
Potilastyytyväisyys ja asiakaskokemus 

Kuntainfo 7.3.2018 



Sairaanhoitopiirin strategiakartta vuoteen 2019



Tavoitteet, arvot ja päämäärä 
• Satakunnan sairaanhoitopiirin 

strategisena tavoitteena asiakas- ja 
potilaslähtöisyys. 

• Tavoitteen saavuttamiseksi 
sairaanhoitopiirissä vahvistetaan 
asiakas- ja potilaslähtöisiä 
toimintamalleja ja palvelukulttuuria

• ”Asiakas- ja potilaslähtöiset palvelut 
toimintaohjelma 2017 -2018” tukee 
sairaanhoitopiirin strategiakarttaa, 
jossa keskeisenä arvoina ja 
päämääränä ovat ”hyvä hoito ja 
palvelu”. 



Toimintaohjelman tavoitteet
1. Asiakas- ja potilaslähtöinen johtaminen ja toimintamalli

 Sairaanhoitopiirin tavoitteena on, että jokaisella 
johtamisjärjestelmän tasolla määritellään selkeät tavoitteet ja 
toimenpidesuunnitelmat asiakas- ja potilaslähtöisyyden 
edistämiseksi. 

 Tarkoituksena on luoda toimintamallit ja kilpailustrategia 
jokaiselle asiakas- ja potilassegmentille



2. Asiakkaiden ja potilaiden kokemus saamastaan palvelusta 
on erinomaista

 Sairaanhoitopiirin tavoitteena on tunnistaa asiakkaan/potilaan 
palvelupolussa kriittiset kohtaamispisteet ja systemaattisesti 
parantaa niitä. 

 Asiakas- ja potilastyytyväisyyden reaaliaikainen mittaaminen 
ja henkilökunnan käytännön kokemusten hyödyntäminen ovat 
keskeisiä keinoja parantaa palvelukokemusta.  

Toimintaohjelman tavoitteet



3. Monikanavaiset asiointipalvelut ja digitaalisten palveluiden 
kokonaisuus 

 Sairaanhoitopiirin tavoitteena on palvella asiakkaita ja potilaita 
monikanavaisesti ja helposti. 

 Tarkoituksena on kehittää sähköisiä palveluja perinteisten 
palvelukanavien rinnalla ja tukea itsepalvelua.  

 Digitaalisia palveluja kehitetään tulevaisuudessa myös esim. 
pitkäaikaisten sairauksien kanssa elämiseen ja potilaan 
omien voimavarojen tukemiseen sekä elämänlaadun, oireiden 
ja elintapojen seuraamiseen. 

Toimintaohjelman tavoitteet



4. Asiakas- ja potilasymmärryksen syventäminen

 Asiakas- ja potilasymmärrys on lähtökohta arvon tuottamiselle 
ja käyttäjälähtöisille innovaatioille. Toimintaohjelman mukaisesti 
sairaanhoitopiirin tavoitteena on lisätä asiakas- ja 
potilasymmärrystä ja tarjota sitä kautta parempaa 
palvelukokemusta

 Asiakas- ja potilasymmärrystä syvennetään erilaisin asiakas- ja 
potilaskyselyin, haastattelemalla keskeisiä asiakas- ja 
potilasryhmiä ja tutkimalla asiakas- ja potilassegmenttien 
historiatietoa.

Toimintaohjelman tavoitteet



Toimintaohjelman tavoitteet

5. Asiakkaan/potilaan tavoittava suunnitelmallinen ja 
ennakoiva viestintä 

 Tavoitteena on sairaanhoitopiirin avoin, ennakoiva ja 
suunnitelmallinen asiakas- ja potilasviestintä, joka 
lisää tietoa, luottamusta ja tunnettuutta sekä parantaa 
julkisuuskuvaa. 

 Viestinnän avulla rakennetaan myönteistä ja toimivaa, 
monikanavaista vuorovaikutus- ja yhteistyöilmapiiriä 
asiakkaiden ja heidän läheistensä sekä ammattilaisten ja 
yhteistyökumppanien kesken.



Toimintaohjelman tavoitteet
6. Asiakas- ja potilaslähtöiset palveluprosessit osana 
laatujärjestelmän käyttöönottoa

 Sertifioidun laatujärjestelmän käyttöönotto sairaanhoitopiirissä luo 
vahvan pohjan asiakas- ja potilaslähtöisille palveluille. Laatujärjestelmä 
selkiyttää ja systematisoi toimintoja ja lisää potilasturvallisuutta. Lisäksi 
laadukkaat sertifioidut palvelut ja niiden näkyväksi tekeminen helpottavat 
asiakkaan päätöksentekoa palveluntuottajaa valittaessa.

 Tavoitteena on taata asiakkaille/potilaille asiakaslähtöiset, turvalliset ja 
laadukkaat palvelut. Asiakas- ja potilaslähtöisten prosessien 
sujuvoittamisella tuetaan tavoitteen saavuttamista. Lean – filosofiaa 
hyödynnetään toiminnan sujuvoittamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä.  

 Laatujärjestelmän kehittämisen osana kuvataan keskeisimmät asiakas-
ja potilasprosessit ja karsitaan niistä turhat toiminnot. 



Toimintaohjelman tavoitteet

 7. Asiakas- ja potilaslähtöinen Satasairaala ja vaikeasti 
vammaisten kuntoutuskeskus

 Toimintaohjelma tukee Satasairaala – hanketta, jonka toiminta ja 
ympäristön suunnittelu on perustunut alusta asti asiakkaiden 
aktiiviseen osallistamiseen ja kuulemiseen.  Tavoitteena on 
toteuttaa asiakas- ja potilaslähtöinen sairaala ”potilas ensin” 
periaatteella.   

 Lisäksi tavoitteena on kehittää yhdessä erikoissairaanhoidon ja 
muiden alueen toimijoiden kanssa uudenlainen vaikeasti 
vammaisten kuntoutuksen yhteistyömalli, jossa asiakas on 
keskiössä. 



Toimintaohjelman mittarit, aikataulut ja vastuut



Satakunnan sairaanhoitopiirissä on toteutettu keskeisten arvojen 
pohjalta asiakastutkimus ja  valinnanvapaus- ja 
vetovoimatutkimus, jonka tavoitteena on ollut kokonaisvaltainen 
asiakasymmärrys. Tutkimusten avulla edistetään houkuttelevuutta 
kehittämällä toimintaa asiakaslähtöiseksi ja luomalla hyvää 
brändimielikuvaa.  



VALINNANVAPAUS- JA VETOVOIMATUTKIMUS 2016
Satakunnan sairaanhoitopiiri 

9.5.2016

Jani Listenmaa
Petteri Halmela
Helena Kultanen



Yleistä tutkimuksesta

• Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Satakunnan alueelta julkisen 
sektorin erikoissairaanhoitoa tarjoavien organisaatioiden 
käyttöä, spontaania ja autettua tunnettuutta sekä 
houkuttelevuutta.

• Tutkimus toteutettiin paneelikyselynä ja puhelinhaastatteluina 
huhtikuussa 2016.

• Kohderyhmän muodostivat Satakunnan lähiseudun asukkaat.

• Tutkimus perustuu 1 043 vastaukseen, joista 54 % (558 kpl) on 
kerätty paneelin kautta ja 47 % (485 kpl) puhelinhaastatteluina.

.



Tutkimuksen keskeisiä tuloksia

38 %
vastaajista nimesi spontaanisti Satakunnan 
keskussairaalan julkisen sektorin 
erikoissairaanhoitoa tarjoavia organisaatioita 
kysyttäessä.

93 % tunsi Satakunnan keskussairaalan vähintään nimeltä.

47 % valitsisi Satakunnan keskussairaalan palveluntuottajaksi 
jos olisi nyt valintatilanteessa.

72 %
piti tärkeimpänä valintaperusteena hoidon laatua ja 
potilasturvallisuutta. Seuraavaksi useimmin vaikuttivat 
etäisyys (56 %) ja omat kokemukset (43 %).

23 % vastaajista ei ollut tietoisia hoitopaikan 
valinnanvapaudesta.

7 % oli jo käyttänyt valinnanvapautta kiireettömän hoidon 
tapauksessa.



ASIAKASTUTKIMUS
SATSHP Satakunnan keskussairaala

9.12.2016

Jani Listenmaa
Petteri Halmela
Katri Antinmaa



Yleistä tutkimuksesta

• Tutkimuksen tavoitteena oli sairaanhoitopiirin ja keskussairaalan toiminnan 
kokonaisvaltainen kehittäminen ja palvelutarpeeseen vastaaminen. Mittarit on 
määritelty sairaanhoitopiirin arvojen ja strategian pohjalta. 

• Tutkimus toteutettiin 
• paikan päällä tehtävät haastatteluilla, jotka suoritettiin sovituissa paikoissa
• paperilomaketiedonkeruulla kotiutuville asiakkaille (sairaalan henkilökunta jakoi 

lomakkeet) 
• vastausmahdollisuus oli myös sairaanhoitopiirin nettisivuilla (identifioimaton linkki)
• lisäksi oli mahdollisuus lomakkeen täyttämiseen aulassa, jolloin lomakkeet 

palautettiin neuvontaan
• Lisäksi tehtiin henkilöstön itsearvio Internet-kyselynä.

• Kohderyhmän muodostivat Satakunnan keskussairaalan asiakkaat sekä 
itsearviona henkilöstö.

• Tutkimus perustuu 1506 vastaukseen, joista 891 asiakkaiden vastauksia ja 615 
henkilöstön itsearvioita. 



Tutkimuksen keskeisiä tuloksia

43 % asiakkaista käyttää palveluita kerran vuodessa tai harvemmin.

94 %
asiakkaista on melko tai erittäin tyytyväisiä tämänkertaiseen 
käyntiinsä kokonaisuutena. Myös henkilökunta saa
asiakkaiden kohtelusta erinomaiset arviot.

54 %
asiakkaista sai tämänkertaisella käynnillä ratkaisun ja 
palvelun hoidontarpeisiinsa. Neljällä kymmenestä jäi ratkaisu 
osittaiseksi.

24 %
arvioi SATSHP:n toiminnan kehittyneen positiivisesti 
viimeisen kahden vuoden aikana. Vastaava lukema 
itsearvioissa on 56 prosenttia. Itsearviovastaajat ovat muissa 
kysymyksissä kriittisempiä kuin asiakkaat. 

58 %
asiakkaista etäisyys on yksi tärkeimmistä valintaperusteista 
julkista sairaanhoitoa valittaessa. Seuraavaksi tärkein on 
hoidon laatu ja potilasturvallisuus (47%) sekä jonotusajat 
(34%).



Jatkuva asiakasmittaus

19SATSHP – KOONTI 2017, INNOLINK

• Asiakkaat saavat hoidon tai kotiuttamisen jälkeen tekstiviestillä linkin kyselyyn, johon 
vastaaminen onnistuu klikkaamalla linkkiä tai kirjoittamalla linkin tietokoneen 
selaimeen. Kysely toteutetaan anonyymisti eli vastaajaa ei tunnisteta.

• Tekstiviestit lähtevät automaattisesti vastaajille arkipäivisin klo 8.30-20 (ei 
viikonloppuisin), karanteeniaika on 1 kk

 Viestissä on tiivis saate sekä linkki sähköiseen lomakkeeseen. Kun asiakas vastaa 
lomakkeelle, vastaus tallentuu reaaliajassa ja automaattisesti. Asiakkaan antama palaute 
kohdistuu viimeiseen hoitoyksikköön (mistä kirjataan ulos). 

• Lomakkeella on mahdollisuus antaa myös avointa palautetta

• Taustatietona tällä hetkellä hoitava yksikkö ja viikonpäivä. 

• Vastauksia kertynyt tällä hetkellä yli 13 000. Vastausprosentti noin 10% (viestejä lähetetty 
noin 130 000)



Asiakaskokemus
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2017:

SATSHP – KOONTI 2017, INNOLINK

Asteikko: 1 = täysin eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä



Työviremittaus

21SATSHP – KOONTI 2017, INNOLINK

• Viremittaukseen vastataan kerran kuukaudessa sähköpostiin lähetettävän linkin 

kautta. Vastaaminen vie aikaa noin minuutin ja  kyselyyn voi vastata joko kännykällä, 

tabletilla tai tietokoneella

• Viremittaus toteutetaan kuukausittaisena sähköpostikyselynä. Vuonna 2017 vastauksia 

kertyi yhteensä 3 248.

• Taustatietona tallentuu toimialue, vastuualue, vastuuyksikkö ja perusyksikkö sekä 

esimiesasema ja ammattiryhmä

• Vastaukset raportoituvat reaaliaikaisesti Exreport –järjestelmään ja ne ovat siellä 

helposti esimiesten ja sairaanhoitopiirin johdon hyödynnettävissä



Työvire

22SATSHP – KOONTI 2017, INNOLINK

Asteikko: 1 = ei pidä lainkaan paikkansa … 5 = pitää täysin paikkansa

2017:



Työvire
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Työvireen kehitys kuukauden mukaan

SATSHP – KOONTI 2017, INNOLINK

Asteikko: 1 = ei pidä lainkaan paikkansa … 5 = pitää täysin paikkansa



Vertailut vastuuyksikön mukaan
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Otteita avoimesta palautteesta (Asiakaskokemusmittaus)
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”Fysioterapeutti oli tosi ystävällinen ja otti huomioon asiakkaan toiveet. 
Täys 10 hänelle!”

”Sairaanhoitaja joka valmisteli toimenpidettäni oli todella mukava ja 
ystävällinen. Lääkäri oli ammattitaitoinen ja kaikki meni oikein hyvin.”

”Aivan loistavaa palvelua!”

”Todella ystävällinen henkilökunta. Iso kiitos.”

SATSHP – KOONTI 2017



Internetin ja palautelomakkeiden  kautta 
saapunut asiakaspalaute  2015-2017


Kaavio1

		Saamani hoito/palvelu oli hyvää		Saamani hoito/palvelu oli hyvää		Saamani hoito/palvelu oli hyvää

		Henkilökunta kohteli minua hyvin		Henkilökunta kohteli minua hyvin		Henkilökunta kohteli minua hyvin

		Saamani tieto oli ymmärrettävää		Saamani tieto oli ymmärrettävää		Saamani tieto oli ymmärrettävää

		Hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä		Hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä		Hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä

		Koin oloni turvalliseksi		Koin oloni turvalliseksi		Koin oloni turvalliseksi
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2016 (n = 1204)

2017 (n= 1729)
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4.3
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4.3
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Taul1

		

								2015 (n = 1115)		2016 (n = 1204)		2017 (n= 1729)

						Saamani hoito/palvelu oli hyvää		4.1		4.2		4.3

						Henkilökunta kohteli minua hyvin		4.3		4.3		4.3

						Saamani tieto oli ymmärrettävää		4.2		4.3		4.3

						Hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä		4.1		4.2		4.2

						Koin oloni turvalliseksi		4.3		4.3		4.3





Taul1

		



2015 (n = 1115)

2016 (n = 1204)

2017 (n= 1729)



Taul2

		





Taul3

		







Esimerkkejä palautteiden pohjalta tehdyistä  
kehittämistoimenpiteistä 2017

• Palveluprosessien selkiyttäminen; LEAN-toiminta esim. 
Päivystyksessä nopean linjan toiminnan sujuvoittaminen.

• Palveluneuvontaa lisätty esim. palvelupiste Luotsi ja aulainfo 
päivystyksessä

• Opastusta lisätty; esim. Jokaiseen kerrokseen on lisätty opasteet, 
josta näkee hissistä poistuessa, missä kerroksessa on

• Chat-asiakaspalvelu (Sairaanhoitopiiri ja SataDiag)

• Puhelinasiakaspalvelun kehittäminen esim. 
takaisinsoittojärjestelmät, sähköinen ajanvaraus laboratorioon.



Asiakastyytyväisyyskyselyt 2017
Sosiaalipalvelujen toimialue

8.3.2018



Käyttäjäasiakkaiden 
tyytyväisyyskysely

Tavoitteena > 80% kyllä -vastauksia

8.3.2018



Pitkäaikaispalvelua 
käyttävien asiakkaiden läheiset
pisteytys 1-5 

Onnistuminen: palvelu vastaa palvelun käyttäjän tarpeita (4), sujuva yhteistyö 
(3,9) ja henkilökunnan luotettavuus (3,9)
Kehitettävää: tilojen asianmukaisuus ja viihtyisyys (3,2), läheisten huomiointi 
(3,5) ja yksikön ilmapiiri (3,7)

27.11.2015

N=44 N=27 N=119N=109



Kamu-Tupa, läheiset
viikonlopputoiminta 2015-2017
Pisteytys 1-5

27.11.2015



Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaa koskevat 
muistutukset ja kantelut vuosina 2013 - 2017







Asiakasraatitoiminta
ja 

Kokemusasiantuntijatoiminta



Tutustuminen päivystykseen toukokuussa 2017



Palaute Toimenpide Aikataulusuunnitelma
Potilaan näkökulmasta päivystyspotilaan 
hoitoprosessi on monimutkainen ja vaativa

Aulainfo. Aline - mainostoimisto. 
Päivystyksen toiminnasta video 
odotusaulaan.

Syksy 2017

Päivystyksen nettisivut on helppo löytää, 
mutta tiedon hakeminen vaikeaa.

Nettisivujen päivitys: Aline-
mainostoimisto

Syksy 2017

Voisiko esim. nettisivuilta löytyä 
keskimääräiset odotusajat?

Ruuhkamittari- ”liikennevalot”. Aline-
mainostoimisto.

Syksy 2017

Odotusaulassa epämukavat ja kovat tuolit. 
Tuolit pehmeämpiä ja ergonomisempia ja 
tyynyjä myös.

Tyynyjä saatavilla. Geriatrisia tuoleja ja 
korotettuja tuoleja saatavilla.

Heti

Hoitaja voisi kiertää aulassa potilaiden 
joukossa kuulemassa miten menee.

Aulainfo. Heti

Käsipaperiteline vesipisteen viereen 
aulassa.

Asennettu Heinäkuu 2017

Aulaan laturiparkki. Ipadit ja kuulokkeita 
kännyköihin.

Suunnittelu tekniikan kanssa alkanut.

Uudempia aikakausilehtiä. Tilattu uusia aikakausilehtiä. Lokakuu 2017
Keskimääräinen jonotusaika voisi näkyä 
infotaulussa aulassa.

Ruuhkamittari. Syksy 2017

Apuvälineet esim. pyörätuolit tulisi olla ehjiä. Pyörätuolien huolto päivystyksessä. Toukokuu 2017 aloitettu.

Seurannassa henkilökunnalla ahdas ja 
meluinen työympäristö.

Akustiikkalevyt asennettu 
kattorakenteisiin. Lääkäreiden 
sanelupisteet siirtyneet pois seurannasta. 
Uudet sanelutilat.

2017

Riippuu henkilön persoonasta, millaista 
palvelua saa. Palvelun tason tulisi olla 
tasalaatuista.

Koulutus. Asenteisiin vaikuttaminen. Kevät 2018

Selkokieli ja hyvä suomenkielen taito on 
tärkeää potilaan ja henkilökunnan välisessä 
kommunikoinnissa.

Koulutus Kevät 2018
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