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Satakunnan sairaanhoitopiiri 2021 

• Satakunnan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä tarjoaa 

erikoissairaanhoidon palveluja noin 

223 000 asukkaalle yhteistyössä 

perusterveydenhuollon ja 

sosiaalitoimen kanssa

• toimipisteet sijaitsevat Porissa, 

Raumalla, Harjavallassa  ja 

Ulvilassa. Lisäksi psykiatrian 

toimipisteitä on useilla eri 

paikkakunnilla. 

• henkilöstöä yhteensä n. 3 800
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toteuttaminen

yhteinen arviointi ja 
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sujuva työ

tiedolla johtamisen 
ymmärrys ja osaaminen  
johtamisen joka tasolla
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Ennen asiakaskokemusta –
valinnanvapaus- ja 
vetovoimatutkimus

strateginen 

taso



Jatkuvan asiakaskokemuksen ja 
henkilöstön työvireen mittaus

Henkilöstölle 
lähetetään 

viremittauksen 
vastauslinkki neljä 
kertaa vuodessa

Linkki sähköiselle 
lomakkeelle lähtee 

tekstiviestillä 
asiakkaalle, 

jokaisen 
hoitopolun 
päättyessä

Palautteet 
tallentuvat 

yksikkötasolla 
raportointi-

järjestelmään, joka 
on käytettävissä 

kaikissa yksiköissä 
reaaliajassa

operatiivinen 

taso 



johdon ja 
esimiesten 

valmennusta 
tiedolla 

johtamiseen ja 
tiedon 

hyödyntämiseen

kvartaalittaiset
tulospalaverit 

johtoryhmässä ja 
asiakaskokemus-

työryhmässä

kuukausittainen
tulostiedote 

asiakkaille sekä 
3 kk välein 

henkilöstölle 

Jatkuvan asiakaskokemuksen ja 
henkilöstön työvireen mittaus



Kysymykset

ASIAKASKOKEMUS, tavoitetaso 4,65 TYÖVIRE, tavoitetaso 4,1

1. Palvelusta oli helppo saada tietoa
2. Tilat olivat toimivat ja viihtyisät
3. Ajan varaaminen oli joustavaa ja nopeaa
4. Sain tarvitsemani palvelun/hoidon, kun sitä tarvitsin
5. Henkilökunta oli osaavaa ja ammattitaitoista

6. Henkilökunta oli ystävällistä ja kiinnostunut tilanteestani
7. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani
8. Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin 
kokonaisvaltaisesti
9. Koin saamani palvelun hyödylliseksi
10. Yksityisyyttäni kunnioitettiin
11. Palvelu oli niin hyvää, että voin suositella sitä

1. Koen työni tärkeäksi
2. Minulla on mahdollisuus 
kehittyä työssä
3. Olen innostunut kehittämään 
työtä

4. Saan kannustavaa 
palautetta
5. Tulen mielelläni töihin
6. Työyhteisön tunnelma on 
hyvä



Asiakaskokemus- ja potilaspalautteen 
sekä työvireen käsittelyprosessi



Johdon työpöytä - mittaristo



Asiakaskokemus – strategisen ja operatiivisen tason 
toimintaa

Duodecim Oppiportti koulutus



Henkilöstökokemus – operatiivisen tason 
valmennusta



Asiakaskokemuksen strateginen taso

Kaikkien tekijöiden keskiarvon kehitys
Asteikko: 1 = täysin eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä

4,56

4,14

4,32

4,42
4,54

Q1/2017 Q3 / 2020

+10%
Asiakaskokemuksen kehitys 

30.000 
Yli vastausta vuodessa

10/201810/2017 Q1/2021



Satasairaala palkittiin IHF:n kansainvälisessä kilpailussa marraskuun 

2019 alussa kategoriassa asiakaskokemuksen johtaminen ja 

palvelukulttuurin kehittäminen


