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Tässä tutkimuksessa tehdään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelupalautejärjestelmän 

kokonaiskuvaus sekä arvioidaan sen toimivuutta eri kohderyhmissä.  

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään asiakaspalvelua sekä siihen liittyviä teemoja ja niiden 

yhteyksiä toisiinsa. Asiakkuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa tarkastellaan muun muassa tilojen 

ja työntekijöiden merkityksestä asiakkaalle sekä uudistuneista vaikutusmahdollisuuksista omaan 
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palvelupalautejärjestelmän nykytilaa, jossa kuvattiin muun muassa, kuinka asiakaspalautteen 

antaminen on mahdollistettu ja millaisia palautteenantokanavia yhtymällä on käytössä. Lisäksi 

toimivuuden arvioinnissa tutkittiin muun muassa sitä, kuinka paljon eri kohderyhmät antavat 

kyselylomakkeilla palautetta sekä millaisia palautekanavia kohderyhmät suosivat. Vuodesta 2016 

vuoteen 2019 yhtymän asiakaspalautemäärät ovat kasvaneet vuosittain. Tutkimuksessa saatiin 

selville myös, että yli 46-vuotiaat antavat koko hyvinvointiyhtymän palautteesta noin 67%. 
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The subject of this study is an overview of the customer feedback system and its functionality in 

different target groups in Joint Authority of Päijät-Häme Social and Health Services. 

The theoretical part of the study deals with customer service and related themes and their 

connections to each other. Customer service in social and health care is examined, among other 

things, on the importance of facilities and employees to the customer, as well as new opportunities 

to influence one's own service. Understanding the customer experience, the importance of 

collecting and utilizing customer feedback was widely emphasized. In order to provide quality 

service and care in social and health care, it must be continuously developed on the basis of 

received customer feedback. 

The empirical part of the study examined the current state of the customer feedback system in Joint 

Authority of Päijät-Häme Social and Health Services, which described for example, how giving 

customer feedback has been made possible and what kind of feedback channels the target groups 

use. In addition, the evaluation of the functionality examined for example, how much feedback the 

target groups provide with questionnaires and what kind of feedback channels the target groups 

prefer. From year 2016 to 2019, customer feedback volumes have increased annually. The study 

also found that people over the age of 46 give about 67% of the total feedback. Electronic feedback 

was almost as popular as paper feedback. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä tutkimuksessa tehdään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelupalautejärjestelmän 

kokonaiskuvaus sekä arvioidaan sen toimivuutta eri kohderyhmissä. 

Palvelupalautejärjestelmän kokonaiskuvauksessa selvennetään, kuinka asiakaspalautteen 

antaminen on mahdollistettu ja millaisia palautteenantotapoja on käytössä. Näiden lisäksi 

tutkitaan toimivuuden arviointia eri kohderyhmissä, eli muun muassa sitä, kuinka suuret 

asiakaspalautemäärät ovat vuosittain. Tutkimalla saatuja palautemääriä pystytään selvittämään, 

mitkä kohderyhmät antavat enemmän palautetta muihin kohderyhmiin verrattuna ja mitkä 

kohderyhmät suosivat mitäkin palautteenantotapaa. 

 

Tutkimus on Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston tuotantotalouden DI-ohjelmaan 

kuuluva diplomityö, joka on tehty Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimeksiantona. 

Tutkimus aloitetaan johdannolla, jossa esitellään tutkimuksen tausta, tutkimustarve sekä 

määritellään tutkimuskysymykset, joihin vastataan tutkimuksen tulososiossa. Lisäksi 

johdannossa lukijalle selkeytetään työn rakenne, keskeisimmät käsitteet sekä kuinka 

tutkimusaihe on rajattu.   

 

1.1 Työn tausta 

Asiakaspalvelusta on tullut tärkeä tekijä markkinoilla erottumiseen, mistä syystä 

organisaatioiden tulisikin kehittää sitä jatkuvasti. Panostamalla asiakaspalveluun organisaatio 

pystyy erottumaan asiakkaiden silmissä muista samoilla markkinoilla toimivista 

organisaatioista. Tällöin asiakas kokee saavansa kyseiseltä asiakaspalvelulta jotain sellaista 

lisäarvoa, mitä asiakas ei koe saavansa muilta kilpailijoilta. (Reinboth 2008, 28, 30.) Hokkasen 

(2012, 116) mukaan erityisesti julkisen sektorin palveluiden tuloksellisuudesta ollaan 

kiinnostuneempia aiempaa enemmän. Nykyaikana ihmiset ovat valistuneempia ja tietoisia 

myös muista palveluntarjoajista, minkä vuoksi he arvostavat laadukasta asiakaskokemusta sekä 

palvelua. Tämä asettaa haasteita jokaiselle organisaatiolle. On siis selvää, että palvelu ei 

kannata, mikäli ei ole asiakkaita, jotka palvelua käyttäisivät.  

 

Jotta organisaatio saa tietoa laadukkaasta asiakaspalvelustaan, on sen tarjottava 

mahdollisuuksia antaa asiakaspalautetta. Kerättyjen asiakaspalautteiden avulla organisaatio saa 
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tietoa tarjoamastaan palvelusta sekä sen onnistumisesta. Mutta koska erilaisia ihmisiä on niin 

paljon, kuinka on mahdollista, että jokaiselle asiakkaalle löytyy juuri hänelle sopiva 

palautekanava, jonka avulla hänen on helppo ja miellyttävä antaa palautetta palvelusta? 

 

Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltoympäristössä on yhä vaikeampaa saavuttaa kilpailuetua. 

Organisaatioiden pitäisi pystyä tarjoamaan omilla palveluillaan juuri niitä ominaisuuksia, jotka 

vastaavat asiakkaiden tarpeisiin sekä odotuksiin. (Ford & Fottler 2000.) Tästä syystä 

organisaatioiden tulisikin kiinnittää jatkuvasti huomiota siihen, mikä tekee heistä parhaan 

palveluntarjoajan. Ford ja Fottler (2000) ehdottavat yhdeksi tavaksi kehittää kilpailuetua 

organisaatioiden välille siten, että organisaation sisäisiä prosesseja kehitetään niin, että muiden 

organisaatioiden on haastavaa kopioida niitä lyhyellä aikavälillä. Tällä tavoin on mahdollista 

tarjota sellaista palvelua asiakkaille, jollaista muilla organisaatioilla ei vielä ole. Erilaisia 

prosesseja ja palveluita kehittämällä voidaan mahdollistaa asiakkaille esimerkiksi monipuoliset 

asiointimahdollisuudet, kuten etävastaanotot tai terveydentilan arvioinnit kotoa käsin. On 

tärkeää, että julkisella palvelupuolella panostetaan myös näihin teemoihin, sillä sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistus mahdollistaa kilpailun asiakkaista.  

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on ottanut toimintaansa ja palveluunsa mallia 

magneettisairaaloista, jotta yhtymä voisi parantaa palvelujaan kerättyjen palautteiden pohjalta. 

Magneettisairaala-nimikkeen voivat saada sellaiset sairaalat, jotka ovat saaneet American 

Nurses Credentialing Centerin (ANCC) myöntämän virallisen tunnustuksen saavuttaessaan 

erinomaista hoitotyötä sekä tuloksia potilaan hoidosta. Tällaiset sairaalat tarjoavat 

työntekijöilleen laadukkaan työympäristön sekä mahdollistavat korkealaatuisen hoidon 

asiakkaille. (Torppa 2018; Smith 2014, 30.) Smith (2014, 39) on tutkimuksessaan todennut, että 

mikäli työntekijöiden tyytyväisyys työhönsä sekä työympäristöönsä on suurempi, heijastuu 

tämä tyytyväisyys ja positiivisuus asiakkaisiin, ja näin ollen vaikuttaa asiakkaiden 

korkeampaan tyytyväisyyteen palvelusta. Yllä mainittujen kaltaisissa sairaaloissa myös 

asiakaspalautetta kerätään laajemmin, sillä tavoitteena on saada mahdollisista 

kehittämiskohteista laajempi käsitys.  

 

Tässä diplomityössä käsittelen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä käytössä olevaa 

palvelupalautejärjestelmää sekä sen toimivuuden arviointia. Työn tavoitteena on 
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kokonaiskuvauksen lisäksi selvittää, kuinka paljon eri kohderyhmät antavat palautetta, ja mitä 

kautta he antavat palautetta. Tämä on erittäin tarpeellista tietoa, jotta palautteenantokanavien 

selkeyteen voidaan keskittyä, tiettyä palautekanavaa osataan suositella tietylle kohderyhmälle 

sekä saadaan yleiskäsitys palvelupalautejärjestelmästä ja sen nykytilasta. Tämä diplomityö 

tarjoaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle tärkeää taustamateriaalia 

asiakaspalautejärjestelmän hankintaan liittyvässä arvioinnissa ja päätöksenteossa.  

 

1.2 Tutkimustarve 

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävänä on säilyttää yhteiskuntarauha sekä turvallisuus ja 

huolehtia ennen kaikkea kansalaisten hyvinvoinnista (Valkama 2009, 30). Asiakkaiden 

osallistumisella nähdään olevan suuri merkitys organisaatioiden suunnittelussa sekä 

kehittämisessä (Gallan, Jarvis, Brown & Bitner 2013, 340). Juuri tällaisen asiakaslähtöisyyden 

merkitys on suuri sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksessa (Valkama 2009, 30). Tulee 

kuitenkin muistaa, että asiakaslähtöisyys ei ole sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnan 

perustavoite, vaan se on eräänlainen väline, jolla asiakkaan sekä työntekijän 

vuorovaikutuksessa pyritään asetettuihin päämääriin (Borg & Mannerström 2002, 9). 

 

Edwardsin, Staniszewskan ja Crichtonin (2004, 160) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa 

keskeisimmässä roolissa on potilaskeskeinen hoito. Potilaiden sekä asiakkaiden kokemuksilla 

nähdään olevan yhä tärkeämpi merkitys, kun kehitetään toimintaa ja tarjotaan palveluja 

ihmisille. Asiakkaiden kokemuksen kasvava merkitys sekä jatkuva kiinnostus heidän 

näkemyksistään vaatii kuitenkin erilaisia toimia organisaatioilta (Bleich, Özaltin & Murray 

2009, 271). Potilas tai asiakas on oman hoitonsa ja saamansa palvelun laadun arvioimisessa 

paras asiantuntija. Eri asiakasryhmien tunnistaminen sekä heidän odotustensa selvittäminen 

tekevät mahdolliseksi sen, että hoidolla ja palvelulla pystytään vastaamaan tarpeisiin ja 

odotuksiin. Se, mitä asiakkaat odottavat ja pitävät tärkeänä, on pohja asiakaspalautteen 

keräämiselle. (Holma 2003, 42.) 

 

Organisaatiot voivat käyttää toimintansa kehittämiseksi aktiivista palautteenkeruutyökalua, 

kuten kyselyjä, jolloin palautteen kysyjänä on organisaatio. Passiivinen palautteenkeruu taas 

perustuu asiakkaiden omaan haluun ja tahtoon ilmaista kokemuksiaan. (Nasr, Burton & Gruber 

2018, 143.) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta pyydetään ja heitä kannustetaan antamaan 
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yhä enemmän palautetta kokemuksistaan (Sheard, Marsh, O’Hara, Armitage, Wright & Lawton 

2017, 19). Palautteen antaminen nähdään tärkeänä, sillä usein asiakkaat liittävät omaan 

päätöksentekoprosessiinsa myös muiden asiakkaiden kokemuksia ja mielipiteitä (Klaus 2020, 

7). Nykyaikana esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden antaa julkisesti näkyvää 

palautetta, mikä vaikuttaa omalla tavallaan muiden asiakkaiden päätöksentekoprosesseihin.  

 

Laadukkaan asiakaspalvelun tarkoituksena on vastata jokaisen palvelua käyttävän asiakkaan 

tarpeisiin, ja asiakaspalautetta keräämällä on mahdollisuus havaita monipuolisesti erilaisia 

positiivisia ja negatiivisia kokemuksia asiakkailta. Ei kuitenkaan riitä, että asiakaspalautetta 

vain kerätään, vaan sitä tulisi hyödyntää toiminnan kehittämisessä laajasti. Tästä syystä myös 

palvelupalautejärjestelmää tulisi tarvittaessa kehittää sekä arvioida, kuinka laadukasta toiminta 

on. Holma (2003, 28) muistuttaa, että monipuolisen arvioinnin tulisikin kulkea läpinäkyvänä 

periaatteena laadun kehittämisessä, sillä laadun kehittämistä ei voi olla ilman arviointia sekä 

siihen liittyvää kehittämistä. Arvioidessa toimintaa ymmärretään paremmin, ovatko asetetut 

tavoitteet saavutettu ja pystytään tunnistamaan kehittämistarpeet sekä mahdolliset kohteet 

(Holma 2003, 28).  

 

1.3 Tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on saada kattava kuvaus Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

palvelupalautejärjestelmästä, jonka lisäksi tavoitteena on arvioida, mitkä kohderyhmät ovat 

aktiivisimpia antamaan palautetta saamastaan palvelusta ja kuinka laajasti eri kohderyhmät 

hyödyntävät palautteenantokanavia.   

 

Tutkimusongelma asetettiin sillä perusteella, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä oli tarve 

saada kokonaiskuva tällä hetkellä käytössä olevasta palvelupalautejärjestelmästä sekä 

laajempaa lisätietoa siitä, kuinka eri kohderyhmien asiakaspalautteen anto QPro-

asiakaspalautejärjestelmään toteutuu. Asetettujen tutkimuskysymyksien avulla pyritään 

kuvaamaan kattava kokonaiskuva käytössä olevasta palautepalvelujärjestelmästä sekä sen 

toiminnan arvioinnista. Tutkimalla saatua aineistoa pystytään selventämään 

palvelupalautejärjestelmän nykytilaa sekä muun muassa asiakaspalautekyselyillä saatuja 

vuosittaisia palautemääriä. Näistä saatujen tulosten pohjalta esitetään myös 
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kehittämisehdotuksia sille, kuinka palvelupalautejärjestelmää sekä palautteenantoa olisi 

jatkossa mahdollisuus kehittää.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetyt tutkimuskysymykset, joihin halutaan saada vastaukset ovat:   

• Kuinka asiakaspalautteen antaminen on mahdollistettu Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymässä? 

• Kuinka paljon eri kohderyhmät antavat palautetta QPro-

asiakaspalautejärjestelmään? 

• Minkä kanavan kautta eri kohderyhmät antavat palautetta QPro-

asiakaspalautejärjestelmään? 

 

Tutkimus on rajattu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelupalautejärjestelmää koskevaksi 

tutkimukseksi. Palvelupalautejärjestelmän kokonaiskuvauksessa esitellään koko Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelupalautejärjestelmä, jonka jälkeen tarkastellaan 

asiakaspalautekyselyistä saatuja tuloksia, jotka on tallennettu QPro-

asiakaspalautejärjestelmään. Tutkimuksessa ei siis ole tarkoitus tutkia asiakkailta saatua 

palautetta tai sen hyödyntämistä, vaan tarkoituksena on tehdä kokonaiskuvaus 

asiakaspalautejärjestelmästä sekä arvioida sen toimivuutta eri kohderyhmissä.  

 

Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi palvelupalautejärjestelmän ulkopuolinen 

palaute. Tällaisilla palautteilla tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisen median kautta tullutta 

palautetta. Tutkimuksen tulosluvussa ei ole myöskään otettu huomioon niitä QProsta saatuja 

tuloksia, joissa palautteenantajan ikäryhmää ei ole merkitty kyselylomakkeeseen.  

 

1.4 Työn rakenne 

Tutkimus sisältää yhteensä seitsemän lukua ja se aloitetaan johdannolla, jossa esitellään 

tutkimuksen tausta ja tutkimustarve, työn tavoitteet ja rajaukset sekä lukijalle esitellään työn 

rakenne. Toisessa luvussa käsitellään asiakaspalvelua, johon liitetään osaksi asiakas sekä 

asiakaslähtöisyys. Näiden lisäksi käsitellään asiakaskokemusta sekä asiakaspalautetta. 

Kolmannessa luvussa käsitellään asiakkuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, johon liitetään 

osaksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Näiden jälkeen käsitellään tilojen ja 
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ympäristön sekä työntekijöiden merkitystä asiakkaalle ja asiakaskokemukselle sekä 

uudistuneita vaikutusmahdollisuuksia asiakkaan omaan palveluun.  

 

Luvussa neljä kuvataan tutkimuksen toteuttamista. Luku aloitetaan organisaatioesittelyllä, 

jonka jälkeen siirrytään kuvaamaan, kuinka tutkimus on toteutettu. Tutkimuksen toteuttamiseen 

liitetään tutkimuskohde ja lähestymistapa sekä kuvataan aineiston keruuta.  

 

Viidennessä luvussa esitellään palvelupalautejärjestelmän kokonaiskuvaus sekä toimivuuden 

arvioinnissa ilmenneitä tuloksia. Luvussa kuusi käsitellään tuloksista saatuja johtopäätöksiä. 

Kyseisessä luvussa esitetään kehittämisehdotuksia sekä käsitellään tutkimuksen luotettavuutta 

sekä mahdollisia jatkotutkimushaasteita. Seitsemännessä luvussa esitetään kootusti 

tutkimuksen yhteenveto, jossa käydään läpi vastaan tulleita haasteita sekä onnistumisia.  

 

Työn keskeisimmät käsitteet ovat asiakas, asiakaslähtöisyys, asiakaspalvelu, asiakaskokemus 

sekä asiakaspalaute. Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty keskeisimpien käsitteiden yhteydet 

toisiinsa sekä niihin liittyviä käsitteitä. Harmaat laatikot ovat työn keskeisimpiä käsitteitä, kun 

taas oranssit laatikot ovat niihin liittyviä käsitteitä. Esimerkiksi hyvästä asiakaspalvelusta 

syntyvä asiakaskokemus johtaa asiakkaiden uskollisuuteen palveluita käytettäessä. 

Asiakaspalautteen antaminen mahdollistaa asiakastyytyväisyyden mittaamisen ja asiakkaalle 

osallisuuden kokemuksen sekä tästä johtuvan mahdollisuuden vaikuttaa palveluihin. Nämä ovat 

yhteydessä laadun kehittämiseen sekä ylläpitämiseen, joka taas vaikuttaa laadukkaaseen 

asiakaspalveluun sekä asiakaslähtöisyyteen. Keskeisimpiä käsitteitä käydään tarkemmin 

luvussa kaksi.  
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Kuva 1. Tutkimuksen keskeisimpien käsitteiden yhteydet toisiinsa. 
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2 ASIAKASPALVELU 

 

Jotta voidaan kehittää sekä ylläpitää laadukasta asiakaspalvelua, edellyttää se jatkuvaa panosta 

jokaiselta organisaation jäseneltä. Asiakkaan kokemaan asiakaspalveluun vaikuttaa aina 

asiakaspalvelijan kanssa käyty vuorovaikutus sekä kuinka organisaatio vastaa asiakkaan 

tarpeisiin. Tästä syystä asiakaskokemus on noussut yhdeksi tärkeimmäksi osaksi 

organisaatioiden menestystä. (Sharma & Chaubey 2014, 18; Reinboth 2008, 5.) Asiakastyössä 

toimivan organisaation toimintatapa heijastuu aina asiakaspalveluun. Organisaation tulee luoda 

sellaisia mielikuvia itsestään, että se erottuu asiakkaiden silmissä muista alalla olevista 

kilpailijoistaan. Asiakaspalvelun on lunastettava nämä luodut mielikuvat sekä vahvistaa niitä 

edelleen. Asiakaspalvelun parantaminen edellyttää siis organisaatiolta toimintatapojen 

monipuolista kehittämistä. (Reinboth 2008, 5, 32-33.)  

 

Jotta organisaation on mahdollista ymmärtää, kuinka sen tarjoamat palvelut luovat asiakkaille 

arvoa, on sen määritettävä asiakaspanoksen suhde sekä palveluprosessiin että -kanavaan. 

Palveluprosessin näkökulmalla selvennetään asiakasroolin merkitystä arvonluomisen osalta. 

Palvelukanavan näkökulma puolestaan linkittää palveluprosessin asiakkaiden arvonodotuksiin. 

(Immonen, Sintonen & Koivuniemi 2017.) On siis tärkeää huomioida molemmat näkökulmat, 

jotta ymmärretään, miten asiakas luo arvoa organisaatiolle sekä millaisia odotuksia asiakkaalla 

on palvelulle.  

 

Kilpeläisen ja Salo-Laakan (2012, 313) mukaan palveluiden tutkiminen ja kehittäminen 

nähdään usein konventionaalisena eli työntekijöiden sekä ammattilaisten huomioista ja 

näkemyksistä lähtevänä kehittämisenä. Saatu tieto on tällaisissa tapauksissa kuitenkin peräisin 

asiantuntijoilta, mikä ei välttämättä vastaa asiakkaiden näkemyksiin ja tarpeisiin. Asiakasta 

varten tehdyssä työssä on helpompi havaita sellaisia asioita tai ominaisuuksia, joissa palvelua 

voi entisestään parantaa. Tällöin laatua on mahdollista parantaa sekä havaita tarpeita uusien 

innovaatioiden luomiseen. (Ruotsalainen 2014, 38.) Mikäli asiakasta ei pidetä palvelun 

keskiössä, on vaarana käydä niin, että asiakaskokemusta ei oteta tarpeeksi tehokkaasti 

huomioon palvelua suunniteltaessa ja kehittäessä. Mikäli johto arvostaa siis eri asioita kuin 

asiakas, asiakkaiden tyytymättömyys kasvaa, koska palvelu ei vastaa heidän tarpeitaan. Vaikka 

johto olisi tyytyväinen hyvin tuotettuun palveluunsa, ei se automaattisesti takaa asiakkaiden 
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tyytyväisyyttä palveluun (Ruotsalainen 2014, 36-37). Tästä syystä asiakkaiden tarpeet sekä 

vaatimukset tulee huomioida toiminnan suunnittelussa.  

 

On todettu, että informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehittämisessä ja käytössä ei 

painotu niinkään asiakasnäkökulma, vaan enemmänkin organisaatio- ja johtamisnäkökulmat. 

Teknologia siis mahdollistaa uusia vaihtoehtoja osallisuudelle ja toiminnalle. Teknologia voi 

kuitenkin toimia myös häiriötekijänä osallisuudelle, mistä syystä asiakkaat saattavat etääntyä. 

(Kilpeläinen & Salo-Laaka 2012, 303.) Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun tietty 

asiakassegmentti ei osaa hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia palvelua käytettäessä.  

 

Jotta voidaan luoda laadukasta asiakaspalvelua, tulee organisaation ennaltaehkäistä sekä korjata 

toimintatapojensa mahdolliset virheet mahdollisimman nopeasti (Reinboth 2008, 102). Tällöin 

virheet on mahdollista korjata ennen kuin ne kasvavat liian laajoiksi, jolloin myös niiden 

korjaaminen olisi vaikeampaa.  

 

2.1 Asiakas 

Asiakas määritellään kielitoimiston sanakirjan mukaan liikkeessä, virastossa tai muussa 

sellaisessa asioiva, jollakin ammatinharjoittajalla jotakin teettävä tai tältä jotakin ostava henkilö 

tai organisaatio. Tällaisia voivat esimerkiksi olla pankin asiakas, ravintolan asiakas tai sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakas. Asiakkuus nähdään puolestaan asiakkaana olona tai 

asiakkuussuhteena, kuten esimerkiksi, saadakseen lainan jostain tietystä pankista on oltava 

asiakkuus kyseisessä pankissa. (Kielitoimiston sanakirja 2019.) Eli näin ollen asiakas siis 

vastaanottaa tuotteen tai palvelun, josta hän hyötyy sekä maksaa. Asiakas myös suhteuttaa 

laatuvaatimuksiaan palvelun hintaan (Reinboth 2008, 98). 

 

Hallinnollisten käytäntöjen kannalta on olennaista kiinnittää huomiota siihen, kuinka 

organisaation asiakkaat määritellään. Palvelun tuottajan näkökulmasta tarkasteltuna asiakkaina 

voidaan nähdä todelliset (faktiset) sekä mahdolliset (potentiaaliset) palvelujen vastaanottajat. 

Tällöin asiakkaina nähdään nykyiset sekä mahdolliset tulevat käyttäjät. (Hyväri 2017, 36.) 

Kansalaisen määrittely asiakkaaksi johtaa ajatukseen omista oikeuksista, mahdollisuudesta 

esittää toiveita, valita, vaatia sekä valittaa huonosta palvelusta tai kokemuksesta (Valkama 

2009, 29). Nykyään asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa palveluun sekä laatuun on ryhdytty 
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korostamaan aiempaa enemmän. Asiakkailla on myös vaikutusvaltaa esimerkiksi hoitoa ja 

palvelujärjestelmää koskeviin päätöksiin, jotta juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin tullaan 

vastaamaan mahdollisimman hyvin. (Hyväri 2017, 39.) Asiakasta palvellessa arvo perustuu 

prosessin aikana vaadittujen tehtävien suorittamiseen liittyviin havaittuihin hyötyihin tai 

tunnetilanteessa koettuihin hyötyihin (Immonen, Sintonen & Koivuniemi 2017).  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjää on kutsuttu erilaisilla nimityksillä riippuen 

yhteiskunnan rakenteellisista sekä hallinnollisista muutoksista. Erilaisia nimityksiä ovat muun 

muassa asiakas, joka on lähinnä sosiaalipalveluiden käyttäjä, terveyspalveluiden käyttäjiä 

kutsutaan potilaaksi sekä yleisellä tasolla sosiaali- ja terveydenhuollossa on ryhdytty puhumaan 

palveluiden käyttäjästä ja kuluttajasta. (Valkama 2009.) Asiakas-termin käyttöä on laajennettu 

2000-luvulla sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä. Esimerkiksi Sosiaalihuoltolakiin 

(710/1982) lisättiin vuonna 2003 asiakas-termi ja vuodesta 2013 lähtien asiakas-termiä on 

käytetty, kun puhutaan kansalaisesta. Terveydenhuoltoon liittyvissä laeissa käytetään yleensä 

potilas-termiä, kun puhutaan kansalaisesta. Tästä esimerkkeinä ovat Kansanterveyslaki 

(66/1972), Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) ja Terveydenhuoltolaki (1326/2010). Sosiaali- 

ja terveydenhuoltoalalla asiakkaat voidaan lisäksi jakaa yksilö- sekä perheasiakkuuksiin 

asiakkaista ja palveluista riippuen (Hyväri 2017, 36). Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluprosessissa siis sekä potilas että potilaan perhe on tunnustettava kuluttajiksi 

laajennetussa asiakkaan määritelmässä (Duggirala, Rajendran & Anantharaman 2008, 561).  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakastarpeet ovat erittäin moninaisia. Tällaisia voi olla 

esimerkiksi neuvolapalvelut lapselle ja hänen perheelleen, synnytyspalvelut odottaville äideille, 

leikkausta odottava henkilö, tavallista perusterveydenhuoltoa tai sosiaalipalveluita tarvitseva 

henkilö tai ikäihminen, joka tarvitsee kotihoidon palveluita säännöllisesti. Tästä syystä voidaan 

havaita, että asiakkaina on paljon eri ikäisiä ihmisiä ja he tarvitsevat palveluita eri syistä. 

(Kiviniemi 2018, 7.) Tarpeista riippuen asiakkuus voi siis olla säännöllisesti jatkuvaa kuten 

esimerkiksi kotihoito, tai kertaluonteista, joka voi olla perusterveydenhuoltokäynti lääkärin 

vastaanotolla. 
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2.2 Asiakaslähtöisyys 

Valkaman (2009, 29) mukaan asiakaslähtöisyydellä voidaan viitata kuluttajamaisesti toimivaan 

yksilöön, jonka tarpeisiin palveluilla pyritään vastaamaan. Asiakaslähtöisyyden perustana 

toiminnassa on aina kunnioitus ihmisarvoa kohtaan, jolloin asiakas tulee kohdata 

yhdenvertaisesti sekä kokonaisvaltaisesti. Tästä syystä organisaation tulee nähdä 

asiakaslähtöisyyden periaatteet osana palveluprosessejaan ja -käytäntöjään. 

Asiakaslähtöisyydessä korostetaan asiakkaiden mahdollisuutta osallistua erilaisten palvelujen 

suunnitteluun, arviointiin sekä kehittämiseen. Näin ollen asiakas on kriittinen tekijä palvelujen 

tuottamisessa ja kehittämisessä. (Hyväri 2017, 39.) 

 

Asiakkailla on aina tiettyjä odotuksia palvelulle, jolloin ne muokkaavat myös organisaation 

tavoitteita sekä toimintatapoja. Tämä vaikuttaa myös organisaatiossa tarvittavaan osaamiseen. 

(Ruotsalainen 2014, 33.) Asiakkaiden tarpeiden ja odotusten perusteellinen tuntemus on siis 

välttämätöntä palveluiden kehittämiseksi asiakaslähtöisimmiksi, jotta voidaan olla varmoja, 

että palveluiden sisältö vastaa asiakkaiden tarpeisiin (Duggirala, Rajendran & Anantharaman 

2008, 561). Organisaation kehittyvien palveluprosessien rakentamisessa asiakaslähtöisyyttä 

koskevien toimintamallien selkiyttäminen sekä palvelujen kehittäminen entistä enemmän 

asiakastarpeita huomioon ottaviksi nähdään avainasemassa (Hyväri 2017, 33). Asiakastarpeet 

voivat olla myös nopeasti muuttuvia, joten organisaatioiden tulee pystyä reagoimaan 

muuttuviin tilanteisiin. 

 

On oleellista muistaa, että palvelua ei ole ilman asiakkaita, joten on tärkeää huomioida 

asiakkaiden osallisuus sekä ennen kaikkea osallistaa asiakkaita palvelun kehittämisessä. 

Asiakaslähtöisillä toimintatavoilla on mahdollisuus lisätä hoidon vaikuttavuutta, palveluiden 

kustannustehokkuutta sekä ennen kaikkea asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelua kohtaan. Kun 

asiakkaan tarpeisiin suunnitellaan juuri hänen tarpeisiinsa parhaiten sopiva 

palvelukokonaisuus, tuottaa se varmimmin oikeita tuloksia. (Hyväri 2017, 33, 39.) 

 

Pyrkimys asiakaslähtöisempiin palveluihin on ollut näkyvissä sosiaali- ja terveydenhuollossa 

1990-luvulta lähtien (Valkama 2009, 29).  Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakaslähtöisyydellä 

tarkoitetaan sitä, että heti alussa asiakkaan tila ja tarpeet kartoitetaan, jolloin on myös 

mahdollista hyödyntää asiakkaan osallisuutta palveluprosessissa (Hyväri 2017, 33). Valkaman 
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(2009, 28) mukaan asiakaslähtöisyydestä on muodostunut toimintaa määrittävä tekijä sosiaali- 

ja terveydenhuollossa, minkä lisäksi asiakas-termin käyttö on vakiintunut sektorilla.  

 

Terveydenhuollossa asiakaslähtöisyyden merkitys on vahvempi kuin aikaisemmin on koettu. 

Tähän on vaikuttanut mediassa esille nostettu keskustelu aiheeseen liittyen sekä Suomen 

eduskunnassa käsiteltävä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Monipuolinen 

asiakaslähtöisyys asettaa erilaisia haasteita organisaation toiminnalle. (Hyväri 2017, 43.) 

Aidosti asiakaslähtöinen toiminta mahdollistaa uusia tapoja sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kehittämiseen. Asiakaslähtöisyyden lisäksi palveluiden tuottamisessa on otettava huomioon 

muun muassa yhdenvertaisuuden turvaaminen, palvelun yhteiskunnallinen merkittävyys tai 

palvelun rahoittajan näkökulma. Asiakaslähtöisen palvelun tuottamisen minimiehtona nähdään 

se, että asiakkaiden näkemykset otetaan monipuolisesti huomioon jo palvelua suunniteltaessa 

vähintään kuulemalla asiakkaiden näkemyksiä. (Borg & Mannerström 2002, 9.) 

 

Kun asiakastyytyväisyydellä on tärkeä rooli toiminnassa, ja se ohjaa organisaation 

toimintatapoja, on helpompi uudistaa toimintaa, irtautua rutiineista sekä käsitellä mahdollisia 

epäkohtia (Ruotsalainen 2014, 38). Asiakkaiden näkökulmasta osallisuuteen kannustava sekä 

sitä tukeva toiminta on hyvä tapa varmistaa, että sosiaali- ja terveyspalveluissa eri 

asiakasryhmien mielipiteet näkyvät, vaikuttamisen kanavat tunnetaan sekä ennen kaikkea 

palaute otetaan huomioon. Tästä syystä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on oltava 

valmiudet toimia asiakkaiden kanssa yhteistyössä, jossa asiakkaat tuovat esille mahdollisia 

puutteita sekä kehittämisideoita. (Hyväri 2017, 43). Asiakkaat myös nähdään parhaina oman 

elämänsä asiantuntijoita, kun käsitellään arjessa selviytymistä tukevia auttamisjärjestelmiä, 

hyviä käytäntöjä sekä palveluita koskevia toimintatapoja (Kilpeläinen & Salo-Laaka 2012, 

303). 

 

Asiakaslähtöisyydellä on siis merkittävä rooli kerättäessä tietoa asiakkaiden tarpeista, 

odotuksista ja käsityksistä. On tärkeää huomioida asiakkaiden tarpeet sekä tyytyväisyys 

päätöksentekoprosesseissa, kuten esimerkiksi kun päätetään resursseista ja tulevista 

sijoituksista. (Di Pietro, Mugion & Renzi 2013, 901.) 
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2.3 Asiakaskokemus 

Asiakaskokemus on mielikuva tai tunne, joka muodostuu asiakkaalle kaikista erilaisista 

kohtaamisista organisaation kanssa. Tällaisia kohtaamisia voivat esimerkiksi olla organisaation 

edustajat, käytettävissä olevat yhteydenottokanavat sekä organisaation palvelut. Eli 

organisaation työntekijät, kuten esimerkiksi asiakaspalvelijat, vaikuttavat asiakkaiden 

kokemukseen. Asiakastyytyväisyyden nähdään olevan yhteydessä kaikkiin niihin odotuksiin, 

joita asiakkaalla on organisaation velvollisuuksista tai toimintatavoista. Tyytyväisyyteen 

vaikuttaa myös ennen kaikkea se, kuinka merkityksellisenä asiakas kokee palvelun juuri hänelle 

itselleen. (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 9-10; Hokkanen 2012, 123.) On selvää, että 

asiakastyytymättömyyteen ei voida vaikuttaa, mikäli asiakas ei kerro tyytymättömyydestään 

palveluun (Reinboth 2008, 103). 

 

Tyytyväisyys sekä palvelun laatu ovat käsitteinä erillisiä, mutta hyvin läheisesti toisiinsa 

liittyviä rakenteita. Korkeamman laadun arvioinnit liittyvät asiakkaan tyytyväisyyteen ja 

aikomukseen käyttää palvelua tarvittaessa uudelleen sekä neuvojen ja hoitojärjestelmien 

noudattamiseen. Asiakkaiden havaitsema korkea laatu myös nähdään liittyvän positiivisesti 

organisaation taloudelliseen tulokseen. (Duggirala, Rajendran & Anantharaman 2008, 564, 

566-567.)  

 

Ramli ja Sjahruddin (2015, 391) tutkivat ja analysoivat tutkimuksessaan potilaan 

tyytyväisyyden vaikutusta potilaan luottamukseen sekä uskollisuuteen. Tutkimuksen tulokset 

osoittivat, että mitä korkeampi potilaan tyytyväisyys palvelua kohtaan oli, vaikutti se 

positiivisesti potilaan luottamukseen. Mitä suurempi potilaan luottamus palveluita kohtaan on, 

sitä suurempi on myös potilaan uskollisuus organisaation sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluihin. Potilaan tyytyväisyydellä on siis positiivinen ja merkittävä vaikutus tarkastellessa 

potilaan luottamusta. (Ramli & Sjahruddin 2015, 397-399.)  

 

Asiakaskokemukseen vaikuttaa myös yrityksen brändi ja siihen liittyvät aiemmat kokemukset 

sekä suositukset. Brändin rakentamisessa vuorovaikutus ja mielikuvat luovat näkemyksen 

palvelusta tai tuotteesta, johon päätöksentekoprosessia peilataan (Klaus 2020, 7). On kuitenkin 

selvää, että mikäli asiakkaalla on vahva side johonkin brändiin, on hän myös valmis tarvittaessa 

joustamaan asiakaskokemuksen suhteen. Mieleenpainuva asiakaskokemus on digitaalisten 
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palveluiden myötä noussut ainoaksi tavaksi erottua sekä pärjätä kilpailussa (Ahvenainen, 

Gylling & Leino 2017, 9-10). 

 

Ahvenaisen, Gyllingin ja Leinon (2017, 10) mukaan asiakkaat arvioivat jatkuvasti palvelun 

onnistumista kolmesta eri näkökulmasta. Näitä näkökulmia ovat: 

1. Päästiinkö kohtaamispisteessä asetettuun tavoitteeseen? 

2. Kuinka helposti tavoitteeseen päästiin? 

3. Millaisia tunteita kohtaaminen herätti? 

Kokonaisvaltainen asiakaskokemus muodostuu siis asiakkaan mielipiteestä palvelua kohtaan 

sekä millaisia tunteita palvelu herättää hänessä. (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 10.) 

 

Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa ”Asiakaskokemus ja -palvelu suomalaisissa 

pörssiyrityksissä” tutkittiin 125 suomalaisen pörssiyrityksen asiakaskokemuksen tilaa 

Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tärkeänä yritykset pitävät 

asiakaskokemusta, kuinka asiakaskokemuksen kehittäminen otetaan mukaan yrityksen 

strategian suunnittelussa ja kehittämisessä sekä onko asiakaskokemuksen huomioimisella 

vaikutusta yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen. Tutkimuksessa havaittiin, että noin joka 

neljännessä (24%) suomalaisessa yrityksessä asiakaskokemus on sisällytetty osaksi yrityksen 

arvoja, strategiaa tai visiota. (Asiakaspalvelukokemus.fi, 2017.) 

 

Yksi tapa pohtia asiakaskokemusta on nähdä asiakkaan matka ikään kuin asiakaspolkuna. 

Asiakkaan kokema tietoisuus, huomiointi, palvelu- ja edustusvaiheen huomiointi auttaa 

ymmärtämään, mistä kaikesta asiakaskokemus syntyy. (Guinan, Kafka & Parise 2016; Duncan, 

Jones & Rawson 2013.) Bleich, Özaltin ja Murray (2009, 271) esittävät, että tyytyväiset potilaat 

noudattavat todennäköisemmin saatuja hoito-ohjeita tarkasti sekä ovat yhteistyöhaluisia.  

 

Korkeampi tyytyväisyys sekä aktiivinen osallistuminen parantavat asiakkaiden käsityksiä 

palveluntarjoajista, jolloin tyytyväisyys yhteistyössä tuotettuun palvelukokemukseen kasvaa 

(Gallan, Jarvis, Brown & Bitner 2013, 338). Asiakkailta saama tieto on erittäin arvokasta 

organisaation käytännöille ja niiden kehittämiselle. Jotta asiakkaiden osallisuus toteutuisi, 

edellyttää se organisaatiolta tietoa asiakkaan omista tulkinnoista ja havainnoista. (Kilpeläinen 

& Salo-Laaka 2012, 314.) Tästä syystä asiakaspalautetta on tärkeää kerätä.  
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2.4 Asiakaspalaute 

Asiakaspalautetta voidaan kerätä palvelunkäyttäjiltä monin eri keinoin. Tällaisia tapoja voivat 

olla esimerkiksi kirjallinen, suullinen tai sähköinen palaute. Asiakaspalaute voi olla siis joko 

jäsennelty tai jäsentämätön. Jäsennelty palaute tapahtuu kvantitatiivisten kyselyiden muodossa 

esimerkiksi käyttämällä konkreettisia tai sähköisiä lomakkeita, kun taas jäsentämätön palaute 

tapahtuu esimerkiksi puheluiden, sähköpostiviestien tai suullisten keskustelujen kautta. (Nasr, 

Burton & Gruber 2018, 143.) Käytössä olevat palautteenantokanavat mahdollistavat asiakkaille 

monipuolisen palautteenannon riippumatta siitä, mitä kanavaa he haluavat käyttää.  

Asiakaspalautteella on suuri merkitys ihmisten kulutuksen selvittämisessä sekä suunniteltaessa, 

millaisia tuotteita tai palveluita asiakkaille tarjotaan. Kokemuksellinen arviointi nähdään 

merkittävänä ihmisille suunnatuiden palveluiden arvioinnissa, sillä on havaittu, että asiakas 

pystyy itse tunnistamaan, milloin hän on tullut autetuksi ja palvelluksi. (Hokkanen 2012, 116, 

122.)  

 

Asiakaspalautteella tarkoitetaan siis kaikkea sitä eri asiakkailta hankittua tai heiltä saatua tietoa, 

mielipiteitä sekä kannanottoja siitä mitä hän odottaa, tarvitsee sekä kuinka hän haluaisi, että 

organisaatio toimisi ja itseä palveltaisiin. Asiakas antaa palautteessaan tiedon siitä, kuinka 

hyvin edellä mainituissa asioissa hänen mielestään on onnistuttu. (Holma 2003, 47.) Yksi 

kaikkein käytetyimmistä asiakaspalvelun ja -tyytyväisyyden mittareista on 

asiakastyytyväisyyskysely. Kysely yleensä annetaan asiakkaalle hänen asiointitapahtumansa 

päätteeksi, johon asiakas vastaa muutamiin väitteisiin rastittamalla omia tuntemuksiaan 

vastaavan vaihtoehdon. (Reinboth 2008, 106.) Asiakastyytyväisyyskyselyn tarkoituksena on 

viestiä asiakkaille siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa palvelun olemassaoloon, 

organisointiin sekä toteutukseen (Hokkanen 2012, 123). Palaute siis antaa jokaiselle 

mahdollisuuden vaikuttaa. On kuitenkin vaikea antaa palautetta, mikäli ei tiedetä mistä sitä 

annetaan.  

 

Palautetta pidetään neutraalina tapana kertoa se, mitä joku teki ja kuinka hänen tekemisensä 

vaikutti häneen, joka palautteen antoi. Palaute lisäksi mahdollistaa organisaation työntekijöiden 

oikeanlaiset työskentelytavat, johto pystyy hahmottamaan organisaation nykytilanteen sekä sen 

avulla osataan parantaa tarvittavia asioita. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 16, 24, 39, 41.) 

Palaute mahdollistaa organisaatiolle tietoa siitä, kuinka organisaation toimintatavat ja palvelut 
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vaikuttavat asiakkaisiin. Palautteen avulla ymmärretään myös oman toiminnan vahvuudet ja 

heikkoudet, jolloin niiden pohjalta osataan tehdä oikeita päätöksiä tulevaisuuden kannalta. 

Säännöllisellä palautteella on suuri rooli oppivan organisaation toiminnassa. (Ahonen & 

Lohtaja-Ahonen 2014, 13, 30.)  

 

Positiivisen asiakaspalautteen välittäminen luo hyvän vaikutuksen palautetta antavalle 

henkilölle. Lisäksi, että organisaatiot kannustavat antamaan positiivista palautetta, sillä on 

merkitystä sekä organisaatiolle että myös sen tuleville asiakkaille. (Nasr, Burton & Gruber 

2018, 155.) Rantalan (2014, 76) mukaan organisaatioissa tiedostetaan palautteen merkitys sekä 

ymmärretään, ettei kehitystä ole mahdollista tapahtua, mikäli palautetta toiminnasta ei ole 

saatavilla. Mikäli palaute otetaan osaksi organisaation strategian toteuttamista, tuloksia saadaan 

aikaan nopeammin, syvemmin sekä pysyvämmin. Näin ollen organisaation on mahdollista 

nopeuttaa oman toimintansa kehittymisen uudelle ja yhä korkeammalle tasolle. (Rantala 2014, 

76.)  

 

Jokaisessa organisaatiossa on jonkinlainen tapa suhtautua saatuun palautteeseen sekä käyttää 

sitä kehittymisen ja kehittämisen tukena. Palautteen voima riippuu aina siis siitä, kuinka 

palautetta käytetään. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 38.) Ei riitä, että palautetta 

vastaanotetaan, vaan saatua palautetta on hyödynnettävä myös organisaation toiminnan 

kehittämisessä. Mikäli rakentavaa palautetta ei hyödynnetä toiminnan kehittämisessä, saattaa 

osa asiakkaista siirtyä jopa pois kyseisen palvelun käyttäjistä.  

 

Negatiivista tai rakentavaa palautetta ei pitäisi myöskään pelätä, sillä sen avulla voidaan 

organisaatiossa pitää yllä jatkuvaa kehittymistä paremman laadun takaamiseksi (Edwards, 

Staniszewska & Crichton 2004, 168-169). Hokkanen (2012, 116) toteaa, että usein 

asiakastyytyväisyyskyselyistä saatujen tulosten tulkinta ja hyödyntäminen jääkin pelkäksi 

tyytyväisyyden arvioinniksi, eikä asiakaspalautteen laajempaa hyödyntämistä ole otettu 

huomioon. Tästä syystä asiakkaille tulisi siis tehdä läpinäkyväksi se, kuinka heiltä saatu palaute 

vaikuttaa organisaation toimintatapoihin sekä palveluihin. Tällöin he kokevat palautteen 

antamisen merkityksellisenä, sillä heillä on mahdollisuus olla osallisina toiminnan 

kehittämisessä. Sheard et. al. (2017, 25) tekemässä tutkimuksessa saatiin selville, että suurin 
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osa sosiaali- ja terveydenhuollon osastoista pyrki asetettujen resurssien sekä valmiuksiensa 

pohjalta muuttamaan toimintatapojaan asiakkaiden palautteiden perusteella.  

 

Syy sille, miksei muutos etene jokaisella osastolla riittävästi, johtuu todennäköisimmin 

osastojen välisestä heikosta yhteistyöstä, mikä johtaa rakennemuutosten hitaaseen 

muuttumiseen (Sheard et. al. 2017, 27). Myös esimerkiksi asiakkaiden epärealistiset toiveet 

voivat aiheuttaa sen, ettei muutosta voida viedä eteenpäin, sillä ennen kaikkea tulee huomioida 

kaikkien asiakkaiden tarpeet. Osastot voidaan nähdä myös siiloutuneina eikä osastojen välisestä 

yhteistyöstä olla välttämättä kiinnostuneita. Tällöin tehdään vain omaa osastoa koskevien 

toimintatapojen muutosta eikä oteta huomioon muita osastoja koskevia muutoksia tai 

organisaation etua. Asiakkaiden näkökulmasta palvelukokemus kärsii, mistä syystä yhtenäiset 

toimintatavat olisivatkin erittäin tärkeitä.  

 

Asiakaspalautteen kerääminen tulisi suhteuttaa aina myös tilanteeseen ja kontekstiin. Mikäli 

asiakas kokee palautteen antamisen turhaksi, tai esimerkiksi joutuu vastaamaan laajaan 

asiakaspalautekyselyyn kiireessä, ei saaduista tuloksista yleensä ole hyötyä toiminnan 

kehittämisessä. Joillakin organisaatiolla asiakaspalaute esimerkiksi kerätään muutamalla 

yleisellä kysymyksellä, kun taas osa organisaatioista käyttää monen sivun mittaisia 

asiakaspalvelukyselyjä. Vastausten määrän ja laadun kannalta organisaatioiden tulisi kiinnittää 

huomiota siihen, millaisiin tuloksiin he kyselyillä pyrkivät.  

 

Asiakaspalautetta voi usein antaa erilaisilla asiakaspalautekyselyillä. Tällaisten kyselyjen 

avulla pyritään selvittämään, ovatko asiakkaiden tärkeinä pitämät asiat toteutuneet. 

Asiakaskysely on kuitenkin vain yksi osa asiakaspalautejärjestelmää. (Holma 2003, 41.) 

Asiakastyytyväisyyskyselyt eivät esimerkiksi kerro syytä, miksi asiakas antaa tietyn arvosanan 

saamastaan palvelusta. Tällöin saatuja tuloksia hyödynnettäessä joudutaan arvuuttelemaan, 

miksi jokin tietty numero on annettu. Useimmiten tällaiset arvaukset pohjautuvat tulkintaa 

tekevän omista arvioista, uskomuksista sekä oletuksista, kuin oikeasti asiakkaiden 

tyytyväisyyteen liittyvistä tekijöistä. Tästä syystä myös mahdolliset kehittämistoimet voivat 

kohdistua vääriin asioihin. (Reinboth 2008, 107.) Asiakastyytyväisyyskyselyissä haasteena on 

myös se, että ihmiset kokevat palautelomakkeen numerot eri tavoin. Osa asiakkaista ei halua 

antaa palvelusta täyttä vitosta, vaikka olisivat täysin tyytyväisiä palveluun, sillä aina löytyy 
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jotakin, jossa voi parantaa. Osa asiakkaista taas voi antaa palvelustaan vitosen silloin, kun 

mitään erityistä valittamista ei ollut. Erityisesti keskimmäisen numeron (3) merkitys eri 

ihmisille vaihtelee. Numero 3 voi tarkoittaa keskinkertaista tai esimerkiksi sitä, ettei mitattu 

ominaisuus juurikaan koskenut asiakasta. (Reinboth 2008, 107.)  

 

Asiakaspalautejärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia niitä erilaisia tapoja ja menetelmiä, joilla 

organisaatio järjestelmällisesti tunnistaa asiakkaidensa tarpeet ja odotukset sekä kerää, 

käsittelee ja käyttää hyödyksi saamansa palautteen. Järjestelmä on siis monista eri osista 

koostuva kokonaisuus, joka kertoo, kuinka organisaatio kokoaa ja dokumentoi palvelun aikana 

saadun palautteen, asiakkaiden omat arviot sekä mielipiteet. (Holma 2003, 48.) Kehittyneet 

asiakaspalautehallintajärjestelmät auttavat aktiivisesti levittämään asiakaspalautetta ympäri 

organisaatiota. Tästä syystä organisaation työntekijät voivat saada sekä positiivista että 

negatiivista palautetta usein. (Kipfelsberger, Herhausen & Bruch 2016, 626.)  

 

Kipfelsbergerin, Herhausenin ja Bruchin (2016, 626) tutkimuksessa tutkittiin positiivisen ja 

negatiivisen asiakaspalautteen vaikutusta organisaation ilmapiiriin sekä vaurauteen. Tulokset 

osoittivat, että positiivinen asiakaspalaute edistää organisaation ilmapiiriä sekä vaurautta, kun 

taas negatiivinen asiakaspalaute vähentää sitä. Tutkimuksessa korostettiin sitä, että johtajien 

tulisi olla erityisen tietoisia siitä, mistä asioista annetaan eniten negatiivista palautetta, jotta 

erilaisiin kehittäviin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä mahdollisimman nopeasti. Näillä 

toimenpiteillä olisi mahdollista vaikuttaa jo ennaltaehkäisevästi, ennen kuin negatiivinen 

asiakaspalaute vaikuttaisi suuresti organisaation ilmapiiriin ja vähentäisi näin ollen 

organisaation vaurautta. (Kipfelsberger, Herhausen & Bruch 2016, 626, 637.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollossa koko maan laajuiset 

asiakaspalautekyselyt aina kahden vuoden välein yhteistyössä terveyskeskusten ja 

synnytyssairaaloiden kanssa. Kyselyihin voivat osallistua esimerkiksi terveyskeskuksessa 

vastaanotolla käyvät, hammashoidon asiakkaat sekä äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaat. 

Kyselyissä asiakkailta kysytään kokemuksia muun muassa hoidon oikea-aikaisuudesta, 

yksityisyyden kunnioittamisesta sekä hoidon hyödyllisyydestä. Näiden lisäksi tiettyihin 

palveluihin sopivia kysymyksiä esitetään tarkentavina kysymyksinä. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2019.) 
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Vuonna 2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti asiakaspalautetiedon kansallisen keruun 

yhtenäistäminen-projektin, jolloin tuotettiin malli yhtenäisestä kansallisen asiakaspalautteen 

keruun mallista sekä erilaisista tiedonkeruun vaihtoehdoista. Tavoitteena olisi edistää 

mahdollisuuksia tuottaa yhteneväistä ja vertailukelpoista tietoa kaikkien asiakkaiden 

kokemuksista palveluihin eri alueilla Suomessa. Koska osa kyselyissä käytetyistä kysymyksistä 

on täysin samoja riippumatta palvelusta, voidaan tuloksia verrata monipuolisesti eri palvelujen 

välillä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) 
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3 ASIAKKUUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA 

 

Organisaatiot, jotka tarjoavat asiakkailleen sosiaali- ja terveyspalveluja, kohdistavat palvelunsa 

tietyille asiakasryhmille, kuten esimerkiksi neuvolat on tarkoitettu lapsiperheiden käyttöön. 

Tällainen yksittäinen palvelu toimii jatkumona suuremmalle palvelukokonaisuudelle. (Hyväri 

2017, 36-37.) Yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden erottava piirre muihin palveluihin 

on se, että asiakkaat aloittavat vuorovaikutuksen hoidon tarjoajan kanssa joko fyysisen tai 

psyykkisen vaivan tilassa tai molemmissa. Tämä vaikuttaa potilaan näkemykseen palvelun 

laadusta. (Duggirala, Rajendran & Anantharaman 2008, 561.) Sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

ohjaavat lainsäädännön lisäksi myös eettiset normit sekä arvot. Tällaisia arvoja ovat muun 

muassa oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, inhimillisyys, ihmisarvon kunnioittaminen ja 

heikompien tukeminen. (Valkama 2009, 33.)  

 

Nähdään, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on haasteellista tunnistaa eri asiakkuudet sekä 

niiden merkitykset organisaation toiminnalle, koska organisatoristen ja hallinnollisten 

uudistusten myötä johdon näkemys asiakkaista on monimuotoistunut. Esimerkiksi palvelua 

ostava kunta nähdään asiakkaana, mutta samalla myös palvelua käyttävät ihmiset ovat 

asiakkaita. Tavallinen ihminen on kuitenkin juuri se asiakas, jonka hyvinvoinnin sekä 

turvallisuuden takaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on aikoinaan tehty. On siis 

hyvin tärkeää, että johto huolehtii, että kaikki asiakasryhmät tulevat huomioiduksi 

oikeudenmukaisesti. (Valkama 2009, 34.) Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on ymmärretty 

asiakkaiden osallistamisen merkitys, sillä moni asiakas on kokenut palvelut jollain tavalla 

kankeiksi tai etäisiksi. Jotta asiakkaiden osallisuutta toiminnan kehittämisessä voitaisiin 

vahvistaa, tulee heille antaa mahdollisuuksia vaikuttaa palveluiden kehittämiseen, tarjontaan ja 

järjestämiseen. Lisäksi asiakkaiden vaatimukset julkisin varoin rahoitettuja palveluja kohtaan 

ovat lisääntyneet. (Hyväri 2017, 39, 42.)  

 

On selvää, että yksityisen sektorin palveluiden lisääminen luo kilpailupaineita julkisia sosiaali- 

ja terveydenhuoltopalveluja kohtaan. Esimerkiksi teknologiapalveluita kehittäessä tulee 

huomioida se, että ne luovat vaihtoehtoisen toimintamallin, ja näin ollen täydentävät perinteisiä 

toimintatapoja. Jotta teknologiset toimintatavat jäisivät pysyvästi käyttöön sosiaali- ja 

terveyspalveluihin, on asiakkaiden käytettävä niitä. (Kilpeläinen & Salo-Laaka 2012, 304, 318.) 
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Ei tule ajatella, että teknologia korvaisi täysin aiemmin käytetyt toimintamallit, vaan niiden 

tulisi monipuolistaa käytössä olevia toimintamalleja.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadun keskeisiä elementtejä ovat muun muassa 

asiakaslähtöisyys, potilasturvallisuus ja hyvä palvelujen saatavuus (Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma 2018, 4). Sosiaali- ja 

terveydenhuollossa asiakas- ja potilaslähtöisyyttä pidetään kuitenkin usein itsestään selvänä 

arvolähtökohtana organisaatiolle. Tämä voidaan nähdä myös haastavana, sillä voidaan ajatella, 

että kaikki asiakkaan kanssa työskentely on automaattisesti asiakaslähtöistä. (Hyväri 2017, 40-

41.) Omaan toimintaan saatetaan rutinoitua niin vahvasti, että ei ymmärretä enää kyseenalaistaa 

tai kehittää omia toimintatapojaan. Tästä syystä asiakkaiden palaute on äärimmäisen tärkeässä 

roolissa, sillä ilman asiakaskokemuksesta saatua palautetta toiminnan kehittäminen on 

hankalaa, eikä voida olla varmoja siitä, vastaavatko palvelut täysin asiakkaiden tarpeisiin.  

 

Ihmisläheinen hoito, mikä pitää sisällään muun muassa potilaan arvostuksen, kunnioituksen, 

itsenäisen päätöksenteon, turvallisuuden, kannustamisen ja luottamuksen, nähdään olevan 

lähellä ajatusta asiakas- ja potilaslähtöisyydestä. 1990-luvun aikana asiakaslähtöisyys alettiin 

kirjata yhä useammin sosiaali- ja terveydenhuoltoa säädeltyihin ohjelmiin tai laatusuosituksiin, 

ja siitä asti asiakaslähtöisyys on vahvistanut asemaansa yhtenä keskeisempänä sosiaali- ja 

terveydenhuollon periaatteena. (Hyväri 2017, 33-34.) Asiakkuutta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa voidaan tarkastella neljästä eri näkökulmasta. Oikeudellisesta 

näkökulmasta asiakkuus perustuu oikeudelliseen sääntelyyn, jonka kautta määritellään 

asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet. Apua tarvitsevalla potilaalla on oikeus saada 

asianmukaista sekä laadultaan hyvää palvelua. Kansalaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna 

korostetaan asiakkaan mahdollisuutta osallistua tasa-arvoisena ja aktiivisena toimijana 

palvelutapahtumaan sekä häntä koskeviin asioihin. (Hyväri 2017, 34-35.)  

 

Kolmantena tapana tarkastella asiakkuutta on nähdä palvelun käyttäjä ensisijaisesti kuluttajana. 

Palvelujen käyttö voi parhaimmillaan tukea asiakkaan osallisuutta sekä arjessa selviytymistä. 

Toisaalta tämä voi myös luoda esteitä kansalaisen oikeuksien toteutumiselle. Kuluttajan roolia 

huomioidaan esimerkiksi korostamalla palvelujen käyttäjien ääntä sekä kuulluksi tulemisen 

merkitystä. (Hyväri 2017, 35-37.) Kuluttajana oma äänensä on mahdollisuus saada esiin 
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esimerkiksi asiakaspalautteen kautta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaan kuulemisen 

ydinajatuksena on, että palveluita käyttävät asiakkaat voivat vaikuttaa palvelun suunnitteluun, 

toimeenpanoon sekä kehittämiseen. Lisäksi on haluttu korostaa palveluiden läpinäkyvyyttä ja 

kuluttajien roolia. (Hyväri 2017, 35-37.) Tämänhetkisessä sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

koskevassa uudistustyössä valinnanvapauden korostaminen vahvistaa asiakkaiden 

kuluttajaroolia eli kuluttaja saa itse päättää sen, mitä palveluntarjoajaa hän käyttää. 

Mahdollisten palveluseteleiden käyttö myös lisää käyttäjien valinnanvapautta, sillä niillä 

hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle (Hyväri 2017, 42). Asiakas on 

tärkeä palveluiden vaikuttavuuden mittaaja, jota voidaan pitää myös yhtenä toimijana 

tilanteessa (Hokkanen 2012, 116).  

 

Erilaisten kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen muutos- ja kehittämistyössä on 

kannattavaa, mikäli suunnitellaan uusia palveluita tai arvioidaan nykyisten palveluiden 

toimivuutta sekä tuloksellisuutta. Tällöin saadaan konkreettisesti palvelun käyttäjien 

kokemuksia ja huomioita osaksi muutostyötä. Näin luodaan samalla myös uutta 

kehittämiskulttuuria. (Hyväri 2017, 43.)  

 

3.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

Di Pietron, Mugionin ja Renzin (2013, 899) mukaan hallitukset kohtaavat erilaisia haasteita 

nykyisessä globaalissa talouden muutoksessa. Tästä syystä edistetään julkisen sektorin 

paremman suorituskyvyn saavuttamista parantamalla palveluiden laatua sekä kansalaisten 

tyytyväisyyttä (Di Pietro, Mugion & Renzi 2013, 899-900). Tarjottujen palveluiden sisältöjen 

lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet sekä rahoitus eivät pysty tarjoamaan tasa-arvoisia 

palveluita kaikille kansalaisille (Valtioneuvosto 2019, 144). Aito asiakassuhde syntyy silloin, 

kun tuottajalla sekä kansalaisella on mahdollisuus valita useista eri vaihtoehdoista itselle 

parhaiten sopivimman palvelun. Palvelun tuottajat kohdentavat tarjoamansa palvelun niille 

ryhmille, jotka parhaiten sopivat heidän palvelutyyliinsä. (Valkama 2009, 31.)  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta on pyritty uudistamaan jo pitkään, mutta merkittävinä 

haasteina ovat olleen esimerkiksi perustuslain vaatimukset, uudistuksen laajuus, asetetut 

aikaikkunat sekä alueiden erilaisuus toisiinsa nähden. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on 

esimerkiksi kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata tasa-arvoiset ja laadukkaat sosiaali- 

https://wilma.finna.fi/lut/Primo/Search?lookfor=Di+Pietro%2C+Laura&type=Author
https://wilma.finna.fi/lut/Primo/Search?lookfor=Mugion%2C+Roberta&type=Author
https://wilma.finna.fi/lut/Primo/Search?lookfor=Renzi%2C+Maria&type=Author
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ja terveyspalvelut kaikille kansalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta, turvata 

ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin 

haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. (Valtioneuvosto 2019, 144, 153-154.) 

Saavuttamalla kaikki nämä teemat saataisiin aikaan uudistuneita palveluita, jotka vastaisivat 

monipuolisesti erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.  

 

Tällaiset onnistuneet rakenteiden uudistukset edellyttäisivät laajaa vuoropuhelua ja 

luottamuksellisen ilmapiirin vahvistamista sekä valtiollisten, alueellisten että paikallisten 

toimijoiden välillä. Erilaisia palvelujärjestelmän haasteita esiintyy eri puolilla maata, kuten 

esimerkiksi pääkaupunkiseudulla väestönkasvu sekä maahanmuuttajien määrän kasvu tuottaa 

haasteita palveluiden järjestämiseen. Myös väestöä menettävillä ja ikääntyvillä alueilla sosiaali- 

ja terveyspalveluiden saatavuudessa nähdään olevan suuria ongelmia. (Valtioneuvosto 2019, 

144, 153.) Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä olisi tarkoitus siirtää 

perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Tarjotut palvelut olisivat 

yhteensovitettuja, hoitoketjut sujuvia sekä ihmiset saisivat tarpeidensa mukaiset palvelut oikea-

aikaisesti. Olisi äärimmäisen tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön 

tulisi olla tiiviisti mukana uudistuksen valmistelussa sekä palveluiden kehittämisessä. 

(Valtioneuvosto 2019, 154-155.) 

 

3.2 Tilojen ja ympäristön merkitys asiakkaille 

Koska jokainen ihminen on erilainen, kokee hän ympärillä olevat tilat sekä ympäristön omien 

näkökulmiensa pohjalta. Tästä syystä jokainen kokee häntä ympäröivän tilan eri tavalla. 

Asiakkaan näkemyksiä fyysisistä tiloista ja ympäristöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa tulisi 

myös huomioida laadullisesta näkökulmasta, sillä ne vaikuttavat asiakkaan kokemukseen 

monesta eri näkökulmasta. Tällaisia fyysisiä tiloja sekä ympäristöjä voivat esimerkiksi olla 

odotushuone, leikkaussali, osastot ja asuinhuoneet sekä niiden huomiointi siisteyden, ylläpidon 

ja estetiikan osalta. (Duggirala, Rajendran & Anantharaman 2008, 563.) Sairaaloiden fyysiseen 

ympäristöön vaikuttavat kaikki ne fyysiset elementit, joista sairaalan tilat koostuvat. Myös 

esimerkiksi tilojen siisteys vaikuttaa siihen, kuinka asiakkaat viihtyvät. Aiemmat tutkimukset 

ovat osoittaneet, että fyysinen ympäristö ja sen toimivuus vaikuttaa asiakkaiden kokemukseen 

laajasti. (McFarland, Shen, Parker, Meyerson & Holcombe 2017, 207-208.)   
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Tilojen vaikutukset toimintakustannuksiin voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään. Ensimmäisen 

ryhmän muodostavat investointi-, huolto- sekä käyttökustannukset. Toisena 

kustannusvaikutuksena nähdään tilojen merkitys toiminnan sujuvuudelle. Kolmas 

kustannusvaikutus muodostuu ympäristön vaikutuksesta potilaiden sekä henkilökunnan 

mielialaan. Potilaita tarkastellessa kysymys on mielialan vaikutuksesta hoitotuloksiin, kun taas 

henkilökunnan kohdalla kyse on jaksamisesta ja hoidon laadun ylläpidosta. (Kurenniemi 2004, 

390-391.) On kuitenkin yleistä, että tilakustannuksia tarkastellaan vain ensimmäisestä 

näkökulmasta eli ne ajatellaan investointikustannuksina. Myös tilojen joustavuuden sekä 

muunneltavuuden merkitys taloudellisesta näkökulmasta saatetaan unohtaa.  

 

Koska toiminta muuttuu jatkuvasti, vaatii se myös tiloilta ja ympäristöltä muutosta. Tiloja 

suunniteltaessa tulisikin osata sen hetkisten tarpeiden lisäksi kiinnittää huomiota myös 

tulevaan, jolloin tilat olisivat helposti muunneltavissa sekä selkeitä, ja muutoskustannukset 

pysyisivät minimaalisina. (Kurenniemi 2004, 391.) McFarland, Shen, Parker, Meyerson sekä 

Holcombe (2017, 207-208) nostavat esiin näkemyksen siitä, kuinka suurissa sairaaloissa 

esimerkiksi asiakkaan huomiotta jättäminen, puutteet sairaalahygieniassa sekä toimimaton 

yhteistyö ammattilaisten välillä vaikuttavat asiakkaiden kokemuksiin. Vaikka nykymaailmassa 

trendinä on yhdistää pienempiä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteitä suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi, tulisi laajasti pohtia asiakkaiden tarpeita sekä konkreettisesti toiminnan 

toimivuutta. Näin voidaan taata laadukas palvelu kaikille.  

 

Tei-Tominagan ja Saton (2016, 105) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka 

sairaanhoitajien työympäristö vaikuttaa potilaiden tyytyväisyyteen, mikäli sairaaloiden 

ominaisuudet olivat magneettisairaaloiden kaltaiset. Myös muiden aiempien tutkimusten 

mukaan magneettisairaaloiden parempiin tuloksiin vaikuttavat esimerkiksi 

toimintaympäristötekijät. Toimintaympäristöön liitettäviä teemoja ovat muun muassa hoitajien 

ja lääkäreiden välinen yhteistyö, hoitajien vaikutusmahdollisuudet työhönsä sekä ennen 

kaikkea riittävät resurssit. (Torppa 2018.) Tei-Tominagan ja Saton (2016, 106) mukaan 

työympäristön merkitys hoitajien ja lääkärien työssä vaikuttaa työtyytyväisyyteen sekä työhön 

sitoutumiseen.  
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Mikäli työntekijöillä on laadukas toimintaympäristö, vaikuttaa se potilaiden hoidon laatuun 

sekä asiakaskokemukseen monesta eri näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että 

hoitajille suotuisalla ja laadukkaalla työympäristöllä nähdään olevan vaikutuksia asiakkaiden 

tyytyväisyyteen, mikäli olosuhteet ovat samankaltaisia kuin magneettisairaaloissa (Tei-

Tominaga & Sato 2016, 112; Smith 2014, 39). Tästä syystä olisikin tärkeää, että kaikissa 

organisaatioissa tiedostettaisiin laadukkaan työympäristön merkitys sekä tehtäisiin tarvittavia 

kehittämistoimia sen saavuttamiseksi. Kun nämä asiat tiedostetaan ja niihin paneudutaan, 

voidaan todennäköisesti kuvitella muutosten vaikuttavan myös työntekijöiden 

työhyvinvointiin. Kun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat työssään paremmin, 

mahdollistetaan laadukas hoito sekä parempi asiakaskokemus asiakkaille.   

 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vertailtaessa magneettisairaaloiden tuloksia ja ei-

magneettisairaaloiden tuloksia, nähdään magneettisairaaloilla olevan muun muassa parempi 

asiakastyytyväisyys. Suuremman asiakastyytyväisyyden mahdollistavat esimerkiksi työssään 

riittävän pätevä henkilöstö sekä hyvät yhteistyösuhteet hoitajien ja lääkäreiden välillä. (Tei-

Tominaga & Sato 2016, 106, 111.)  

 

3.3 Työntekijöiden merkitys asiakkaille 

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liitetään asiantuntijoiden jatkuva läsnäolo, jota ilman koko 

palveluprosessia ei olisi (Valkama 2009, 29-30). Organisaation työntekijät toteuttavat 

organisaation palvelukonseptia sekä noudattavat asiakaspalvelulle annettuja periaatteita 

(Reinboth 2008, 32). Asiakaspalvelulla nähdäänkin olevan suuri merkitys asiakkaan 

kokemukselle. Henkilökunnan palvelun tulisi olla ystävällistä, kohteliasta, kärsivällistä sekä 

halukasta kuuntelemaan asiakasta, sillä tällöin on mahdollista säilyttää asiakkaiden luottamus 

palvelua kohtaan. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulisi olla vahva painoarvo sille, että 

asiakkaan läsnäolo määrittää organisaation olemassaolon. (Agung 2017, 1.) 

 

Asiakaspalvelu nähdään kuitenkin myös haasteellisena, sillä siinä on pystyttävä tunnistamaan 

jokaisen asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä tarpeet. Tehokkain tapa tähän on 

toimiva ja sujuva ihmissuhdeviestintä, mistä syystä asiakaspalvelusta on tullut yksi 

asiakastyytyväisyyden keskeisimmistä tekijöistä. (Agung 2017, 1, 3.) Vaikka fyysistä läsnäoloa 

vaaditaan, kun ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden tai potilaiden kanssa, ei pelkkä 
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konkreettinen läsnäolo usein riitä maksimoimaan palvelukokemusta. Sosiaali- ja 

terveydenhuollossa asiakkaita odotetaan osallistuvan esimerkiksi oman hoitonsa suunnitteluun 

olemalla fyysisesti läsnä sekä kertomaan näkökulmistaan tiettyjen hoitomuotojen käytöstä. 

(Gallan, Jarvis, Brown & Bitner 2013, 338.) 

 

Asiakastyötä tekevillä työntekijöillä on hyvin tärkeä rooli välittää asiakkaita koskevaa tietoa 

organisaation johdolle. Jotta palaute ja tieto kulkisi mahdollisimman sujuvasti ja vaivattomasti, 

tulisi organisaation johdon ja työntekijöiden väliseen avoimeen vuorovaikutukseen panostaa. 

(Reinboth 2008, 32.) Johto on edelleen vastuussa sekä organisaation tuottavuudesta että 

asiakkaiden tyytyväisyydestä, jolloin heidän on varmistettava, että organisaatio pystyy 

tarjoamaan asiakkailleen parasta mahdollista palvelua (Di Pietro, Mugion & Renzi 2013, 915). 

Laadukas asiakaspalvelu syntyy, kun organisaation työntekijät toiminnallaan huomioivat 

asiakkaita henkilökohtaisesti sekä ymmärtävät asiakkaiden tarpeita. Kuten aiemminkin on jo 

mainittu, tyytyväisyys palvelun laatuun vahvistaa asiakasuskollisuutta palveluja kohtaan, ja 

positiivisella sekä kannustavalla asiakaspalvelulla voitaisiin tehdä hyvä vaikutus asiakkaille ja 

samalla tarjota ratkaisu heidän tarpeisiinsa. (Agung 2017, 3, 8.) 

 

Magneettisairaaloiden yhtenä myönteisenä vaikutuksena nähdään esimerkiksi hoitajien ja 

lääkäreiden parempi työtyytyväisyys, mikä vaikuttaa lisäksi työhön sitoutumiseen (Smith 2014, 

30). Kun työntekijät voivat työssään paremmin sekä ovat sitoutuneempia työhönsä, vaikuttaa 

se myös asiakkaisiin. Hyvällä työhyvinvoinnilla sekä vahvemmalla työhön sitoutumisella 

voidaan todennäköisesti vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Lisäksi henkilöstön matalampi 

vaihtuvuus vaikuttaa siihen, että esimerkiksi organisaation yhteiset toimintatavat ovat 

kaikkialla työssä yhtenäiset ja toimivat. Tämä vaikuttaa palvelun laadukkuuteen, minkä 

asiakkaat kokevat. Mitä suurempi työntekijöiden kokema työtyytyväisyys on ja mitä pienempi 

työntekijöiden kokema työuupumus on, vaikuttaa se myös mahdollisiin työtapaturmiin ja niiden 

vähenemiseen (Smith 2014, 30).  

 

3.4 Uudistuneet vaikutusmahdollisuudet omaan palveluun 

Asiakkaista on tullut yhä enemmän monikanavaisia palveluiden käyttäjiä, jolloin he käyttävät 

useita erilaisia palvelukanavia, kuten esimerkiksi fyysisiä toimipisteitä, verkkosivuja, 

mobiilisovelluksia sekä sosiaalista mediaa (Guinan, Kafka & Parise 2016). Tämä on luonut 

https://wilma.finna.fi/lut/Primo/Search?lookfor=Di+Pietro%2C+Laura&type=Author
https://wilma.finna.fi/lut/Primo/Search?lookfor=Mugion%2C+Roberta&type=Author
https://wilma.finna.fi/lut/Primo/Search?lookfor=Renzi%2C+Maria&type=Author
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vaatimuksia sille, että asiakkaille on täytynyt luoda erilaisia mahdollisuuksia olla yhteydessä 

organisaatioon. Lisääntynyt digitaalisuus ja uudet teknologiat tarjoavat organisaatioille 

mahdollisuuden hyödyntää esimerkiksi erilaisia Internetissä toimivia palveluita, jotka 

helpottavat asiakkaiden toimintaa (McLean, Osei-Frimpong & Al-Nabhani 2017). Tällainen 

digitaalinen aikakausi on mahdollistanut sen, että arviolta jopa 86% maailmanlaajuisista 

ostajista käyttää vähintään kahta erilaista kanavaa ostaessaan tai käyttäessään palveluita tai 

tuotteita. Digitaalisten teknologioiden käyttö on myös muuttanut kuluttajien vuorovaikutusta 

organisaation palveluiden kanssa. (Guinan, Kafka & Parise 2016.) 

 

Monikanavaiset asiointipalvelut voivat tulevaisuudessa yhä monipuolisemmin kattaa myös 

esimerkiksi etävastaanoton, joka korvaisi paremmin fyysisen asioinnin sosiaali- ja 

terveyspalveluissa. Tällöin asiakkaalla on mahdollisuus saada hoidon tarpeen arviointia sekä 

ohjausta mahdolliseen vastaanotolle hakeutumiseen. Vaikka tällaiset asiointipalvelut ovat 

paikoitellen käytössä ympäri Suomen, ei niiden käyttömahdollisuutta ole vielä hyödynnetty 

kaikkialla. Tulee kuitenkin huomioida, että vaikka monikanavaisia asiakaspalveluita olisikin jo 

käytössä, tulee niitä uudistaa ja kehittää aina tarpeen mukaan.  

 

3.4.1 Kanta-palvelut 

Kanta tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja, jotka hyödyttävät niin ikään 

kansalaisia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita. Kanta-palvelujen käyttäjiä ovat muun 

muassa kansalaiset, apteekit sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. Sekä julkisen että yksityisen 

terveydenhuollon palveluntuottajat voivat käyttää Kanta-palveluja, ja ne ovat käytettävissä 

ympäri Suomen. Sujuva tiedonkulku sosiaali- ja terveydenhuollossa mahdollistaa asiakkaiden 

paremman hoidon. (Kanta.fi 2019.) 

 

Kansalainen pystyy näkemään omat terveystietonsa sekä reseptit Omakanta-

verkkoasiointipalvelussa. Palvelussa pystyy halutessaan myös pyytämään reseptien uusimista 

ja kirjaamaan esimerkiksi elinluovutus- tai hoitotahdon sekä tarkastelemaan terveydenhuollon 

kirjaamia tietoja itsestään ja tarvittavasta lääkityksestään. (Kanta.fi 2019; Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2018.) Digitaaliset palvelut mahdollistavat asiakkaille pääsyn helposti ja 

nopeasti omiin terveystietoihinsa, mikä helpottaa asiakkaiden toimintaa (Wang, Huang & Gan 

2016, 247). Kanta-palveluissa tietoja käsitellään luotettavasti sekä turvallisesti, sillä tiedot on 
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suojattu hyvin, eikä kukaan ulkopuolinen näe omien tietojensa lisäksi kenenkään muiden 

tietoja. Potilastiedonarkisto tarjoaa potilasta hoitaville sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisille yli organisaatiorajojen mahdollisuuden tarkastella potilasta koskevia tutkimus-

, hoito- ja lääkitystietoja. Potilastietojen luovutus organisaatiosta toiseen edellyttää kuitenkin 

aina potilaan voimassa olevaa suostumusta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.)  

 

3.4.2 Chat-palvelu 

Immosen, Sintosen ja Koivuniemen (2017) mukaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla 

on ryhdytty korostamaan yhä enemmän erilaisia käytettäviä Internet-pohjaisia palvelualustoja. 

Tällainen palvelu voi olla esimerkiksi Chat-palvelu, jossa kansalainen voi varata 

vastaanottoajan itselleen tai kysyä terveyteensä liittyviä asioita ennen hoitoon menoa. Tällaisia 

tapauksia voi esimerkiksi olla reseptien uusinta tai rokotusneuvonta. Chat-palvelut nähdään 

kustannustehokkaina keinoina tarjota asiakaspalvelua asiakkaan ja ammattilaisen välillä usein 

ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä säästää myös molempien osapuolten aikaa. (McLean, Osei-

Frimpong & Al-Nabhani 2017; McLean & Osei-Frimpong 2017, 505.)  

 

Wang, Huang ja Gan (2016, 258) korostavat, että Internetissä toimivat Chat-keskustelut 

mahdollistavat joustavan vuorovaikutuksen asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Tästä syystä 

olisikin tärkeää, että palvelua hyödynnettäisiin yhä enemmän tarjottaessa tehokkaita sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluita (Wang, Huang & Gan 2016, 258). Asiakkaan ollessa Chat-

palvelun avulla vuorovaikutuksessa ammattilaisen kanssa, tulee muistaa, että palvelun 

toimivuus ja onnistuminen riippuu aina niistä kokemuksista, jotka palvelua käytettäessä tulee. 

Tällöin molempien osapuolten täytyy keskittyä siihen, että tulee täysin ymmärretyksi eikä 

väärinkäsityksiä pääse syntymään, sillä tällaisessa verkossa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa 

ihmisten välistä nonverbaalista viestintää ei voida ottaa huomioon, mikä asettaa lisäksi haasteita 

vuorovaikutuksen onnistumiselle. (McLean, Osei-Frimpong & Al-Nabhani 2017; McLean & 

Osei-Frimpong 2017, 504-505.) 

 

3.4.3 Itsepalvelu 

Itsepalveluissa asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen vuorovaikutus tapahtuu palvelukanavien 

välityksellä (Immonen, Sintonen & Koivuniemi 2017). Itsepalvelulla mahdollistetaan palvelun 

saatavuuden lisääminen sekä kustannusten alentaminen. Erityisesti digitaaliset palvelukanavat 



29 

 

   

 

antavat mahdollisuuden siihen, että toimijoiden fyysiset sijainnit eivät vaikuta merkittävästi 

asiakkaiden palveluiden käyttöön. Palveluiden tarjoajat voivat itsepalvelumahdollisuuksilla 

joko korvata tai täydentää ihmispohjaisia palveluita. (Immonen, Sintonen & Koivuniemi 2017.) 

Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa tällaiset itsepalvelumahdollisuudet voisivat olla 

itsepalvelulla toimiva sisäänkirjautuminen vastaanotolle tai itsepalveluna toimiva 

verenpaineenmittaus toimipisteellä.  

 

Monissa tapauksissa asiakkaat valitsevat itsepalvelumahdollisuuden, sillä se koetaan 

hyödyllisenä ja helppona (Collier & Barnes 2015, 986). Sosiaali- ja terveydenhuollon on 

mukauduttava digitaalisten teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin uudenlaisista 

viestintäkanavista. Asiakkaiden tarpeita, odotuksia ja toiveita ymmärtämällä pystytään 

tarjoamaan erilaisia kanavia palveluille, kuten esimerkiksi asiakkaille voi antaa mahdollisuuden 

tarkastella odotusajan pituutta internetin välityksellä. (Di Pietro, Mugion & Renzi 2013, 902.) 

Itsepalveluprosessien mahdollistamiseksi tulee kuitenkin huolehtia, että asiakkailla on tarpeeksi 

tietoa siitä, kuinka palvelua on mahdollista käyttää, mistä syystä käyttöohjeiden on oltava 

selkeät. Asiakkaiden kokemuksia ja käyttöä seuraamalla pystytään havainnoimaan, millaista 

palvelua on käyttää konkreettisesti ja millaisia ajatuksia palvelu asiakkaissa herättää. Tämä voi 

johtaa siihen, että asiakas havaitsee prosessissa kehittämiskohtia, joihin tulisikin reagoida, jotta 

voidaan taata laadukas palvelu. (Collier & Barnes 2015, 987, 991.)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tässä luvussa käsitellään sitä, kuinka tämä määrällinen tutkimus on toteutettu. Luku aloitetaan 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän organisaatioesittelyllä, jonka jälkeen käsitellään 

tutkimuksen tutkimuskohdetta sekä aineiston keruuta.  

 

4.1 Organisaatioesittely 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on perustettu vuonna 2017. Yhtymällä on 12 

omistajakuntaa, joita ovat Lahti, Hollola, Kärkölä, Orimattila, Pukkila, Myrskylä, Iitti, Heinola, 

Hartola, Sysmä, Padasjoki sekä Asikkala. Yhteensä kaikissa omistajakunnissa asuu noin 212 

000 asukasta. Asukkaiden syntyvyys on alueella alentunut koko 2010-luvun aikana 18%. Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymä tuottaa kahdelletoista jäsenkunnalle erikoissairaanhoidon ja 

ensihoidon palvelut, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kymmenelle eri kunnalle. 

Yhtymän toiminta jakaantuu viiteen alla olevaan toimialaan: 

- terveys- ja sairaanhoitopalvelut 

- ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 

- perhe- ja sosiaalipalvelut 

- strategia- ja tukipalvelut 

- ympäristöterveyskeskus. 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella sijaitsee 15 terveysasemaa ja 33 hammashoitolaa 

sekä avosairaanhoidon käyntejä tehdään vuodessa noin 372 500 ja synnytyksiä puolestaan 1600 

kappaletta. Henkilöstöä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on noin 7000 henkilöä, joista 

vakinaisten osuus oli noin 81%. Työntekijöistä melkein 90% on naisia ja 10% miehiä. Vuonna 

2018 toimintatuotot yhtymässä olivat 731 M€ ja toimintakulut 723 M€. Tilikauden ylijäämä oli 

0,3 M€ ja tämä oli seurausta liikelaitosten positiivisista tuloksista. Itse perusyhtymän 

toimintakulut ilman liikelaitoksia ylittyivät alkuperäisestä talousarvioista 18 miljoonalla eurolla 

ja tämä oli pitkälti syynä siihen, että yhtymä käynnisti yhteistoimintamenettelyn vuonna 2019.   
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4.2 Tutkimuskohde ja lähestymistapa 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tehdä kokonaiskuvaus Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän palvelupalautejärjestelmästä sekä arvioida sen toimivuutta eri 

kohderyhmissä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on kerännyt asiakaspalautetta jo ennen 

yhtymän perustamista, jonka vuoksi tässä tutkimuksessa hyödynnetään vuosilta 2016-2019 

saatua palautetta. Yhtymä on ottanut toimintaansa ja palveluunsa mallia magneettisairaaloista, 

sillä he ovat kiinnostuneita asiakaspalautteista saatavasta informaatiosta.  

 

Tutkimus on tehty yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa ja tutkimusta on 

lähestytty yhtymän tarpeiden pohjalta, sillä yhtymällä oli tarve saada tietoa kohderyhmien 

antamista palautemääristä sekä kanavien hyödyntämisestä. Tämän tutkimuksen avulla 

mahdollistetaan se, että organisaatio voi hyödyntää tätä tutkimusta omien tarpeidensa mukaan 

esimerkiksi hyödyntämällä tutkimusta taustamateriaalina asiakaspalautejärjestelmän 

hankintaan liittyvässä arvioinnissa ja päätöksenteossa. Tutkimuksen teon vaiheissa on oltu 

aktiivisesti yhteydessä organisaation yhdyshenkilöihin sekä saatua materiaalia on päivitetty ja 

hyödynnetty koko tutkimuksen ajan.  

 

Tutkimus on toteutettu määrällisin tutkimusmenetelmin, sillä tarkoituksena on saada 

numeraalista tietoa. Määrällinen tutkimusmenetelmä soveltuu sellaisiin tutkimuksiin, joissa 

halutaan numeraalisesti esittää jotakin asiaa tai kuvailla, kuinka jokin asia on muuttunut. 

Määrällistä tutkimusmenetelmää käytettäessä on siis tavoitteena selittää ihmisen toimintaa 

numeerisessa muodossa. (Vilkka 2015, 43.)  

 

4.3 Aineiston keruu 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruussa on hyödynnetty palvelupalautejärjestelmän 

kokonaiskuvaukseen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadunhallinnan, asiakas- ja 

potilasturvallisuuden raportteja. Lisäksi palvelupalautejärjestelmän toimivuuden arviointiin on 

käytetty asiakaspalautelomakkeella annettuja palautteita vuosilta 2016-2019. Tällöin 

tutkimuksen kohteena ovat kaikki ne Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimipisteillä 

palveluita käyttäneet asiakkaat, jotka ovat antaneet palautetta.  
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Luvussa 5 (Tutkimuksen tulokset) esitellään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä käytössä 

olevat asiakaspalautekanavat. Tutkimuksen aineiston keruussa on hyödynnetty yhtymän 

raporttien lisäksi kyselylomakkeilla annettuja palautemääriä. Kyselylomake on tavallisin 

käytetty aineiston keräämisen tapa käytettäessä määrällistä tutkimusotetta. Aiemmin 

kyselylomakkeet olivat pelkästään paperisia, mutta teknologisoitunut yhteiskunta on luonut 

mahdollisuuksia kyselyiden tulosten keräämiseen myös sähköisesti. Kyselyiden muoto 

vaihtelee tarkoituksen sekä kohderyhmän mukaan. (Valli 2018a, 81.)  

 

Kyselyä tehdessä täytyy huomioida muun muassa vastaajien lukutaito, sillä esimerkiksi lapsille 

tehdyssä kyselyssä ei voida käyttää samanlaisia kysymyksiä kuin aikuisille tarkoitetuissa 

kyselyissä, mikäli oletetaan, että lapsen tulisi yksin vastata kyselylomakkeeseen. Kun 

tutkimuksen aineisto kerätään kyselylomakkeen avulla, mahdollistaa se laajan 

tutkimusaineiston, sillä kyselylomake soveltuu suurille ja hajallaan oleville joukoille ihmisiä. 

(Vilkka 2015, 61; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 184.) Kun käytetään valmista 

kyselylomaketta, jota on jo aiemmin kehitetty sekä testattu tietyssä ympäristössä, saadaan 

helposti koottua tutkimusaineistoa (Valli 2018b, 226).  

 

Kyselylomakkeen kysymyksiä tehdessä sekä muotoillessa täytyy olla huolellinen, sillä 

onnistuneet kysymykset luovat lähtökohdat tutkimuksen onnistumiselle. Onnistunut 

kyselylomake mahdollistaa eräänlaiseen vuoropuheluun vastaajan kanssa (Valli 2018b, 226). 

Tekstin sanamuodoissa tulee olla tarkkana ja kysymysten tulee olla yksiselitteisiä sekä kysyä 

kerrallaan ainoastaan yhtä asiaa. Usein kyselylomakkeiden alussa tai lopussa kysytään 

vastaajan taustatietoja, kuten sukupuolta ja ikää. Nämä taustakysymykset nähdään yleensä 

selittävinä eli riippumattomina muuttujina, eli tutkittavaa ominaisuutta tarkastellaan niiden 

suhteen. (Valli 2018a, 81-82.) Numeerista vastausta antavien kysymysten lisäksi lomakkeissa 

on mahdollista käyttää myös avoimia kysymyksiä, johon vastaajat voivat kirjoittaa vapaasti. 

Tällä tavoin on mahdollista saada erilaisia näkemyksiä ja hyviä ideoita toiminnan kehittämiselle 

sekä saada perusteellisemmin selville vastaajan mielipide. (Valli 2018a, 98.)  

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kyselylomakkeissa taustakysymykset on asetettu 

lomakkeen loppuun (ks. alla oleva kuva 2). Tämä nähdään järkevänä, sillä vastaajan motivaatio 

vastaamiseen voi vähentyä lomakkeen loppua kohden, mutta koska kyseisiin kohtiin on helppo 
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vastata, on tämän johdosta mahdollisuus taata lomakkeen luotettavuus loppuun asti (Valli 

2018a, 82). Katso esimerkki yhtymän käytetystä kyselylomakkeesta (liite 1), jolla on 

mahdollisuus antaa palautetta.   

 

 

Kuva 2. Esimerkki taustatiedoista. 

 

Kun halutaan tietää ihmisten asenteista tai mielipiteistä, yksi käytetyimmistä ja sopivimmista 

vaihtoehdoista on Likertin asteikko. Mittaamisen yhteydessä käytetään useimmiten 

viisiportaista asteikkoa, jolloin parittomien lukujen idea takaa vastaajalle mahdollisuuden olla 

ottamatta kantaa asiaan, jonka vuoksi mitta-asteikon keskelle sijoitetaan vaihtoehto ”en osaa 

sanoa”. Likertin asteikon heikko puoli on kuitenkin se, että on sellaisia vastaajia, jotka eivät ota 

lainkaan kantaa asioihin, vaan käyttävät vastatessaan usein keskimmäistä vaihtoehtoa. (Valli 

2018a, 92, 94.) Katso esimerkki yhtymän kyselylomakkeessa käytetystä mitta-asteikosta alla 

olevasta kuvasta (kuva 3). Yhtymä on mahdollistanut ”ei koske minua”-vastausvaihtoehdon, 

jolloin epäselvyys numeron 3 vastauksen annosta pienenee, sillä voidaan sulkea pois oletus 

siitä, ettei asia koskenut juuri kyseistä vastaajaa.  

 

 

Kuva 3. Esimerkki käytetystä mitta-asteikosta. 

 

Nykyaikana on mahdollistettu myös se, että sähköisesti voi antaa asiakaspalautetta. Yksi 

sähköisten kyselomakkeiden vahvuus nähdään visuaalisuudessa. Ne voidaan koota 

ulkoasultaan monipuolisiksi sekä vastaajaa miellyttäviksi. On tärkeää huomioida, millaista 
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lomaketta vastaajan on miellyttävä käyttää sekä täyttää. Lomakkeiden tulisi myös toimia 

kaikissa laitteissa sekä niihin vastaaminen pitäisi olla helppoa riippumatta mitä laitetta käyttää. 

(Valli & Perkkilä 2018, 100.) 

 

Tutkimukseen tarvittava tieto voidaan hankkia myös toisten keräämistä tilastoista, joita voi 

tuottaa esimerkiksi kaupungit, kunnat sekä yritykset (Vilkka 2015, 62). Tätä tutkimusta 

tehdessä hyödynnettiin vuosina 2016-2019 kerättyä aineistoa Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymästä. Tutkimuksen aineistonkeruussa kohteena olivat kaikki ne Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymän toimipisteillä palveluita käyttäneet asiakkaat, jotka olivat 

antaneet asiakaspalautetta vuosien 2016-2019 aikana. Palvelupalautejärjestelmän 

kokonaiskuvausta sekä niiden toimivuuden arviointia eri kohderyhmissä käsitellään 

seuraavassa luvussa 5. Luvussa käsitellään eri asiakaspalautekanavia, jonka jälkeen siirrytään 

tarkastelemaan kyselylomakkeista saatuja tuloksia. Kaikki kyselylomakkeista saadut tulokset 

tallennetaan yhtymän käytössä olevaan QPro-asiakaspalautejärjestelmään. Palvelupalautteen 

käsittelyprosessia on tarkemmin kuvattu liitteessä 2.  

  



35 

 

   

 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tutkimuskysymyksistä saatuja tuloksia. Aluksi 

käsitellään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän nykyistä käytössä olevaa 

palvelupalautejärjestelmää sekä eri palautteenantokanavia, jonka jälkeen siirrytään 

toimivuuden arviointiin. 

 

5.1 Nykytila palvelupalautejärjestelmässä 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli: Kuinka asiakaspalautteen antaminen on mahdollistettu 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä? Tässä alaluvussa esitetään Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän nykyisessä palvelupalautejärjestelmässä käytössä olevia eri 

palautekanavia. Tärkeänä lähtökohtana yhtymä korostaa sitä, että hyvä asiakaspalvelu perustuu 

hyvään vuorovaikutukseen asiakkaan/potilaan ja ammattilaisen välillä (Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2018, 4). Yhtymässä 

asiakkailla on monipuoliset mahdollisuudet hyödyntää monikanavaista asiointia tarvitessaan 

palvelua. Tällaisia kanavia ovat esimerkiksi puhelinpalvelut ja joustava takaisinsoitto, 

sähköinen ajanvaraus ja sähköinen yhteydenottopyyntö ilman kirjautumista ympäri 

vuorokauden, sähköiset esitieto- ja kartoituslomakkeet, sähköiset oire- ja palvelutarpeen arviot, 

hoitopolut, Chat sekä etävastaanottopalvelut. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma 2019-2020, 18.) 

 

Yhtymä on asettanut vuosille 2019-2020 tavoitteeksi mahdollistaa asiakkaan ja potilaan 

osallistamiselle erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteena on osallistaa potilaat ja asiakkaat 

palveluprosessien kehittämiseen sekä seurata asiakkaiden osallisuutta oman hoitonsa 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Näiden lisäksi tarkoituksena on ottaa käyttöön asiakkaan ja 

potilaan osallistamista tukevaa materiaalia. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadun, 

asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2018, 19.) Lisäksi yhtymän strategiassa korostetaan 

asiakaskokemuksen tärkeyttä. Saatujen asiakaspalautteiden perusteella yhtymällä on 

mahdollisuus arvioida strategisten tavoitteiden toteutumista sekä kehittää toimintaa ja palvelua 

entistä paremmaksi. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelupalautteen kerääminen, 

käsittely ja raportointi - toimintaohje 2019, 1.) 
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5.1.1 QPro 

Asiakaspalautetta kyselylomakkeilla kerätään QPro-palvelupalautejärjestelmän avulla. Kaikki 

kyselylomakkeilla saadut asiakaspalautteet tallennetaan QPro-järjestelmään, jossa palautteiden 

seuranta ja raportointi tapahtuu. Jokainen henkilöstön jäsen on velvollinen vastaanottamaan 

palautetta sekä huolehtimaan sen tallentamisesta kyseiseen palvelupalautejärjestelmään (Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelupalautteen kerääminen, käsittely ja raportointi – 

toimintaohje 2019, 1). Palvelupalautteen käsittelyprosessia on tarkemmin kuvattu liitteessä 2.  

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on aiemmin ottanut QPro-palvelupalautejärjestelmän 

käyttöönsä siitä syystä, että yhtymässä haluttiin kerätä asiakkailta laadullista eli kvalitatiivista 

palautetta. Palvelupalautejärjestelmää on uudistettu viimeksi vuonna 2018, jolloin käytössä 

ollutta sähköistä QPro-asiakaspalautejärjestelmää päivitettiin ja kehitettiin vastaamaan 

asiakkaiden sekä organisaation muuttuvia tarpeita. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2018, 7.)  

 

5.1.2 HappyOrNot 

HappyOrNot-palvelu on laite, johon asiakas saa hymiötä painamalla ilmoittaa tapahtuneen 

asiakaskokemuksen onnistumisen. Asiakas pystyy valitsemaan neljästä eri hymiövaihtoehdosta 

parhaiten kokemustaan kuvaavan (katso kuva 4 alempana). Palautekanavaa käyttäessä asiakas 

pystyy antamaan palautetta siis yhdellä painalluksella heti palvelutapahtuman jälkeen. 

Tällaisen asiakaspalautteen avulla on helppo mitata asiakkaan asiakaskokemusta, sillä 

palautteen antaminen on nopeaa ja palautteenantokanava on helppokäyttöinen sekä anonyymi. 

Tällä tavoin organisaatio saa mahdollisuuden uudistaa ja kehittää palvelua mitatun 

asiakaskokemuksen pohjalta, jonka avulla organisaation on mahdollista ansaita asiakkaiden 

luottamus sekä uskollisuus. (Happy-or-not.com 2020) 
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Kuva 4. Esimerkki HappyOrNot-laitteesta (Happy-or-not.com 2020). 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus korostaa asiakaskokemuksen merkitystä palveluita 

käytettäessä, jonka takia palvelun laatua täytyy mitata mahdollisimman kattavasti (Happy-or-

not.com 2020). Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä käyttää toimintansa arvioinnissa 

pikapalautelaitetta HappyOrNot:ia, joiden määrää lisättiin niin ikään myös vuonna 2018. Nämä 

laitteet on uusittu tablettipohjaisiksi laitteiksi, joiden avulla saadaan aiempaan verrattuna 

enemmän tietoa pikapalautteiden (hymiöiden) taustalta (ongelmakohdat ja kohokohdat). 

(Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 

2018, 7.) 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä annettiin vuonna 2019 HappyOrNot-pikapalautteita 

yhteensä 77 988 kpl. Käytössä oli kokonaisuudessaan 24 HappyOrNot-laitetta, jotka sijaitsivat 

seuraavissa yksiköissä: perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnassa yhteensä 15 

kappaletta, Päijät-Hämeen keskussairaalassa 3 kappaletta, Akuutti 24:ssä 2 kappaletta, Lahden 

kaupunginsairaalan kuvantamisessa 1 kappale, kuntoutuspalveluissa 1 kappale, ikääntyneiden 

asiakasohjauksessa 1 kappale sekä geriatrisessa osaamiskeskuksessa 1 kappale. Saatujen 
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HappyOrNot-palautteiden määrä vaihteli kuukausitasolla 4500-7500 kpl välillä. 

Pikapalautteista saatiin vuonna 2019 automaattinen raportti viikoittain, ja palautteet käsiteltiin 

yksiköittäin. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadunhallinnan, asiakas- ja 

potilasturvallisuuden raportti 2019.) Kuvassa 5 on esitetty vuoden 2019 HappyOrNot-

palautteiden lukumäärät yhteensä kaikkien laitteiden osalta. 

 

 

Kuva 5. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän HappyOrNot-palautteiden tulokset yhteensä (N=77 988) 

vuodelta 2019. 

 

Kuvasta 5 voi huomata, että vuoden 2019 aikana suurin osa vastaajista (62 863 kappaletta) oli 

erittäin tyytyväisiä palveluun (80%), kun taas palveluun tyytymättömiä oli 5221 kappaletta 

(7%). Alla olevassa kuvassa 6 on esitetty vuoden 2019 HappyOrNot-palautteiden perusteella 

mainitut toiminnan ongelmakohdat, mistä syystä asiakkaat ovat olleet tyytymättömiä 

palveluun. Kuvassa tummanpunainen väri osoittaa laitteen huonointa vastausvaihtoehtoa, kun 

taas vaaleanpunainen väri osoittaa toiseksi huonoimman vaihtoehdon.   

 

 

Kuva 6. Toiminnan ongelmakohdat HappyOrNot-palautteiden perusteella (Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2019). 

 

Saadun kokonaiskuvaraportin mukaan vuonna 2019 suurin yksittäinen haaste oli 

hoitoon/palveluun pääsy 28,6% (N=1078), minkä vuoksi asiakkaat olivat tyytymättömiä 
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palveluun. Lähes yhtä suuri ongelmakohta oli ”jokin muu” 27,7% (N=1046). Terminä ”jokin 

muu” nähdään jonkin verran epämääräisenä ja sen pohjalta on haasteellista arvioida, mihin 

asiakas on ollut loppujen lopuksi tyytymätön. Kehittämisnäkökulmasta tämän termin 

avaaminen voisi olla hyödyllistä esimerkiksi avoimella kysymyksellä. Tämä ei kuitenkaan 

toimisi HappyOrNot-laitteita käytettäessä, koska avoimen kysymyksen mahdollisuutta ei ole. 

Seuraavina kahtena toiminnan ongelmakohtina asiakkaat kokivat henkilökunnan 

ystävällisyyden sekä palvelun laadun.  

 

Alla olevassa kuvassa 7 on esitetty vuoden 2019 HappyOrNot-palautteiden perusteella mainitut 

toiminnan positiivisimmat aspektit, mistä syystä asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluun. 

Kuvassa tummanvihreä väri osoittaa laitteen parhainta vastausvaihtoehtoa, kun taas 

vaaleanvihreä väri osoittaa toiseksi parhaimman vaihtoehdon. 

 

 

Kuva 7. Toiminnan tyytyväisyys HappyOrNot-palautteiden perusteella (Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2019). 

 

Saadun kokonaiskuvaraportin mukaan vuonna 2019 selkeästi suurimpana yksittäisenä 

tyytyväisyyden aiheena koettiin henkilökunnan ystävällisyys 45,1% (N=17 770), mikä johti 

positiiviseen palautteen antoon. Tämä antaa hyvän yleiskäsityksen henkilöstön 

palvelualttiudesta asiakkaita kohtaan. Seuraavat tyytyväisyydenkohteet olivat 

hoitoon/palveluun pääsy sekä palvelun laatu. Samat teemat toistuivat myös toiminnan 

ongelmakohdissa, mutta määrällisesti positiivista palautetta on annettu enemmän kyseisiin 

teemoihin liittyen.  
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5.1.3 Chat-palvelun asiakaspalaute 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä Chat-palvelu on asiakkaille käytössä Internetin 

välityksellä erityisesti sekä neuvonnassa että ohjauksessa, joihin kuuluvat muun muassa 

avosairaanhoidon terveyspalvelut, ikääntyneiden neuvonta, sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta, 

suun terveydenhuolto sekä äitiys- ja lastenneuvola. Chat-palvelussa asiakkaita palvelee aina 

työntekijä, eikä esimerkiksi Chat-botti. Palvelun avulla mahdollistetaan laadukas sekä 

reaaliaikainen yhteys asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Chat-palvelusta saatavat tilastot ja 

tiedot saadaan raportointijärjestelmästä. Chat-palvelussa otettiin käyttöön Suomi.fi -

tunnistautuminen 13.6.2019 alkaen, jota asiakas saa halutessaan käyttää. Noin 70% Chat-

palvelun käyttäjistä antoivat palautetta palvelun käytöstä. Palvelua käyttävät sekä asiakkaat että 

ammattilaiset. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadunhallinnan, asiakas- ja 

potilasturvallisuuden raportti 2019.) 

 

Kuvassa 8 nähdään Chat-palvelun yleisnäkymä, josta asiakas voi valita hänelle sopivan aiheen, 

jota hänen yhteydenottonsa koskee. Tällä hetkellä Chat-palvelussa on mahdollista valita 

keskustelukanava viidestä eri aihealueesta, jotka ovat arkisin käytössä päiväsaikaan.   

 

 

Kuva 8. Chat-palvelun yleisnäkymä. 

 

Chat-tilastot sekä tiedot kokemuksista saadaan Flowmedikin Chat-raportointijärjestelmästä. 

Raporttien mukaan Chat-palvelun kautta tuli yhteensä 5123 kpl palautetta vuonna 2019 sekä 
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ammattilaisilta että asiakkailta. Ammattilaisilla tarkoitetaan asiakkaita palvelleita henkilöitä, 

jotka antavat palvelutapahtuman jälkeen palautetta. Palautetta kerätään myös ammattilaisilta, 

sillä on tärkeä ymmärtää, kuinka Chat-palvelu toimi heidän näkökulmastansa. Tällä tavoin 

saadaan informaatiota palvelun hyödyllisyydestä molempien osapuolten kannalta.  

 

Ammattilaisten palautteita oli 3230 kpl (63%) ja asiakkaiden 1893 kpl (37%), joista suurin osa 

palautetta antaneista asiakkaista koki Chat-palvelulla asioinnin helpoksi (Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2019). Alla 

olevassa kuvassa 9 on esitetty asiakkaan kokemuksia Chat-palveluiden käytöstä.  

Terveysasemien vastaanottoihin koskevassa Chatissa 83% asiakkaista (780 kappaletta) koki 

Chatissa asioinnin helpoksi, kun taas 17% asiakkaista (164 kappaletta) koki, ettei Chatilla 

asiointi ollut helppoa.  
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Kuva 9. Asiakkaiden antama palaute Chat-palvelusta (N=1893) (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2019).  

 

Kuvassa 9 esitetään yhteensä kaikkien Chat-palveluiden kautta saama palaute asiakkailta, jossa 

vastaajia on yhteensä 1893 kappaletta. Palautteet on jaettu eri osioihin riippuen siitä, mitä 

kanavaa käyttäen asiakas on Chatissa asioinut. Palautteen taustalta ei ole kuitenkaan 

mahdollista ymmärtää sitä, miksi asiakas on joko ollut tyytyväinen tai tyytymätön Chat-

palvelun käyttöön. Tällaisen ymmärryksen saaminen olisi erityisen tärkeää, jotta palvelua 

voitaisiin kehittää laadukkaampaan suuntaan ja reagoida mahdollisiin korjausehdotuksiin. 

 

Tarkastelemalla kuvassa 9 esitettyjä Chat-palautteiden määriä voidaan todeta, että vaikka 

asiakas ei saisi asiaansa hoidettua Chatin välityksellä, ei se välttämättä tarkoita sitä, että itse 
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palvelutapahtuman asiakas olisi kokenut huonona. Jatkokehittämisen näkökulmasta 

tärkeämpää olisi tarkastella, saiko asiakas tarvitsemaansa palvelua ylipäänsä, oliko Chat-

palvelun käytöstä hyötyä asiakkaalle, ja saiko hän tarvitsemansa asian etenemään. Tällä tavoin 

voitaisiin varmistua siitä, saako asiakas tarvitsemaansa palvelua Chatin kautta vai ei. Jos asiakas 

saa hyödyllistä palvelua tai tietoa Chatin välityksellä, niin siitä nähdään silloin olevan suuri 

hyöty. Tällä tavoin olisi myös mahdollista saada selville se, ovatko kaikki tarjotut 

keskustelukanavat yhtä hyödyllisiä ja tarpeellisia asiakkaille.  

 

Chatin välityksellä tapahtuvan asiakaspalautteen annon mittareihin tulisikin siis kiinnittää 

huomiota, että niillä mitataan haluttua asiaa. Esimerkiksi kysymys ”saitko asiasi hoidettua 

Chatin kautta?” voidaan ymmärtää monella eri tapaa. Osa asiakkaista voi antaa positiivisen 

palautteen (vihreä peukalo) silloin, kun esimerkiksi tietää kuinka jatkaa asiansa kanssa, kun taas 

joku toinen asiakas voi antaa negatiivisen palautteen (punainen peukalo) silloin, kun ei ole 

saanut asiaansa täysin hoidettua, vaikka hän olisi saanut asiansa etenemään. Asiakkailla saattaa 

olla hyvinkin erilaiset odotukset sille, mitä kaikkea Chatin välityksellä voidaan tosiasiassa 

ratkaista. Kehitysehdotuksiin palataan tarkemmin tutkimuksen luvussa 6.1. 

  

5.1.4 Asiakasraati 

Yhtymällä on käytössä useampi asiakasraati, joiden jäsenet edustavat mahdollisimman 

kattavasti yhtymän palveluja käyttäviä asiakkaita: eri ikäisiä, eri kunnissa asuvia sekä erilaisissa 

elämäntilanteissa asuvia miehiä ja naisia. Asiakasraateja ovat erikoissairaanhoidon, 

perusterveydenhuollon avo-vastaanottotoiminnan, perusterveydenhuollon sairaalapalvelujen, 

Orimattilan alueen lapsiperhetoimijoiden sekä Salpakankaan neuvolan asiakasraadit. (Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma 2018, 19.) 

Uudistunutta palautejärjestelmää esiteltiin vuonna 2018 yhdelle asiakasraadeista, jonka 

myönteisen ja rakentavan palautteen ansiosta järjestelmää päästiin kehittämään edelleen 

(Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 

2018, 7). 

 

Osallistumalla asiakasraatien toimintaan, asiakkaat voivat vaikuttaa palvelujen suunnitteluun, 

toteutukseen, kehittämiseen ja arviointiin. Asiakasraatien tuella vahvistetaan 

asiakaslähtöisyyttä. Vuonna 2018 asiakasraatien tapaamisissa käsiteltiin muun muassa 
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keskussairaalan uudistuvaa julkisivua ja kulkuyhteyksiä, tilojen asiakaslähtöisyyttä, 

potilasvaateuudistusta, palvelupalautejärjestelmää, palvelusetelikokeilua, yhtymän ilmettä ja 

internet-sivuja sekä keskussairaalan toimintaa. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2018, 14.) Kehittämiskohteina 

vuosille 2019-2020 tunnistettiin muun muassa seuraavat asiat: asiakasraati jatkaa 

kokoontumisiaan säännöllisesti (4-6 kertaa vuodessa), asiakasraadin toimintaa arvioidaan 

säännöllisesti sekä sen toimintaa laajennetaan sosiaalipalveluihin (Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma 2018, 19). 

 

5.1.5 Asiakaspalautekyselyt 

Yhtymän asiakas voi antaa palautetta asiakaspalautekyselyillä suullisesti, kirjallisesti tai 

sähköisesti yhtymän Internetsivujen kautta. Palvelupalautteen avulla mitataan 

asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta. Vuonna 2018 päivitettiin palautelaatikoiden 

ulkonäköä sekä tarkennettiin palautteen antamisen ohjeistusta. Kaikissa yhtymän fyysisissä 

yksiköissä on paperisia palautelomakkeita, palautelaatikoita sekä kyniä helposti asiakkaan 

saatavilla. Palautelaatikoiden päivittäminen sekä palautteen antamisen ohjeistuksen 

tarkentaminen helpottivat ja kannustivat asiakkaita antamaan palautetta, ja tämän johdosta 

palautemäärät ovat kasvaneet aiempiin vuosiin verrattuna. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2018, 7.)  

 

Yksiköiden eroista johtuen käytössä on erilaisia palautelomakkeita, ja kaikkialla käytössä on 

sekä paperiset että sähköiset lomakkeet. Molemmat lomakkeet ovat identtisiä, eikä ole eroa 

antaako asiakas palautteensa paperilla tai sähköisesti. Lomakkeet koostuvat 

asiakastyytyväisyyskyselystä sekä avoimen palautteen osiosta. Asiakastyytyväisyyskyselyssä 

on erilaisia väittämiä, joihin asiakas voi vastata asteikolla 1-5 (1 = täysin eri mieltä, 3 = en osaa 

sanoa, 5 = täysin samaa mieltä). Kaikissa palautelomakkeissa on vähintään viisi samaa 

väittämää, joita Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa koko maassa: 

 

- henkilöstö kohteli minua hyvin ja ystävällisesti 

- saamani tieto tutkimuksesta/hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää 

- hoitoani/palveluani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani 

- saamani hoito/palvelu oli hyvää 
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- koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon/palvelun aikana. 

Kyseisillä väittämillä on tarkoitus saada kokonaiskuva siitä, kuinka palvelutapahtuma on 

toteutunut asiakkaan mielestä. Koska kyseessä on Likertin asteikolla mitattavat väittämät, ei 

asiakas voi ilmaista vastauksensa taustasyitä. Väittämien vastauksien pohjalta asioita ei voi 

kehittää eivätkä kysymykset välttämättä ole kovin valideja mittamaan haluttuja asioita.  

On kuitenkin hyvä, että asiakaspalautetta seurataan edes jonkin verran kootusti 

valtakunnallisesti, mutta tällöin tulisi olla läpinäkyvää, kuinka saatuja tuloksia hyödynnetään 

konkreettisesti. Tämä mahdollistaisi koko Suomen alueella monipuolisen vertailun sekä antaisi 

yleiskuvan hoidon/palvelun laadusta. On kuitenkin haasteellista, että väittämissä on 

tulkinnanvaraa ja ihmiset voivat vastata niihin hyvinkin eri näkökulmista.  

Väittämä ”hoitoani/palveluani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani” on haastava 

sellaisten tapausten kohdalla, jossa asiakkaan ei ole mahdollista vaikuttaa millään tavalla 

päätöksentekoon, vaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen tekee päätöksen hänen 

puolestaan. Millaisen vastauksen asiakas tällöin antaa kyseiseen väittämään? Kun väittämään 

vastataan esimerkiksi arvosanalla 1 (täysin eri mieltä) siitä syystä, ettei asiakasta ollut 

mahdollisuutta kuulla asian suhteen, antaa tulos väärän vaikutelman tilanteesta ja johdattaa näin 

ollen harhaan. Väittämien tulisi siis olla selkeästi ymmärrettävissä ja väittämät tulisi ymmärtää 

samalla tavoin kuin ne on tarkoitettu ymmärrettäviksi. Tällä tavoin olisi mahdollista mitata 

haluttuja asioita, ja tulokset ovat vertailukelpoisia ympäri Suomen.  

Yllä mainittujen valtakunnallisten väittämien lisäksi kyselylomakkeissa kysytään muun muassa 

palvelun kokonaisarvosanaa, suosittelua, avoimia kysymyksiä, kuten kiitoksia, ehdotuksia tai 

parannettavaa sekä tiettyjä taustatietoja. Asiakaspalautelomakkeen täyttäminen on asiakkaalle 

täysin vapaaehtoista, jonka lisäksi asiakkaan on mahdollista jättää yhteystietonsa, mikäli hän 

haluaa, että häneen otetaan palautteen johdosta yhteyttä. Yksikön vastuulla on asiakkaiden 

palvelukokemusten kerääminen ja raportointi toiminnan kehittämisen tueksi. (Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2018, 4.)  

 

Palvelupalautteen kehittämiskohteena vuosille 2019-2020 on esitetty palautteen annon 

mahdollistamista eri tavoin sekä palautteen keräämistä säännöllisesti sekä tehostetusti. 
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Asiakkaita ohjataan aktiivisesti antamaan palautetta selkeiden opasteiden sekä suullisen 

ohjauksen avulla. Yksiköt seuraavat aktiivisesti saamaansa palautetta sekä kehittävät 

toimintaansa palautteen pohjalta. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadun, asiakas- ja 

potilasturvallisuuden raportti 2018, 19.) Kaikki käytössä olevat asiakaspalautekanavat kuvataan 

yhteenvetona alla olevassa kuvassa 10.  

 

 

Kuva 10. Käytössä olevien asiakaspalautekanavien kokonaisuus. 

 

Asiakaspalautetta on mahdollista antaa joko HappyOrNotin, Chatin tai 

asiakaspalautekyselyiden avulla. HappyOrNot sekä Chatissa annettava asiakaspalaute 

mahdollistavat palautteenannon heti palvelutapahtuman jälkeen sekä ovat nopeita vastattavia. 

Palautekanavien kautta on mahdollista saada yleiskuva siitä, kuinka toiminnassa onnistuttiin, 

mutta pelkästään näitä kanavia hyödyntämällä ei ole mahdollista saada selville sitä, miksi 

asiakas on kokenut palvelun hyväksi tai huonoksi. Chatissa annettava asiakaspalaute nähdään 

mielenkiintoisena, sillä koko palvelutapahtuma toteutuu etänä. Tämä asiakaspalautekanava 
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nähdään lisäksi myös helposti lähestyttävänä, sillä mikäli asiakas toimii Chatin välityksellä, 

hän todennäköisimmin osaa antaa palvelun jälkeen myös palautetta sähköisesti. Tästä syystä 

Chat-palvelun käytön yhteydessä ei ole tarvetta käyttää muita asiakaspalautteenkeruutapoja.  

 

Asiakaspalautekyselyihin on mahdollista vastata joko sähköisesti, suullisesti tai paperisesti ja 

kaikki näistä saadut palautteet tallennetaan QPro-asiakaspalautejärjestelmään. Kyselyt 

mahdollistavat monipuoliset ja laajat palautteet sekä avoimet vastaukset palvelusta. On 

kuitenkin selvää, että tällaiset kyselyt vaativat enemmän aikaa sekä motivaatiota antaa 

asiakaspalautetta. Tämä voi johtaa siihen, ettei asiakaspalautetta anneta niin paljon verrattuna 

esimerkiksi HappyOrNot-palautemääriin.  

 

Kuvassa 10 ei ole huomioitu asiakasraatitoimintaa, sillä se ei konkreettisesti ole yksi 

palautteenantotavoista. Asiakasraatitoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja sen kautta saatu 

palaute on tosiasiassa välillistä ja toiminnan avulla pyritään kehittämään palveluiden 

saatavuutta ja laatua sekä huomioimaan asiakaslähtöisyys kehittämistyössä.  

 

 
5.2 Palvelupalautejärjestelmän toimivuuden arviointi eri kohderyhmissä 

Palvelupalautejärjestelmän toimivuuden arviointi eri kohderyhmissä aloitetaan tarkastelemalla 

asiakaspalautteen antomääriä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Tämän jälkeen 

tarkastellaan palautekanavia eri kohderyhmittäin sekä niissä olevia eroja.  

 

5.2.1 Asiakaspalautemäärät Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä 

Ensimmäinen tutkimuskysymyksen tarkentava alakysymys oli: kuinka paljon eri kohderyhmät 

antavat palautetta QPro-asiakaspalautejärjestelmään? Kysymyksen tarkoituksena on selventää 

sitä, kuinka paljon asiakaspalautetta annetaan vuosittain asiakaspalautekyselyillä. Seuraavassa 

kuvassa esitetään asiakaspalautemäärät vuosittain Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä.   
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Kuva 2. Asiakaspalautemäärät vuosittain QPro -järjestelmässä vuosina 2016-2019. 

 

Kuvassa 11 esitetään asiakaspalautemäärän kehitys vuosien 2016-2019 aikana. Tämän 

aikavälin aikana palautetta on annettu yhteensä 11 628 kappaletta. Kuva antaa selkeän 

yleiskäsityksen siitä, kuinka paljon Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä saa asiakaspalautetta 

asiakaspalautekyselyillä vuosittain. Vuonna 2016 asiakaspalautetta on annettu yhteensä vain 

1417 kappaletta, mutta vuoden 2019 loppuun mennessä palautemäärä on kasvanut jo melkein 

kolminkertaiseksi eli yhteensä 4026 kappaleeseen. Tästä voidaan päätellä, että 

asiakaspalautteen antamisesta on tullut yleisempää ja vuoden 2019 loppuun mennessä ihmiset 

ovat antaneet edellisvuoteen verrattuna aina enemmän palautetta. Palautteenantamisesta on siis 

tullut suositumpaa.   
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Kuva 3. Asiakaspalautemäärät kohderyhmittäin vuosina 2016-2019. 

 

Kuvassa 12 on esitettynä asiakaspalautemäärät eri kohderyhmittäin jaoteltuna vuosille 2016-

2019. Kuvan tarkoituksena on tuoda esille, mitkä kohderyhmät antavat eniten palautetta ja 

miten asiakaspalautteen anto on kehittynyt eri kohderyhmien kohdalla jokaisena vuotena. 

Erityisesti vanhin kohderyhmä on aktivoitunut todella merkittävästi palautteen antamisen 

kanssa, sillä tämä voidaan havaita yli 76-vuotiaiden käyrän kohoamisella erityisesti vuosina 

2018 ja 2019. Tämä käyrän kohoaminen voi johtua esimerkiksi siitä, että ihmisten elinikä on 

pidentynyt, josta syystä kyseiseen kohderyhmään kuuluvat käyttävät sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluita enemmän.  

 

Toisaalta kuvasta voidaan huomata, että nuoremmat ihmiset eivät anna palautetta niin paljon 

kuin vanhemmat ihmiset, mikä saattaa johtua myös siitä, että heillä on todennäköisesti 

vähemmän käyntikertoja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimipisteillä verrattuna 

vanhempiin ihmisiin. Heidän käyntinsä saattavat olla myös rutiinikäyntejä. 

 

5.2.2 Käytetyt asiakaspalautekanavat kohderyhmittäin 

Toinen tutkimuksessa käytetty alakysymys oli: minkä kanavan kautta eri kohderyhmät antavat 

palautetta QPro-asiakaspalautejärjestelmään? Tämän kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, 
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eroaako palautteenantokanavien käyttö eri kohderyhmissä. Seuraavassa kuvassa esitetään eri 

asiakaspalautekanavien käyttö kaikissa kohderyhmissä. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään 

palautekanavia jokaisen määritetyn kohderyhmän osalta.  

 

 

Kuva 4. Asiakaspalautekanavien palautemäärät yhteensä vuosina 2016-2019. 

 

Kuvassa 13 on esitetty eri asiakaspalautekanavien käyttö kaikissa kohderyhmissä. Sähköinen 

palaute on kasvanut tasaisesti joka vuosi ja tuleekin tulevaisuudessa ohittamaan paperisen 

palautteenantotavan. Paperinen palautteenantotapa on ollut ylivoimaisesti suosituin vuonna 

2018, kun se otettiin käyttöön, mutta jo vuonna 2019 se alkoi olemaan melkein yhtä suosittu 

kuin sähköinen palautteenantotapa. Paperisen palautteen antaminen on myös vuodesta 2018 

vuoteen 2019 mennessä hieman vähentynyt, mutta ei vielä merkittävästi. Paperisen palauteen 

osuus oli 43 % ja sähköisen palautteen osuus oli n. 42 % saaduista asiakaspalautteista. 
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Kuva 5. Asiakaspalautekanavat 0-6-vuotiaiden osalta vuosina 2016-2019. 

 

Kuvassa 14 on esitetty 0-6-vuotiaiden palautteenantotavat vuosittain. Tällaisissa tapauksissa 

vanhemmat todennäköisesti arvioivat käyntejä sekä niiden sujuvuutta, kun asiakkaana on ollut 

lapsi. Tällainen voi esimerkiksi olla neuvolakäynti. Riippuu lapsen iästä, pystyykö hän itse 

kertomaan, millaista saatu palvelu oli ja mitä mieltä hän siitä itse oli.  

 

Vuonna 2019 alle 6-vuotiaat antoivat palautetta yhteensä 123 kappaletta, mikä vastaa n. 3% 

koko palautteesta. Tästä määrästä paperisella palautteella annettiin 22 kappaletta, suullisesti 0 

kappaletta, paperilla tai suullisesti (ei dataa) 10 kappaletta ja sähköisesti 91 kappaletta.  

Sähköinen palaute on siis suurin palautteenantokanava tässä kohderyhmässä ja se vastasi 

prosentteina n. 74% kohderyhmänsä palautteesta.   

 

Palautemäärät ovat kokonaisuuteen verrattuna hyvin pieniä, mutta vuonna 2019 erityisesti 

paperisen palautteen määrät ovat olleet laskussa ja sähköinen palaute on lisääntynyt tasaisesti 

vuosi vuodelta. 
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Kuva 6. Asiakaspalautekanavat 7-17-vuotiaiden osalta vuosina 2016-2019. 

 

Kuvassa 15 on esitetty 7-17-vuotiaiden palautteenantotavat vuosittain. Kyseessä oleva 

ikäluokka on jo tottunut todennäköisesti käyttämään digitaalisia palveluita, joten kuvassa on 

selkeästi havaittavissa runsaampi sähköisen palautteenantotavan käyttö. Varsinkin 

tulevaisuudessa tämä tulee olemaan ylivoimaisesti käytetyin palautteenantokanava.   

 

Vuonna 2019 7-17-vuotiaat antoivat palautetta yhteensä 159 kappaletta, mikä vastaa n. 4% 

koko palautteesta. Tästä määrästä paperisella palautteella annettiin 39 kappaletta, suullisesti 0 

kappaletta, paperilla tai suullisesti (ei dataa) 22 kappaletta ja sähköisesti 98 kappaletta. 

Sähköinen palaute on siis suurin palautteenantokanava tässä kohderyhmässä ja se vastasi 

prosentteina n. 62% kohderyhmänsä palautteesta.   
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Kuva 7. Asiakaspalautekanavat 18-30-vuotiaiden osalta vuosina 2016-2019. 

 

Kuvassa 16 on esitetty 18-30-vuotiaiden palautteenantotavat vuosittain. Kyseessä oleva 

ikäluokka on todennäköisesti tottunut käyttämään digitaalisia palveluita, joten tässäkin 

ikäluokassa on selkeästi havaittavissa runsas sähköisen palautteenantotavan käyttö. Varsinkin 

tulevaisuudessa tämä tulee olemaan ylivoimaisesti suurin kanava tässäkin ikäryhmässä. 

Suullisesti palautetta ei anneta lukuun ottamatta yhtä suullisesti annettua palautetta. 

 

Vuonna 2019 18-30-vuotiaat antoivat palautetta yhteensä 478 kappaletta, mikä vastaa n. 12% 

koko palautteesta. Tästä määrästä paperisella palautteella annettiin 136 kappaletta, suullisesti 1 

kappaletta, paperilla tai suullisesti (ei dataa) 54 kappaletta ja sähköisesti 287 kappaletta. 

Sähköinen palaute on siis suurin palautteenantokanava tässä kohderyhmässä ja se vastasi 

prosentteina n. 60% kohderyhmänsä palautteesta.   
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Kuva 8. Asiakaspalautekanavat 31-45-vuotiaiden osalta vuosina 2016-2019. 

 

Kuvassa 17 on esitetty 31-45-vuotiaiden palautteenantotavat vuosittain. Kyseessä oleva 

ikäluokka on todennäköisesti osittain tottunut käyttämään digitaalisia palveluita, joten tässäkin 

ikäluokassa on selkeästi havaittavissa sähköisen palautteenantotavan käyttö ja sen tasainen 

kasvu vuosittain. Erityisesti vuonna 2019 sähköinen palautekanava kasvoi voimakkaasti. 

Varsinkin tulevaisuudessa sähköinen palautteenantokanava tulee olemaan ylivoimaisesti suurin 

kanava myös tässä kohderyhmässä. Suullisesti palautetta ei anneta. 

 

Vuonna 2019 31-45-vuotiaat antoivat palautetta yhteensä 582 kappaletta, mikä vastaa n. 14% 

koko palautteesta. Tästä määrästä paperisella palautteella annettiin 205 kappaletta, suullisesti 0 

kappaletta, paperilla tai suullisesti (ei dataa) 32 kappaletta ja sähköisesti 345 kappaletta. 

Sähköinen palaute on siis suurin palautteenantokanava tässä kohderyhmässä ja se vastasi 

prosentteina n. 59% kohderyhmänsä palautteesta.   
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Kuva 9. Asiakaspalautekanavat 46-64-vuotiaiden osalta vuosina 2016-2019. 

 

Kuvassa 18 on esitetty 46-64-vuotiaiden palautteenantotavat vuosittain. Kyseessä oleva 

ikäluokka ei ole todennäköisesti yhtä paljon tottunut käyttämään digitaalisia palveluita kuin 

nuoremmat ikäluokat. Kuvassa on silti havaittavissa sähköisen palautteenantotavan käyttö ja 

sen kasvu vuosittain. Tulevaisuudessa sekä paperiset että sähköiset palautteet tulevat olemaan 

lukumääriltään suurimmat tässä ikäryhmässä. Suullisesti palautetta ei anneta juurikaan. 

 

Vuonna 2019 46-64-vuotiaat antoivat palautetta yhteensä 866 kappaletta, mikä vastaa n. 22% 

koko palautteesta. Tästä määrästä paperisella palautteella annettiin 365 kappaletta, suullisesti 8 

kappaletta, paperilla tai suullisesti (ei dataa) 67 kappaletta ja sähköisesti 426 kappaletta. 

Sähköinen palaute on siis suurin palautteenantokanava tässä kohderyhmässä ja se vastasi 

prosentteina n. 49% kohderyhmänsä palautteesta.   
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Kuva 10. Asiakaspalautekanavat 65-75-vuotiaiden osalta vuosina 2016-2019. 

 

Kuvassa 19 on esitetty 65-75-vuotiaiden palautteenantotavat vuosittain. Kyseessä oleva 

ikäluokka ei ole todennäköisesti tottunut käyttämään digitaalisia palveluita, joten tämän takia 

paperista kanavaa on suosittu selkeästi eniten. Kuvassa on tästä huolimatta havaittavissa 

sähköisen palautteenantotavan käyttö ja sen tasainen kasvu vuodesta toiseen. Tulevaisuudessa 

erityisesti paperinen palautekanava tulee olemaan käytetyin tässä kohderyhmässä, mutta 

sähköinen palautekanava tulee saavuttamaan sitä lähitulevaisuudessa. Suullisesti palautetta ei 

juurikaan anneta, mutta kuitenkin enemmän kuin aikaisemmissa kohderyhmissä yhteensä. 

 

Vuonna 2019 65-75-vuotiaat antoivat palautetta yhteensä 725 kappaletta, mikä vastaa n. 18% 

koko palautteesta. Tästä määrästä paperisella palautteella annettiin 386 kappaletta, suullisesti 

33 kappaletta, paperilla tai suullisesti (ei dataa) 71 kappaletta ja sähköisesti 235 kappaletta. 

Paperinen palaute on siis suurin palautteenantokanava tässä kohderyhmässä ja se vastasi 

prosentteina n. 53% kohderyhmänsä palautteesta.   
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Kuva 11. Asiakaspalautekanavat yli 76-vuotiaiden osalta vuosina 2016-2019. 

 

Kuvassa 20 on esitetty yli 76-vuotiaiden palautteenantotavat vuosittain. Kyseessä oleva 

ikäluokka ei ole todennäköisesti tottunut käyttämään digitaalisia palveluita, joten tämän takia 

paperista palautekanavaa on suosittu selkeästi eniten. Tämä kohderyhmä ei juurikaan muuta 

palautteenantotapaa käytä, mutta havaittavissa on selkeästi suurin suullisen palautteen määrä, 

kun tarkastellaan muita kohderyhmiä. Tulevaisuudessa erityisesti paperinen palautekanava 

tulee olemaan suurin kanava tässä kohderyhmässä, eikä sille tuskin tule olemaan muita 

kilpailijoita. 

 

Vuonna 2019 yli 76-vuotiaat antoivat palautetta yhteensä 1093 kappaletta, mikä vastaa n. 27% 

koko palautteesta. Tästä määrästä paperisella palautteella annettiin 580 kappaletta, suullisesti 

189 kappaletta, paperilla tai suullisesti (ei dataa) 121 kappaletta ja sähköisesti 203 kappaletta. 

Paperinen palaute on siis suurin palautteenantokanava tässä kohderyhmässä ja se vastasi 

prosentteina n. 53% kohderyhmänsä palautteesta.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa käsitellään tulosten pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä sekä ilmenneitä 

kehittämisehdotuksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä Päijät-Hämeen 

palvelupalautejärjestelmän kokonaiskuvaus sekä sen toimivuuden arviointia eri 

kohderyhmissä. Tuloksissa selvitettiin aineiston pohjalta palvelupalautteen kokonaiskuvausta 

sekä sitä, mitkä kohderyhmät antavat eniten palautetta ja millaisia palautteenantokanavia 

kunkin kohderyhmän asiakkaat käyttävät. 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän erilaisia palautteenantokanavia on kehitetty vastaamaan 

asiakkaiden muuttuviin ja erilaisiin tarpeisiin. Palvelupalautejärjestelmä koostuu erilaisista 

palautteenantokanavista riippuen siitä, kerätäänkö asiakkaalta palautetta laajemmin 

(asiakaspalautekysely) vai nopeasti ja yleiskuvan antavaa palautetta (HappyOrNot). Lisäksi 

Chat-palvelusta voi antaa palautetta heti palvelutapahtuman jälkeen. Asiakaspalautekyselyihin 

vastaamalla mahdollistetaan laajemman palautteen antaminen, jossa käytetään arvosana-

asteikkoa (Likert-asteikko) sekä avoimien palautteiden kirjaaminen. Eri palautekanavat 

mahdollistavat sähköisesti, kirjallisesti tai suullisesti palautteen antamisen 

asiakaspalautekyselyillä.  

 

Kilpeläinen ja Salo-Laaka (2012, 314) korostavat sitä, kuinka asiakkailta saatu tieto on erittäin 

merkittävää organisaation palveluille ja niiden kehittämiselle. Tästä syystä on tärkeää, että 

asiakaspalautetta kerätään asiakkailta monipuolisesti sekä eri kanavia käyttäen. Tällöin 

tavoitetaan mahdollisimman moni asiakas, jotka haluavat antaa palautetta toiminnasta. Vaikka 

tässä tutkimuksessa palautteen sisältöön tai hyödynnettävyyteen ei kiinnitetä huomiota, olisi se 

tulevaisuuden kannalta erittäin mielenkiintoista sekä hyödyllistä.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan palvelupalautejärjestelmän kokonaiskuvauksesta saatuja tuloksia 

sekä QPro-asiakaspalautejärjestelmästä saatuja tuloksia, jonka jälkeen siirrytään pohtimaan 

tutkimuksen luotettavuutta sekä jatkotutkimushaasteita.  
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6.1 Tulosten tarkastelu ja kehittämisehdotukset 

Tulosluvun alaluvussa 5.1 tarkasteltiin palvelupalautejärjestelmän kokonaiskuvausta. 

Asiakaspalautetta on mahdollista antaa joko HappyOrNotin, Chatin tai 

asiakaspalautekyselyiden avulla riippuen asiakkaan halusta antaa palautetta. HappyorNot-

palaute tai Chat-palaute on nopea ja heti palvelutapahtuman jälkeen vastattavissa, kun taas 

asiakaspalautekyselyllä on mahdollisuus antaa laajempaa palautetta.  

 

Koetaan myös hyväksi, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Internet-sivuilta on nähtävissä 

edellisten kuukausien HappyOrNot-palvelun positiivisten palautteiden määrä. Jokaisen 

kuukauden tulos on nähtävillä lokakuusta 2018 asti. Tällainen luo luottamusta asiakkaille, jotka 

käyttävät yhtymän palveluita. Tehdessään päätöksiä palveluiden suhteen, asiakkaat usein 

peilaavat muilta asiakkailta saatuja kokemuksia tai palautteita (Klaus 2020, 7). Tästä syystä on 

kannattavaa, että menneiden kuukausien positiivisten palautteiden määrä on näkyvillä selkeästi.  

 

Tällä hetkellä HappyOrNot-palautemäärät ovat nähtävillä palvelujen laatu ja saatavuus-sivulla, 

josta tuloksia asiakas ei ehkä ensimmäisenä näe. Positiivisten palautteiden määrä olisi hyvä olla 

näkyvillä esimerkiksi yhtymän Internet-sivujen etusivulla, sillä tämän avulla ihmiset 

todennäköisimmin huomioisivat sen helpommin. Tämä loisi luottamusta palvelua kohtaan sekä 

tekisi palveluista helposti lähestyttävän. Myös anna palautetta-sivulle voisi laittaa esimerkiksi 

linkin kyseisiin tuloksiin, tai laittaa aina edellisen kuukauden tuloksen näkyville selkeästi. 

Tämä voisi parhaimmillaan motivoida asiakkaita antamaan enemmän palautetta, sillä 

asiakkaalle tulee tunne, että hänen antamallaan palautteella on merkitystä yhtymälle.   

 

Kehittämisehdotuksena Chatin välityksellä annettavaan asiakaspalautteeseen ehdotettiin 

mittariston kehittämistä, jotta kysymykset mittaisivat haluttuja asioita. Tällä tarkoitetaan 

esimerkiksi sitä, ettei kysymyksiä väärinymmärrettäisi. Kysymys ”saitko asiasi hoidettua 

Chatin kautta?” voitaisiin asetella uudestaan esimerkiksi muotoon ”saitko ongelmasi 

ratkaistuksi Chatin kautta?”. Asiakkaan antaessa positiivisen palautteen, vastaus ei johda 

jatkokysymykseen. Mikäli asiakas antaa negatiivisen palautteen, voisi tämän jälkeen esittää 

jatkokysymyksen ”saitko asiasi etenemään?”.  
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Näillä kysymyksillä haluttaisiin saada vastauksia nimenomaan siihen, saiko asiakas 

ongelmansa kokonaan ratkaistua etäyhteyden välityksellä, tai saiko hän edes asiansa etenemään 

tarvittavaan suuntaan (esimerkiksi saiko hän varattua ajan tarkastukseen, mikäli ongelmaa ei 

voitu ratkaista Chatissa). Tällä tavoin pyrittäisiin muotoilemaan kysymykset 

yksinkertaisempaan ja selkeämpään muotoon, jotta mahdollisimman moni vastaajista 

ymmärtäisi kysymykset niin kuin ne on tarkoitettu ymmärrettäviksi. Tällä tavoin saataisiin 

minimoitua vastauksien virhemarginaali sekä saataisiin mitattua juuri tiettyä asiaa.  

 

Tulosluvun alaluvussa 5.2 esitettiin asiakaspalautekyselyiden kokonaismäärää Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymässä vuosina 2016-2019. Vuonna 2016 kokonaispalautemäärä oli 1417 

kappaletta, kun taas vuonna 2019 palautetta oli annettu yhteensä 4026 kappaletta. 

Asiakaspalautteen antamisesta on näin ollen mahdollisesti tullut yleisempää ja suositumpaa, 

minkä lisäksi myös asiakasmäärät ovat voineet yhtymässä kasvaa. Nämä seikat huomioiden 

voidaan kuvitella, että kokonaispalautemäärät tulevat vuosittain kasvamaan yhä enemmän.  

 

Asiakaspalautemäärien kasvu osoittaa sen, että asiakkaat todennäköisesti haluavat olla yhä 

enemmän osana toiminnan tai palvelun kehittämistä. Asiakkaista sekä potilaista on tullut 

nykypäivänä yhä tietoisempia omista oikeuksistaan, mistä syystä laadukasta palvelua on 

jokaisen toimijan tarjottava. Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä 

valinnanvapaudesta tulee yhä tärkeämpi tekijä palveluja tuotettaessa. Laadukkaan ja toimivan 

palvelun varmistamiseksi on tärkeää kerätä sekä ennen kaikkea osata hyödyntää 

asiakaspalautetta ja niistä saatavaa informaatiota.  Jotta asiakaspalautemäärien kasvu voitaisiin 

mahdollistaa vuosittain, on tärkeää, että esimerkiksi asiakaspalautekanavien selkeyteen ja 

helppokäyttöisyyteen panostetaan. Kanavia voidaan monipuolistaa tai luoda uusia muun 

muassa teknologian avulla, mutta tulee kuitenkin huomioida, ettei vanhoja 

palautteenantokanavia tule korvata kokonaan uusilla, vaan täydentää mahdollisuuksien 

mukaan.  

 

Kuvassa 12, jossa esitettiin asiakaspalautemäärät kohderyhmittäin vuosina 2016-2019, on 

havaittavissa, että kolme viimeistä määritettyä kohderyhmää antavat kaikista eniten 

asiakaspalautetta palvelusta. Vuonna 2019 asiakaspalautetta annettiin yhteensä 4026 

kappaletta, mistä kolmen viimeisen kohderyhmän osuus on n. 67%. Eli yli 46-vuotiaat antavat 
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koko hyvinvointiyhtymän palautteesta noin kaksikolmasosaa. Tämä todennäköisesti juontaa 

juurensa siihen, että heillä on enemmän käyntejä hyvinvointiyhtymän toimipisteillä nuorempiin 

kohderyhmiin verrattuna.  

 

Koko hyvinvointiyhtymän palautteesta yli 46-vuotiaat antavat siis suurimman osan, jolloin 

heidän näkemyksensä tulevat eniten huomioiduksi palvelua tai toimintaa kehittäessä ja 

suunniteltaessa. On selvää, että heidän tarpeensa huomioidaan, sillä he myös käyttävät 

palveluita tällä hetkellä todennäköisesti eniten. Palveluita ja toimintaa kehittäessä tulisi 

kuitenkin myös huomioida tulevaisuuden käyttäjät, jotka tällä hetkellä ovat vielä nuoremmissa 

kohderyhmissä. Heidän tarpeidensa selvittäminen ja niihin vastaaminen edellyttää palautteen 

antamisen selkeyttä ja helppoutta myös jatkossa, koska yhä nuoremmat kohderyhmät eivät 

vaivaudu vastaamaan hankaliin ja pitkiin kyselyihin.  

 

Asiakaspalautemenetelmien käyttö kaikissa kohderyhmissä havainnollisti sen, millaisia 

erilaisia palautteenantokanavia eri kohderyhmät yleisemmin käyttävät. Oli selkeästi 

havaittavissa, mitkä kohderyhmistä hyödynsivät esimerkiksi paperista palautetta teknologian 

mahdollistaman sähköisen palautteen sijaan. Selville saatiin myös se, että sähköisesti annettu 

palaute oli lähestulkoon yhtä suosittua kuin paperisesti annettu palaute. Tämä johtunee 

kuitenkin edellä mainitusta syystä, jossa yli 46-vuotiaiden antaman palautteen suuruus oli 

kaikkien kohderyhmien osalta n. 67%. Kun tarkastellaan lähemmin eri kohderyhmien antamia 

palautteita, nähdään, että nuoremmissa kohderyhmissä sähköisen palautteen antaminen on 

suositumpaa, jonka vuoksi myös kuvaajankäyrä on noussut tasaisesti viime vuosina. Jokaista 

erilaista asiakaspalautekanavaa hyödynnetään jonkin verran, joten on tärkeää myös jatkossa 

tarjota näitä kanavia palautteen antoon, jotta asiakkaat tavoitetaan ja heidän palautteellaan 

osoitetaan olevan merkitystä.  

 

Teknologia mahdollistaa uudenlaisia lähestymistapoja kansalaisten osallistamiseen sekä 

vaikuttavuuden tarkasteluun sosiaali- ja terveyspalveluissa. Käytetyissä kyselyissä ei oteta 

huomioon sitä, että asiakkaan tunnetilaan sekä mielialaan vaikuttavat tekijät eivät välttämättä 

ole edes organisaatioon liittyviä asioita. Asiakkaan antamaan palautteeseen tunnetila sekä 

mieliala kuitenkin automaattisesti vaikuttavat. Palautteenantoa voisi kehittää niin, että 

asiakkaan elämäntilanteet huomioitaisiin laajemmin.  
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Lisäksi lapsille olisi mahdollista tarjota käyttöön interaktiivinen lapsille suunnattu 

kyselylomake, jolloin he voisivat kuvista osoittaa paremmin oman mielipiteensä. Värien käyttö 

sekä erilaiset kuvat voisivat toimia motivaattorina vastaamisessa. Myös kohderyhmien jaottelua 

mittareissa voisi mahdollisesti kehittää. Laajemmat kohderyhmäkokonaisuudet voisivat toimia 

jaottelussa paremmin, esimerkiksi jako viiteen luokkaan: 0-6, 7-17, 18-40, 41-64 ja 65+. 

Radikaalisti jaoteltuna voitaisiin kohderyhmät jakaa kolmeen luokkaan: 0-17, 18-64 ja 65+, 

mutta todennäköisemmin viisi eri luokkaa voisivat toimia paremmin kuin tämänhetkiset 

seitsemän luokkaa.  

 

Palautemääriä tarkastellessa ei voida ottaa huomioon sitä, että osa asiakkaista voi antaa 

huomattavasti enemmän palautetta, kun taas osa asiakkaista saattaa jättää kokonaan palautteen 

antamatta. Tämä voi asettaa haasteita toiminnan kehittämiselle. Suullisesti tapahtuvat 

puhelinhaastattelut palvelutapahtuman jälkeen ovat toimivia, mikäli asiakas antaa siihen 

suullisen luvan. Tästä tulisi sopia asiakkaan kanssa aina kahden kesken ja sopia soittoajasta, 

sillä nykyaikana ihminen ei välttämättä vastaa soittoon, mikäli se tulee vieraasta numerosta. 

Puhelinhaastattelut myös sitovat henkilökuntaa sekä erilaisia resursseja. Ei ole myöskään 

varmaa, uskaltaako asiakas sanoa rehellisen mielipiteensä ollessaan puhelimitse 

vuorovaikutuksessa yhtymän työntekijän kanssa. On kuitenkin selvää, että reaaliaikaisesti 

saatava palaute on nykyaikaista ja sen hyödyntämiseen tulisikin panostaa vahvasti.  

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksen luotettavuuteen on pyritty kaikissa tutkimuksen teon vaiheissa. Hyvää tieteellistä 

käytäntöä noudattaen tutkimuksessa on huomioitu muiden tutkijoiden aikaisemmat tutkimukset 

asianmukaisella tavalla (Vilkka 2015).  

 

Kyselylomakkeessa kaikille vastaajille esitetään kysymys samassa muodossa, eikä siihen 

vaikuta tutkijan läsnäolo, ilmeet tai eleet. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Valli 2015.) 

Yhtymän kyselylomakkeet ovat kaikille vastaajille samat, mutta eroavaisuuksia on esimerkiksi 

siitä syystä, millaista palvelua asiakas tai potilas on käyttänyt. Tutkimuseettisyys on huomioitu 

lisäksi niin, että anonyymisti vastattavissa kyselyissä estetään se, ettei vastaajia voida tunnistaa. 

Kysymyslomakkeissa ei siis kysytä liian tarkkoja henkilötietoja, jottei vastaajia voi tunnistaa 

aineistosta. Tutkimuksen aineisto käsitellään koko prosessin ajan luottamuksellisesti Päijät-
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Hämeen hyvinvointiyhtymän järjestelmässä. Lisäksi asiakkaalle on palautetta annettaessa 

nähtävillä palvelupalautejärjestelmän tietosuojaseloste.  

 

Tutkimuksen toistettavuutta mittaa reliaabelius (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004; Valli 

2015, 79). Reliaabeliuden arvioinnin kohteena on esimerkiksi tutkimusaineiston otoskoko ja 

onnistuneen määrällisen tutkimuksen perusta onkin hyvin tehdyssä otannassa (Valli 2015, 14). 

Tässä tutkimuksessa asiakaspalautekyselyillä annettuja vastauksia oli 11 628 kappaletta 

vuosien 2016-2019 aikana. Vastaajan motivaatiolla nähdään olevan myös vaikutus tutkimuksen 

reliabiliteettiin. Kyselylomakkeeseen vastanneilla asiakkailla, jotka vastasivat muun palautteen 

lisäksi myös avoimiin kysymyksiin, oli luultavimmin enemmän aikaa keskittyä kyselyyn sekä 

motivaatiota kirjoittaa sanallista palautetta. Koska asiakaspalautetta on mahdollisuus antaa joko 

suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, voi asiakas valita parhaiten hänelle sopivan kielen. Samojen 

kysymysten esittäminen eri kielellä ei kuitenkaan välttämättä aina ole yksiselitteistä. Tällaisissa 

tilanteissa vastaajat saattavat ymmärtää kysymykset eri tavoin kuin ne on tarkoitettu. 

Asiakkaille luodaan mahdollisuus vastata omalla äidinkielellään, jolloin ymmärrettävyys on 

helpompaa, ja jolloin myös vastausten luotettavuus lisääntyy.  

 

Tutkimuksen validiteetti kertoo siitä, mittaako tutkimus sekä käytetyt mittarit sitä mitä on 

tarkoitus mitata sekä onko tutkimustieto yleistettävissä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 

216). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä kokonaiskuvaus Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän palvelupalautejärjestelmästä ja tehdä toimivuuden arviointia eri 

kohderyhmien osalta. Tutkimuksen yleistettävyys koko Suomeen ei ole kuitenkaan kovin hyvä, 

sillä tutkittiin vain yhden hyvinvointiyhtymän palvelupalautejärjestelmää. 

Palvelupalautejärjestelmän kokonaiskuvauksesta sekä toimivuuden arvioinnin tuloksista voi 

kuitenkin olla hyötyä muissa yhtymissä ympäri Suomen. Kohdeorganisaatiossa 

tutkimustuloksia voidaan pitää kuitenkin uskottavina ja niitä on mahdollista hyödyntää.  

 

Tutkimuksen validiutta mittaa käytettyjen mittarien kysymysten ja vastausvaihtoehtojen sisältö 

sekä niiden muotoilu, eli se, ymmärtävätkö tutkijat sekä tutkittavat sisällön täysin samalla 

tavalla (Vilkka 2015). Tutkimuksen tulosten vertailu aiempiin tutkimustuloksiin lisää myös 

tutkimuksen luotettavuutta. Tei-Tominagan ja Saton (2016, 112) tutkimuksessa nousi esille se, 

että mikäli sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten työympäristöt ovat samankaltaisia 
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kuin magneettisairaaloiden, on niillä todennäköisesti vaikutusta potilaiden kokemaan 

tyytyväisyyteen. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on ottanut toimintaansa mallia 

magneettisairaaloista. McFarland, Shen, Parker, Meyerson ja Holcombe (2017, 208) ovat 

tutkimuksessaan tuoneet esille sen, kuinka ylipäätänsä sosiaali- ja terveyspalveluiden fyysisen 

ympäristön sekä sen toimivuuden nähdään vaikuttavan asiakkaiden kokemukseen laajasti. 

Tästä syystä olisikin tärkeää, että organisaatio kiinnittäisi huomiota tiloihin ja ympäristöön, sillä 

näin ollen voidaan mahdollisesti saada korkeampaa asiakastyytyväisyyttä.  

 

Ramlin sekä Sjahruddinin (2015, 397-399) tekemän tutkimuksen tulokset osoittivat, että mitä 

korkeampi potilaan tyytyväisyys palvelua kohtaan oli, vaikutti se positiivisesti potilaan 

luottamukseen. Mitä suurempi potilaan luottamus palveluita kohtaan on, sitä suurempi on myös 

potilaan uskollisuus organisaation sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. (Ramli & 

Sjahruddin 2015, 397-399.) Potilaan tyytyväisyydellä nähdään siis olevan positiivinen ja 

merkittävä vaikutus, kun tarkastellaan potilaan luottamusta.  

 

Jatkotutkimushaasteena tutkimukselle voitaisiin ajatella syy-seuraus-suhteiden hahmottamista 

laajemmasta aineistosta. Jos eri yhtymien välisiä vertailuja tehtäisiin, voisi tällainen tuoda 

läpinäkyvyyttä asiakaspalvelun toteutumiseen ja laadun parantamiseen. Tässä tutkimuksessa 

käsitetiin vain palvelupalautejärjestelmän kokonaiskuvaa sekä toimivuuden arviointia eri 

kohderyhmissä, minkä vuoksi tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tehdä asiakaspalautteiden 

hyödyntämisestä laajempaa tutkimusta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Sheard et al 

(2017, 25) tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että suurin osa sosiaali- ja terveydenhuollon 

osastoista on pyrkinyt resurssien ja valmiuksien mukaan muuttamaan toimintaansa asiakkaiden 

palautteiden perusteella. Juuri tällainen saatujen palautteiden hyödyntäminen nähdään tärkeänä.  

 

Lisäksi Hokkanen (2012, 116) on todennut, että asiakastyytyväisyyskyselyistä saatujen tulosten 

tulkinta ja hyödyntäminen jää usein valitettavasti pelkäksi tyytyväisyyden arvioinniksi, eikä 

asiakaspalautteen laajempaa hyödyntämistä käytetä riittävästi. Mikäli asiakkaille tehtäisiin 

läpinäkyväksi se, kuinka heiltä saatu palaute vaikuttaa organisaation toimintatapoihin sekä 

palveluihin, voisi sillä olla positiivisia vaikutuksia asiakaspalautteen antamiseen. Tähän 

tulisikin kiinnittää siis erityistä huomiota.  
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7 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

palvelupalautejärjestelmän kokonaiskuvaus sekä arvioida sen toimivuutta eri kohderyhmissä. 

Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin asiakaspalvelua sekä käsitteisiin liittyviä teemoja. 

Tutkimuksen kannalta relevanttia oli myös tarkastella asiakkuutta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa.  

Teoriaosuudessa organisaation kannalta tärkeinä näyttäytyivät vahvasti asiakaskokemuksen 

ymmärtäminen sekä asiakaspalautteen keräämisen merkitys. Jotta voidaan tarjota laadukasta 

palvelua sekä hoitoa, on sitä kehitettävä jatkuvasti saatujen asiakaspalautteiden pohjalta. 

Asiakkaille tulisi tehdä mahdollisimman läpinäkyväksi se, kuinka heiltä saama palaute 

vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Tämä motivoisi ihmisiä antamaan palautetta, sillä he 

saisivat osallisuuden kokemuksia. Nykyteknologia mahdollistaa erilaisia mahdollisuuksia 

palautteenantoon, joten niitä tulisi hyödyntää monipuolisesti, kun kerätään asiakaspalautetta.  

Tutkimuksen empiirinen osa aloitettiin kartoittamalla Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

palvelupalautejärjestelmän nykytilanne. Merkittävänä nähtiin palvelupalautejärjestelmän 

kokonaiskuvaus ja toimivuuden arviointi eri kohderyhmissä sekä niistä ilmenneet 

kehittämisehdotukset. Vuodesta 2016 vuoteen 2019 mennessä asiakaspalautemäärät ovat 

kasvaneet vuosittain. Tästä voidaan päätellä se, että ihmiset todennäköisesti haluavat vaikuttaa 

yhä enemmän saamaansa palveluun. Lisäksi tuloksissa saatiin selville, että yli 46-vuotiaat 

antavat koko hyvinvointiyhtymän palautteesta noin kaksikolmasosaa, eli n. 67%. Näiden 

kohderyhmien antamaa palautetta huomioidaan tällä hetkellä todennäköisesti eniten, sillä he 

antavat eniten palautetta. Palveluita ja toimintaa kehittäessä tulisi kuitenkin myös huomioida 

kaikki ne palveluiden tulevaisuuden käyttäjät, jotka tällä hetkellä eivät vielä kuulu kyseisiin 

kohderyhmiin. Näin ollen voitaisiin ennakoida heidän tarpeisiinsa jo edeltävästi, ja 

mahdollistettaisiin laadukas palvelu myös heidän näkemystensä pohjalta.  

Asiakaspalautekanavia tarkasteltaessa huomioitiin se, että eri kohderyhmät hyödynsivät 

vaihtelevasti eri palautteenantokanavia. Sähköisesti annettu palaute oli lähestulkoon yhtä 

suosittua kuin paperisesti annettu palaute. On kuitenkin selvää, että koska yli 46-vuotiaat 

antoivat yhtymän palautteesta n. 67% ja he suosivat eniten paperisia kyselyitä, nostavat heidän 
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käyttämät palautekanavat tällöin paperisen palautteenannon suosiota sähköiseen verrattuna. 

Chat-palveluiden välityksellä annettavaa asiakaspalautetta tulisi kehittää uudistettujen 

mittareiden avulla, jotta ne olisivat selkeämpiä. Tällä tavoin minimoitaisiin myös 

virhemarginaaliosuus tuloksissa, sillä tällä hetkellä kysymykset ovat käsitettävissä eri tavoin 

henkilöstä riippuen. Reaaliaikaisesti saatava palaute on myös nykyaikaista ja siihen tulisi 

vahvasti panostaa.  

Ennen kaikkea tärkeintä olisi, että asiakaspalautteista saatuja tuloksia hyödynnettäisiin 

konkreettisesti ja monipuolisesti toiminnan kehittämisessä. Näin ollen tarkastelu ei jäisi 

pelkästään asiakaskokemusten arvioinniksi tai pelkäksi toiminnan mittaamiseksi. Ei ole 

hyödyllistä kerätä tietoa, jos sitä ei mitenkään hyödynnetä.  
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Palautteesi on meille arvokas. Huomioimme sen palvelujemme parantamisessa. 

Yksikkö, jota palautteeni koskee:________________________________________________________________

Asiointipäivä:_________________________

Vastausvaihtoehdot

1 = Täysin eri mieltä, 2= Osittain eri mieltä, 3 = En osaa sanoa,  4 = Osittain samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5

Palveluun pääsy

Pääsin vastaanotolle mielestäni riittävän nopeasti…………………………………………………………..⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Sain etukäteen riittävästi ohjeita käyntiini liittyen…………………………………………………………….⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Kohtelu

Lääkäri kohteli minua hyvin ja ystävällisesti…………………………………………………………………⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Lääkäri kuuli minua……………………………………………………………………………………………………………………………⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Lääkäriltä saamani tieto tutkimuksesta/hoidosta oli ymmärrettävää……………………………………………………..⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Hoitohenkilöstö kohteli minua hyvin ja ystävällisesti……………………………………………..⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Hoitohenkilöstö kuuli minua……………………………………………………………………………………………..⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Hoitohenkilöstöltä saamani tieto tutkimuksesta/hoidosta oli ymmärrettävää…………..⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Muu henkilöstö kohteli minua hyvin ja ystävällisesti……………………………………………..⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Hoitoani/palveluani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani…………………………………………………………..⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Läheisilläni oli mahdollisuus keskustella henkilöstön kanssa riittävästi…………………………………………………………………….⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Palvelukokemus

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

Koin palvelusta olevan minulle hyötyä…………………………………………………………………………………………………….⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Minulle annettu vastaanottoaika toteutui………………………………………………………………⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Minulle kerrottiin syy, kun vastaanottoaikani ei toteutunut……………………………………………………………………………………….⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Keskustelin henkilökunnan kanssa käytössä olevista lääkkeistäni………………………………………………….⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Minulle kerrottiin lääkkeiden mahdollisista haitoista………………………………………………………………….⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Sain kirjallisen potilasohjeen uudesta lääkityksestäni……………………………………………………………………………….⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Yksityisyyttäni kunnioitettiin……………………………………………………………………………………⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Luottamuksellisuus toteutui…………………………………………………………………………………….⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Koin henkilökunnan ammattitaitoiseksi……………………………………………………………………⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon/palvelun aikana………………………………………………………………………………⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Tilat olivat siistit ja toimivat……………………………………………………………………………………………………………..⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Jatkosuunnitelma

Sain kirjallisena jatkohoito-ohjeet…………………………………………………………………………………….⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Sain kirjallisena hoitoyksikön yhteystiedot…………………………………………………………………………………..⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Tiedän miten hoitoni jatkuu…………………………………………………………………………………………………….⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Minulta kysyttiin lopuksi "voimmeko vielä olla jotenkin avuksi?"…………………………………………………………………………….⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Annan saamastani palvelusta arvosanan ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 7 ⃝ 8 ⃝ 9 ⃝ 10

4 = ala-arvoinen, 10 = kiitettävä

Voin suositella saamaani palvelua ⃝ En ⃝ Kyllä HUOM! KÄÄNNÄ

Ei koske 

minua

Palvelupalaute 
Poliklinikat
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minua
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minua
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minua
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Tähän voit tarkentaa edellisellä sivulla antamiasi vastauksia. 

Kiitoksia

Kehitettävää

Taustatiedot

Asiakkaan ikä: ⃝ 0-6 v. ⃝ 7-17 v. ⃝ 18-30 v. ⃝ 31-45 v. ⃝ 46-64 v.

⃝ 65-75 v. ⃝ 76- v.

Asiakkaan äidinkieli: ⃝ Suomi ⃝ Ruotsi ⃝ Muu

Vastaanotolle saapuminen: ⃝ Ajanvarauksella ⃝ Ilman ajanvarausta

Palautteen antaja: ⃝ Asiakas ⃝ Läheinen ⃝ Muu

Yhteydenottopyyntö

Jätä yhteystietosi, mikäli haluat meidän ottavan sinuun yhteyttä palautteen johdosta.

Nimi: ______________________________________ Puhelinnumero: _____________________

Osoite: __________________________________________________________________________

Sähköpostiosoite: __________________________________________________________________________

Hyväksyn palvelun tietosuojaselosteen ⃝ Kyllä

QPro Feedback -asiakaspalautejärjestelmä - tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa 

www.phhyky.fi/rekisteriselosteet

Palauta lomake palautelaatikkoon tai postitse: 

PHHYKY / Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuusyksikkö / Kehittämispäällikkö, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Palautteen antaminen on mahdollista myös sähköisesti osoitteessa

www.phhyky.fi/palaute tai viereisen QR-koodin kautta

14.6.2019 / K400361

Kiitos palautteestasi!



Palvelupalautteen käsittelyprosessi (Versio 1) - Installed 24.5.2019 23.9.2019

Muokattu: Immonen, Minna-Maarit 26.4.2018 12:46.

Hyväksytty: Virkki, Maria 26.4.2018 15:27.

Yksilöllinen tunniste: PRO-2081-2147-fi

IMS

Cavenius Tomi (Kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut)
Kirjoituskone
Liite 2




