
 

 

ENNAKKOTEHTÄVIEN KOOSTE ASIAKASFOORUMI 28.1.2020 

 

Osaava hyvinvoiva henkilöstö 

• Luo asiakkaaseen turvallisuuden tunteen; hänestä välitetään, 
häntä kuunnellaan! Häneltä voi ja uskaltaa kysyä neuvoa. 

• Koulutettu henkilöstö saa jatkuvasti tukea siten, että voi 
konsultoida työssä eteen tulevista haasteista sekä saa 
kehittyäkseen mahdollisuudet täydennyskoulutukseen.   

• Ammattitaidon ylläpito, säännöllinen koulutus. Hyvä 
johtaminen 

• Osaava henkilökunta on homman perusta. Heidän 
hyvinvointinsa on toiminnan perusta. 

• Nykyisellä menolla päättäjät / esimiehet osittain vaikeutatte 
heidän tärkeää tehtäväänsä. Miksi? 

• Epävarmuus tulevaisuudesta; organisaatiota ollaan 
muuttamassa jatkuvasti. 

• Lopetus-uhanalaisessa työpisteessä ei ole motivoivaa tehdä 
töitä 

• Osaava hyvinvoiva henkilökunta tärkeä asia. Se edellyttää, että 
voi tehdä yhden asian kerralla kokonaisuutena loppuun asti 

• Lisää työtaitoja ja henkilökunnan pysyvyyttä. Asiakkaat ovat 
tyytyväisempiä palveluihin. 

• Perehdytys 

• Kehityskeskustelut 

• Koulutus 

• Liikuntakortti vapaa-aika, muu huomiointi 

 



 

Tyytyväinen ja osallistuva asiakas 

• Paneutuu saamaansa informaatioon ja toteuttaa ohjeita. 
Kertoo omat toiveensa / pelkonsa henkilökunnalle. Auttaa 
omalla asenteellaan että hoitotyö/toimenpiteet sujuvat.  

• Tyytyväinen asiakas on voimavara henkilökunnalle. On 
huomattavasti miellyttävämpi kehittää toimintaa positiivisten 
palautteiden kanssa kun paikata ongelmia. Luotettava yhteistyö 
on kehittää koko toimintaa. 

•  Asiakas saa tarvitsemansa avun sekä riittävän tuen sekä 
opastuksen selviytyäkseen sairautensa hoidosta sekä arkipäivän 
sujumisesta sairautensa kanssa 

• Nopea hoitoon pääsy, tuttu ja asiakkaan kokonaistilanteen 
tunteva ja huomioonottava henkilöstö 

• Potilaan on oltava osallistuva, jos haluaa palveluja. Tyytyväisyys 
syntyy siitä, että homma hoituu. 

• Ensivaikutelma 

• Selvä hoitosuunnitelma 

• Asiakkaan sitouttaminen ottamaan vastuu omasta 
terveydestään 

 

Vaikuttavat prosessit 

• Paneutuu saamaansa informaatioon ja toteuttaa ohjeita. 
Kertoo omat toiveensa / pelkonsa henkilökunnalle. Auttaa 
omalla asenteellaan että hoitotyö/toimenpiteet sujuvat.  

• Tyytyväinen asiakas on voimavara henkilökunnalle. On 
huomattavasti miellyttävämpi kehittää toimintaa positiivisten 
palautteiden kanssa kun paikata ongelmia. Luotettava yhteistyö 
on kehittää koko toimintaa. 



 

•  Asiakas saa tarvitsemansa avun sekä riittävän tuen sekä 
opastuksen selviytyäkseen sairautensa hoidosta sekä arkipäivän 
sujumisesta sairautensa kanssa 

• Nopea hoitoon pääsy, tuttu ja asiakkaan kokonaistilanteen 
tunteva ja huomioonottava henkilöstö 

• Vaikuttaa automaattisesti myös talouteen. Säästöä tulee, kun 
prosesseja kehitetään. Henkilöstön pitää tietää, miten 
toimitaan, ettei opetella mitähän tehdään. 

 

Tasapainoinen talous 

• Tehdään hyvät oikeat hoitotoimenpiteen ja kaikki 
päällekkäisyys minimoidaan. Ennalta ehkäisevä terveyden 
hoito, eli ohjataan ja annetaan neuvoja, kuinka kannatta hoitaa 
omaa terveyttään niin liikunnan kuin ravitsemuksenkin 
suhteen. 

• Toiminta ja talous ”sovitetaan yhteen”; taloudellisuutta 
korostetaan muistaen, että välttämättä kaikki taloudellisuus ja 
säästötoiminta ei välttämättä ilmene heti 

• Tarkka talous palvelukokonaisuus, laatu ja vaikuttavuus 
huomioiden 

• hoitojen seuranta vaikuttavuus 

• Hyvien käytäntöjen kirjaus ja jako eri yksiköihin 

 

 

Ennakoiva organisaatio 

• Nivoutuu kaikkien osa-alueiden kanssa hyvin yhteen. Lääkäri, 
laboratorio, röntgen. Samoin terveyskeskuslääkärit / 
erikoissairaanhoito. 



 

• Organisaatiolla on valmiudet uudistuksiin ja muutoksiin siten, 
että palvelujen jatkuvuus taataan muutostilanteissakin. 

• Valmius muutoksiin ja joustavuus. Katse tulevaisuuteen 

• hoitojen seuranta vaikuttavuus 

• Hyvien käytäntöjen kirjaus ja jako eri yksiköihin 

• Ennakoivasta organisaatiosta on opittavissa paljon yksityiseltä 
puolelta, eikä vain terveydenhoidon puolelta. Hyviä 
palvelukokemuksiakin löytyy. Omalääkärini terveysasemalla. 

• Tilastointi ja niiden purku 

• Avainhenkilöillä varahenkilö joka on selvillä osaston, yksikön 
kokonaistilanteesta 

• Incident kirjaukset + purku ( ei jatkuvasti samoja huonoja 
toimintoja ) 

 

 

Hyvä palvelukokemus 

• Jää mieleen, siitä kerrotaan kaverille ja sinne palataan 
uudelleen. Säilyy luottamus ja tunne, että minusta välitetään ja 
pidetään hyvää huolta. Hyvä kokemus syntyy vuorovaikutuksen 
kautta. Kiireettömyyden tunne lisää tyytyväisyyttä 

•  Hyvä palvelukokemus syntyy vain hyvin organisoidusta 
toiminnasta. Asiakas tietää poistuessaan terveysasemalta miksi 
olin täällä ja mitä tehdään ja koska seuraavaksi 

• Potilas kokee tulleensa kuulluksi ja kokee saaneensa avun sekä 
ymmärrettävät ohjeet. Häntä autetaan myös hakemaan apu 
muualta, jos se on tarpeen 



 

• Kokemus kuulluksi tulemisesta ja hlöstön ammattitaidosta. 
Hyvä, asiakkaan kokonaistilanteen huomioiva vuorovaikutus 

• saavutettavuus 

• nopea hoitoon pääsy 

• Kokemus huolehtimisesta 

 

 


