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• Olen toipuva nörtti ja käsien heiluttelija.

• Häiriökysyntä-termi syntyi vuonna 2017.

• Olen ollut synnyttämässä häiriökysyntää
ohjelmistosuunnittelijana ja isänä.
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Lähde: http://www.limebridge.com.au/page/Learning_Centre/Cartoons/



”On liikaa töitä, kaikkea työtä ei voida tehdä 
laadukkaasti.”

”Asiakkaiden näkökulmasta palvelun saatavuus ja laatu on 
heikko.”

”Ei saada valmista, tehokkuuteen ei olla tyytyväisiä.”

”Työntekijät ovat väsyneitä, työyhteisössä on huono 
ilmapiiri.”

”Kustannukset nousevat.”





Lähde: https://www.infosurv.com/why-your-top-management-needs-good-employee-and-customer-feed-back/



Palveluorganisaatioiden johtaminen perustuu kolmeen kysymykseen:

• Kuinka paljon meillä on työtä?

• Kuinka paljon meillä on työntekijöitä?

• Kuinka kauan työn tekeminen kestää tai kuinka paljon tulee suoritteita?



Saisinko 
lainaa?

Haluaisin 
tehdä 

tilauksen.

Sain 
väärän 

annoksen.

En ymmärrä 
tätä kirjettä.

Onko hakemukseni 
jo käsitelty?

Arvokysyntä Häiriökysyntä

Minulla on 
edelleen sama 

ongelma.

+ = Kokonaistyömäärä

Minulla on 
polvi 

kipeä.

Saisinko teiltä 
ammattilaisen 

apua?



Kiireisen ravintolan oireyhtymä



Asiakas Palvelu

Tarve

Tarjonta

Häiriökysyntä

Miksi termi häiriökysyntä?

• Häiriökysyntä-termillä pyritään kuvamaan vuorovaikutukseen perustuvan palvelutapahtuman kahta eri osapuolta: häiriöistä 
palveluorganisaatiota ja asiakkaan luomaa vastentahtoista kysyntää, koska asiakas on aiemmin saanut väärää palvelua, osittaista 
palvelua tai ei lainkaan palvelua.

• Suomenkielisessä termissä ollaan uskollisia alkuperäiselle englanninkieliselle termille failure demand.

• Finanssisektorilla häiriökysyntä on 20–60 prosenttia kaikesta asiakkaiden luomasta kysynnästä, operaattorimaailmassa jopa 70–
90 prosenttia. Julkisella sektorilla se on pitkälti yli 50 prosenttia.



• Kolmen vuoden seurantajakso perusterveydenhuollon palveluista.

• 15% kaupunkilaisista kuluttaa 85% kaikista resursseista. 

• Neljä yksittäistä henkilöä tästä 15%:n joukosta tuottivat kolmen
vuoden aikana 4400 käyntiä perusterveydenhuollon piiriin. 

• Lisäksi 300:lla eniten palveluita käyttäneellä kaupunkilaisella
ongelmana oli päihde- tai mielenterveysongelma, tai yksinäisyys.

Jos perusterveydenhuollon tuloksellisuutta mitataan
lääkärikäyntien lukumäärällä, se ei vielä kerro
palvelurakenteen tuloksellisuudesta, vaan lähinnä
lääkärin oven saranan kulumisesta.



Source: https://locality.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Locality-Report-Diseconomies-updated-single-pages-Jan-2017.pdf

16 miljardia puntaa



Kaikki palvelut eivät ole keskenään samanlaisia!

• Vakioidut palvelukanavat toimivat tilanteessa kun kysyntä on yksinkertaista, ennustettavaa ja 
toistettavissa.

• Jos käytämme vakioituja palvelukanavia tilanteessa, jossa ihmisten tarpeet ovat moninaista ja 
vaikeasti ennustettavia (kuten usein sote-palveluissa on), häiriökysyntä todennäköisesti kasvaa ja 
sen myötä kustannukset kasvavat, organisaation kapasiteetti ”menee tukkoon” ja työn määrä 
kasvaa (kiireisen ravintolan oireyhtymä).

• Meidän tulisi ensin ymmärtää ihmisten tarpeiden/kysynnän luonne ja vasta sitten voidaan 
tarvittaessa hyödyntää palveluiden vakiointia vastaamaan kysyntään, joka on ennustettavaa, 
yksinkertaista ja toistettavaa. Tämän lähestymistavan avulla palvelut paranevat asiakkaiden 
näkökulmasta ja kustannukset laskevat.

• Esimerkki: verkkokauppa, joka myy ennalta määriteltyjä palveluita tai tuotteita on luonteeltaan
hyvin erilainen palvelu kuin elämäntilanteeseen liittyvät palvelut, esimerkiksi sote-palvelut!



Ajattelu

Palvelujärjestelmä

Tulokset

• Mitä enemmän suoritteita, 
sen parempi

• Meidän tulee tavoitella 
mittakaavaetuja

• Meillä tulee olla selkeät roolit 
ja vastuut

• Johtajat ja esimiehet 
vastaavat tuloksesta

• Mittaamme suoritteiden määrää
• Keskitämme ja vakioimme prosesseja ja palveluita
• Linjaorganisaatio ja toiminnallinen erikoistuminen
• Päätöksenteko on eriytetty arjen työstä

• Palvelun laatu ja saatavuus?
• Asiakkaan kokemus?
• Kustannustehokkuus?
• Arjen työn toimivuus?



Organisaatiolähtöinen tapa Asiakaslähtöinen tapa

Valtarakenne, hierarkia Näkökulma Asiakkaan näkökulma

Linjaorganisaatio, toiminnallinen 
erikoistuminen

Työn suunnittelu ja ohjaus Mikä on asiakkalle tärkeää? 
Arvokysyntä vs häiriökysyntä? 

Miten organisoidumme 
tarvekeskeisesti?

Eriytetty arjen työstä Päätöksenteko Integroitu arjen työhön

Budjetteihin liittyvät suoritteet, 
tavoitteet, standardit

Mittaaminen Kytketty ydintehtävään,  kuinka 
hyviä olemme ydintehtävässä?

Kustannusten hallinta, tulosvastuu, 
yksilöiden johtaminen

Johdon rooli Yhteistyön ja arjen työn 
kehittäminen

Kontrolli Ilmapiiri Oppiminen

Reaktiivinen, toteutetaan 
projekteina suunnitelmien pohjalta

Muutos Mukautuva, sisäsyntyinen, 
muotoutuva

Teoria x Ihmiskäsitys Teoria y

Kaksi erilaista tapaa organisoida työ



Lähde: Leadership and self-management in practice – the experience of Buurtzorg
https://www.youtube.com/watch?v=NF5qzlRV3_0



• Tiedostamatta tai tietoisesti olemme oppineet ajattelemaan, että valmistavan teollisuuden ekononomia-ajattelua 
voidaan myös palveluiden saralla (New Public Management –filosofia).

• Tästä syystä johtajien ja johtamisen huomio on keskittynyt organisaation sisäisen tehokkuuden ja kustannusten 
tarkasteluun.  Asiakkaan tarpeen ja organisaation tarjonnon tarkastelu on jäänyt vähäiselle huomiolle.

• Suoritteisiin perustuva ekonomia-ajattelu toimii jos suoritteet ovat identtisiä. 

• Sote-palveluiden yhteydessä tällainen ajattelu on virheellinen, koska ihmisten tarpeet/elämäntilanteet eivät ole 
identtisiä. 

• Tämä perinteisen ekonomia-ajattelun valuvika ilmenee häiriökysynnän muodossa (kiireisen ravintolan oireyhtymä).

• Vaikuttavuus ja ekonomia sote-palveluissa syntyy asiakkaan kontekstin ymmärryksestä.

• Häiriökysyntä ei ole vain leanin termein "hukkaa”:  se on asiakkaan kokemusta korostava ilmiö, joka ilmenee 
vuorovaikutussuhteen osapuolten näkökulmasta eri tavoin. 

• Asiakkaan näkökulmasta palvelun laatu/saatavuus on huono, organisaation näkökulmassta kustannukset nousevat ja työn 
määrä kasvaa (arjen työ ei toimi).



Kiitos!

@hemppah

hermanni.hyytiala@aiwo.ai


