjestelmätukikaan vaikuta vielä tätä ongelmaa 
ratkaisseen. Ihmisten vaivat ovat kuitenkin kovin erilaisia, ja on ilmeistä, että 
asiakkuuttakin on montaa eri sorttia. Näitä lähdetään seuraavassa jaksossa 
tunnistamaan. 

Asia kassegmentit 

Asiakkuuden käsitteen todettin jo edellä johtavan havaintoon, että kaikki 
väestövastuuseen kuuluvat kuntalaiset ovat ainakin potentiaalisia asiakkaita. Kaikkien 
asiakassuhde ei kuitenkaan ole samasta puusta veistetty. Ensimmäinen yrityksemme 
asiakassuhteiden tyypien erottelemiseksi on johtanut kolmen asiakassegmentin 
tunnistamiseen, joita kutsumme alustavasti nimillä kroonikot, parannettavat ja terveet. 
Segmentin käsite on luonnollisesti peräisin markkinoinnin terminologiasta. 

Kroonikot 
Kroonikkojen segmenttiin. kuuluvat esimerkiksi parantumatonta tautia sairastavat ja 
vanhukset, joilla hoidon jdtai seurannan tarve jatkuu toistaiseksi ilman realistista 
toivoa terveyden tilan merkittävästä paranemisesta. Tällaisen asiakkaan hoitoketjut 
sisältävät tyypillisesti toistuvia syklejä esimerkiksi toistaiseksi jatkuvan lääkityksen 
tai seurantamittausten (diabetes, verenpaine) muodossa. 

Hoidon tavoite on auttaa potilasta taistelemaan sairauttaan vastaan ja estää tai ainakin 
hidastaa sen pahenemista, vaikka toiveita täydestä paranemisesta ei usein olekaan. 
Tästä huolimatta tavoiteltavaa on, että potilas voisi viettää niin laadukasta elämää, 
kuin mitä hänen tautinsa tai vammansa tekee mahdolliseksi. Koska elämäntavan 
korkea-asteinen omatoimisuus on tassa suhteessa - samoin kuin kustannuksiltaankin! 
- toivottu asia, voidaan merkittäviä etuja voittaa tarkastelemalla ja toteuttamalla 
terveys- ja sosiaalipalveluja yhtenäisenä kokonaisuutena. Elämisen laatu, olkoonkin 
että se on vaikeata määritellä ja mitata, antaa myös ohjenuoran hoidon suunnitteluun. 
Tarkoituksena ei ole tarjotdmyydä asiakkaalle mahdollisimman paljon uusia ja 
kalliita hoitomuotoja, ellei niillä ole yhteyttä elämisen laadun paranemiseen. 

Hoidon intensiteetti tassa ryhmässä vaihtelee suuresti. Verenpainepotilas tarvitsee 
usein vain tilansa säännöllistä seurantaa ja lääkityksen ajoittaista täsmentämistä 
tilanteen muuttumisen johdosta. Toisessa ääripäässä potilas on laitoshoidossa, joka 
vaatii raskaita päivittäisiä toimenpiteitä. Siirtyminen tästä segmentistä toisiin on 
harvinaista, mutta voi silti joskus tapahtua. 

Tämän segmentin potilaat tuottavat säännöllisesti ja usein runsaasti tietoja 
potilaskertomuksiinsa. Ne muodostavatkin tärkeän perustan, jonka pohjalta 
terveydentilan kehitystä voidaan seurata ja arvioida kulloistakin hoidon tarvetta. 
Koska tavoitteena on terveydentilan säilyttäminen tai marginaalinen parantaminen 
sekä elämisen laadun (ja kustannusten) kannalta onnistuneen tilanteen luominen, on 
hoitosuumitelmien laatimisella tassa segmentissä suuri merkitys. Onneksi se on myös 
ainakin hiukan helpompaa kuin muissa segmenteissä, koska hoitoketjut ovat 
luonteeltaan syklisiä ja siten suhteellisen hyvin ennustettavia. Yhden syklin 
suunnittelu ja sen toistuminen tuottavat seurantatietoa, jonka pohjalta sykliä voidaan 
tarvittaessa parantaa. 



Parannettavaf 
Tämän asiakassegmentin potilaiden terveydentila on laskenut (toivottavasti) 
tilapäisesti. Tavoitteena on tyypillisesti terveydentilan parantaminen mahdollisimman 
lähelle tilaa, joka vallitsi ennen sairastumista tai loukkaantumista; parantumisen 
jälkeen hoidon tarve lakkaa. Hoitoketju on siten päätavoitteeltaan lineaarinen, vaikka 
se tietenkin voi sisältää toistuvia syklejä, kuten esimerkiksi läakekuureja. 

Hoitotapahtumien suunnittelua ohjaavat usein diagnoosikohtaiset hoitosuositukset. 
Paraneminen ei kuitenkaan tapahdu deterministisesti eivätkä kaikki potilaat parane 
samalla tavoin. Hoitosuunnitelmaa joudutaan sen takia usein korjaamaan sen mukaan, 
miten toipuminen tai parantuminen edistyy. Tämä lieneekin yksi syy siihen, minka 
takia tämän segmentin hoitosuunnitelmia ei monissa hoitoyksiköissä kattavasti kirjata, 
kun tiedetään että niitä kumminkin joudutaan muuttamaan. Tyydytään määrittämään 
lähinnä seuraavat toimenpiteet seuraavaan päätöksentekopisteeseen asti. Toisaalta 
suunnitelmien ja niiden tavoitteiden kirjaaminen olisi tarpeellista tuloksellisuuden 
seuraamista ja toimintatapojen kehittämistä varten. Toki myös asiakasta itseään 
saattaa kiinnostaa, mita hänelle hoitoketjussa tapahtuu ja mita sen avulla yritetään 
aikaansaada. 

Tässä kategoriassa syntyy myös useasti akuutteja tilanteita, joita on mahdotonta 
suunnitella etukäteen. Tapaturma tai äkillinen sairastuminen vaatii usein välitöntä 
hoitoa, minkä tarjoamista varten hoitoyksikköjen pitää varautua päivystysluonteisesti. 
Hoitoketjun pituus vaihtelee myös paljon. Joskus se kulkee usean hoitoyksikön 
lävitse. Tällöin työnjako eri yksiköiden välillä sekä kokonaisprosessin seuranta 
vaativat selkeää suunnittelu- ja sopimuskäytäntöa. 

Jokaisessa paranemiseen tähtäävässä hoitoketjussa syntyy tietoa potilaan tilasta ja sen 
kehittymisestä. Tämä on tietenkin perustana hoidon edelleensuunnittelulle. Jossakin 
vaiheessa potilas pääsee toivottavasti siirtymään takaisin terveitten kirjoihin, jolloin 
hoitoketju päättyy. Joskus hoito ei tuota toivottua tulosta, ja potilas voi joutua 
kroonikkosegmenttiin tai pahimmassa tapauksessa kuolla. 

Yhdellä asiakkaalla voi olla useita vaivoja, joista jokaisella on oma hoitoketjunsa. Ne 
ovat jossain määrin erillisia, vaikka keskinäiset riippuvuudet ovat joskus hyvinkin 
tärkeitä. Jokin diagnooseista voi kuulua kroonisten vaivojen luokkaan, joten asiakas 
voi kuulua eri vaivojensa puolesta useampaan kuin yhteen segmenttiin. 

Terveet 
Terveiden segmentissä olevien tavoitteena on pysyä luokassaan ja yrittää välttyä 
"putoamasta" toisiin segmentteihin. Terveys on tietenkin suhteellinen käsite, eikä 
liene mahdollista esittää kriteereitä, joiden mukaan jompaankumpaan muuhun 
segmenttiin kuuluva vaiva tekisi asiakkaasta kategorisesti ei-terveen. 
Hyödyllisemrnalta tuntuu ajatella, että tavanomaiseen elämään kykenevä, esimerkiksi 
kohtuullisen hyvin työkykyinen ihminen luettaisiin myös terveen kategoriaan 
kuuluvaksi, vaikka hänellä olisi jokin tauti tai vamma. 



Tämän segmentin kohdalla joku voi ajatella, että se ei tarvitse mitään 
hoitotoimenpiteitä. Terveenä pysymistä onkin vaikeata kenellekään taata, mutta sita 
voidaan kyllä edistää ja tukea erilaisin toimenpitein. Seuranta yleensä on tärkeätä jo 
senkin vuoksi, että monet vakavatkin taudit ovat sita helpompia hoitaa, mitä 
aikaisemmin ne kyetään tunnistamaan. Erityisen hyödyllistä seuranta on ihmiselämän 
vaiheissa, joissa tapahtuu luonnostaan suuria muutoksia; tallaisia ovat esimerkiksi 
lasten- ja äitiysneuvolatoiminnat. Seurantaa voidaan monessa tapauksessa tehostaa 
määrittelemällä sen kohteeksi mahdollisesti suppeakin riskiryhmä vaikkapa 
perinnöllisyystekijöiden perusteella. 

Ehkäisevät hoitotoimenpiteet ovat myös useissa tapapuksissa osoittautuneet 
tehokkaiksi. Rokotuksilla pystytään suojaamaan avain-tai riskiryhmiä ja joskus taas 
valistuksen kautta voidaan saada aikaan tarvittavia muutoksia esimerkiksi 
elintavoissa. Niinikään neuvolatoiminta tarjoaa tallaisia ehkäiseviä palveluita. 

Tietenkin yksi kuntalainen voi kuulua samanaikaisesti kahteen tai jopa kaikkiin 
kolmeen segmenttiin. Diabeetikko (kroonikko) voi pystyä osallistumaan normaalisti 
työelämään (terve), kunnes hän joutui lievään onnettomuuteen (hoidettava), joka 
kuitenkaan ei pysyvästi estä hänen työntekoaan. 

Tassa segmentissä asiakkaan aktiivinen rooli on ainakin potentiaalisesti suurempi 
kuin toisissa sektoreissa, kiinnostaahan terveenä pysyminen tavallisesti häntä itseään 
enemmän kuin muita. Hän myös on usein valmis näkemään vaivaa ja jopa käyttämään 
rahaakin, jotta voisi saada itseään koskevia terveystietoja samoin kuin yleistä 
terveystietämystä esimerkiksi varhaisten oireiden merkitystä arvioidakseen. Myös 
erilaiset hoito-, seuranta- ja kuntoutuspalveluiden saatavuus saattaisi kiinnostaa 
monia. 

Yhteenveto 

Olemme tässä työssä selvittäneet mahdollisuuksia soveltaa asiakkuuden hallinnan 
viitekehystä terveydenhuollon alalla. Ensimmäiseksi kynnykseksi osoittautui 
asiakkuuden ahdas tulkinta alan liiketaloudellisesti painottuneessa valtavirrassa. 
Tämän ylittämiseksi oli tarpeen ryhtyä käyttämään asiakkuudelle yleisempää 
tulkintaa, jossa osapuolet ovat tasaveroisempia ja asiakkuus selkeästi kaksisuuntainen. 

Asiakkuus toteutuu transaktioiden ja niiden muodostamien ketjujen kautta. Näitä 
ketjuja kutsutaan usein hoito- tai palveluketjuiksi, vaikka nämä nimitykset eivät 
tuokaan kovin painokkaasti esiin asiakkuuden kaksisuuntaisuutta ja asiakkaan 
aktiivista osuutta terveytensä hoitamisessa. 

Transaktioketjut ovat räätälöityjä palvelupaketteja, jotka suunnitellaan asiakkaan 
yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hyvä suunnittelu ja siihen luonnostaan liittyvä 
seuranta ovat tärkeitä toiminnan tuloksellisuuden ja tehokkuuden kannalta. Tassa 
tietotekniikan hyväksikäytöllä on todella hyviä mahdollisuuksia: on luultavaa, että 
tähänastiset positiiviset kokemukset ovat vasta alkua. 

Markkinoinnin alalta lainattu asiakassegmentin käsite osoittautui hyödylliseksi, koska 
transaktioketjut eri asiakasryhmillä osoittautuivat selvästi erilaisiksi. Kolme 



asiakassegmenttia: kroonikot, parannettavat ja terveet jakaa asiakaskunnan ryhmiin, 
joiden hoitojaksot ovat selvästi erilaisia. On ilmeista, että asiakkuutta tukevat 
tietojärjestelmät (potilaskertomukset, ajanvaraukset, jne.) voisivat nykyistä 
likeisemmin tukeutua juuri oikean segmentin perusteella muodostettuihin 
erityispiirteisiin. 
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