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Asiakaspalvelun kehittymistä 
ohjaavat tekijät
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 Sairaanhoitopiirin strategia 
 Arvot ja päämäärät
 Asetetut tavoitteet
 Asiakas- ja potilaslähtöiset 

palvelut toimintaohjelma 
vuosille 2019-2020 (jatko-
ohjelma)

 Yhtymähallituksen päätös
 Nimetty ohjausryhmä 
 Asiakaspalvelupäällikön resurssi

Sairaanhoitopiirin strategiakartta
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• Strategiset tutkimukset:
Strateginen asiakastutkimus (2017, 2021 kevät)
Valinnanvapaus- ja vetovoimatutkimus (2017, 2020)
Sidosryhmätutkimus (2017, 2020)

• Operatiiviset asiakastutkimukset/kyselyt:
Jatkuva asiakaskokemuksen mittaaminen 
Nopeat kyselyt (esim. HappyorNot)
Asiakasraati
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VALINNANVAPAUS- JA VETOVOIMATUTKIMUS 2016
Satakunnan sairaanhoitopiiri 

3.5.2016

Jani Listenmaa
Petteri Halmela

Helena Kultanen



Mielikuvat keskussairaaloista
• Helsingin yliopistollinen keskussairaala: Vaasan keskussairaala:

Satakunnan keskussairaala:

Tampereen yliopistollinen 
keskussairaala:

Turun yliopistollinen keskussairaala:

Seinäjoen keskussairaala:



SIDOSRYHMÄTUTKIMUS 2017
Satakunnan sairaanhoitopiiri

10.11.2017

Jani Listenmaa
Petteri Halmela
Meiju Ahomäki

Helena Kultanen



Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen 
Satakunnan sairaanhoitopiiristä?

Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen
esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen
näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa.
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Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen
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Poistettu Satakuntaan, sairaalaan, 
sairaanhoitoon, sairaanhoitopiirin yms. 
Liittyvät sanat:



Jatkuva asiakaskokemuksen 
mittaaminen 



• Jatkuva asiakaskokemusmittaus tekstiviestikeruuna on ollut 
käytössä tammikuusta 2017 alkaen.

• Tutkimuksen kohderyhmän Satasairaalan sekä Satadiagin
asiakkaat.

• Asiakkaat saavat hoidon tai kotiuttamisen jälkeen 
tekstiviestillä linkin kyselyyn.

• Tulokset Exreport- järjestelmässä -> laatu 
• Työvire ja asiakaskokemus kulkevat käsikädessä 
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Vastausprosentit tekstiviestikyselyssä
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Vastausprosentit 2019

Vastaus-
prosentit 
8 % -11 %



Tulokset 2019
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Toimialueen mukaan
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Avoimet vastaukset sanapilvessä 



Kaikkien tekijöiden keskiarvon kehitys kuukauden 
mukaan
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Vastuuyksikkövertailut
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 Parhaiten onnistuneiksi tekijöiksi 
arvioitiin vuoden 2019 aikana 
henkilökunnan osaaminen ja 
ammattitaito. 

 Heikoimmat arviot annettiin 
tiedonsaannin helppoudesta, tilojen 
toimivuudesta ja viihtyvyydestä sekä 
ajanvaraamisen joustavuudesta ja 
nopeudesta.

 Viikonloppuisin käyneet asiakkaat 
selvästi muita kriittisempiä 
arvioissaan. 

11.3.202018
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NPS-INDEKSI 
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Käsittelyprosessi asiakaskokemus ja työvire
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• Lähiesimiestaso (päivittäin)
• Yksikkötaso (kuukausittain)
• Vastuu- ja toimialuetaso 

(kuukausittain, kvartaaleittain) 
• Sairaanhoitopiiritaso 

(kvartaaleittain seuranta) 
• Hallitus ja valtuustotaso 

(vuosittain) 
Käsittelytasot



Meriittejä ja näkyvyyttä 
asiakaskokemuksen kehittämisessä

• IHF world hospital congress (posteri esitys, palkinto 
asiakaskokemuksen johtamisesta ja kehittämisestä)

• Vuoden tiedolla johtaja (shp:n johtaja) 
• OLKA-toiminnan käynnistyminen 2019 -> vapaaehtoiset
• Terveys ja talouspäivät 2019 (esitys)
• Lab Quality Day 2019 (esitys)
• ”Yhteys” konferenssi 2020 syksy (esitys)
• Hyväksytty kansallisen asiakaspalveluverkosto Wave

jäseneksi 2020 
• Kansallisen asiakaslähtöiset palvelut (sote) verkoston jösen

(varapuheenjohtaja)
• Koulutuksia ja sparrauksia muihin sairaanhoitopiireihin 
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Kiitos! 
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