
   
  

1 

 

 

 

 

Raportti: 

Hyvä vastaanotto -valmennus 

2021 – 2022 / THL 

 

 

 

Valmennuksen päivät: 12.-13.10.21, 14.-15.12.21, 16.3.22 ja 11.5.22 

Osallistuvan yksikön nimi: Euran sote-keskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotto, fysioterapia ja 

mielenterveys- ja päihdepoliklinikka 

Kehittämistiimin jäsenet: Terhi Heinonen (avo:n oh), Maaret Vainio (sh), Katja Virtanen (diab.sh), 

Marjukka Valo (sh), Emilia Peltonen (sh), Liisa Huuskonen (lääkäri), Lotta Armfelt (johtava lääkäri), 

Sini Maansalo (fys) ja Marianne Aaltonen (psyk.sh) 

  



   
  

2 

 

Sisällys 
1. Yksikön esittely ja perustelut valmennukseen lähtemiselle .................................................................................... 3 

2. Lähtötilannemittaukset ............................................................................................................................................. 5 

Kysyntä ........................................................................................................................................................................... 5 

Kapasiteetti .................................................................................................................................................................... 5 

Muut mittaukset ............................................................................................................................................................. 5 

Analyysi – keskeiset löydökset ja havainnot ................................................................................................................. 6 

3. Tavoitteet ja asiakaslupaus ..................................................................................................................................... 10 

4. Muutokset ja kokeilut .............................................................................................................................................. 11 

5. Tulokset .................................................................................................................................................................... 16 

6. Mitä opimme, mikä tuki onnistumista .................................................................................................................... 23 

7. Miten tästä eteenpäin .............................................................................................................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

3 

 

1. Yksikön esittely ja perustelut valmennukseen lähtemiselle 

 

Euran kunta sijaitsee eteläisessä Satakunnassa. Eurassa oli asukkaita vuonna 2021 tilastokeskuksen 

mukaan 11 417. Kuntalaisista alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä oli 14,9%, 15-64 –vuotiaiden osuus 

oli 56,4% väestöstä ja yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä oli 28,7%. Euran sote avopalvelut koostuvat 

vastaanottopalveluista, suun terveydenhuollosta, terveydenhuollon tukipalveluista, työikäisten 

sosiaalipalveluista, työllisyysyksiköstä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä 

fysioterapiasta.  

 

Euran sote-keskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotto, fysioterapia sekä mielenterveys- ja 

päihdepoliklinikka tuottavat perusterveydenhuollon palveluita kuntalaisille. Euran sote 

avopalveluista Hyvä vastaanotto -valmennukseen osallistui vastaanottopalvelut, fysioterapia sekä 

mielenterveys- ja päihdepoliklinikka. Vastaanottopalveluiden palvelukokonaisuus sisältää lääkärien 

ja hoitajien kiireettömät vastaanotot, asiantuntijahoitajien vastaanotot, konsultaatiot, 

potilaspuhelut, sähköisen palvelukanavan kautta asioiden hoidon, etävastaanotot sekä virka-

aikaisen päivystysvastaanoton. Fysioterapia tarjoaa yksilö- ja ryhmäfysioterapiapalveluita, 

suoravastaanottoa sekä apuvälinepalveluita. Mielenterveys- ja päihdepoliklinikan palvelut on 

tarkoitettu yli 18-vuotiaille euralaisille, jotka tarvitsevat psyykkisen tilan arviointia, tilanteen 

kartoitusta ja hoitoa, neuropsykiatrista arviointia ja valmennusta, tukea elämäkriiseihin tai 

traumaattisiin kriiseihin. Palveluja annetaan myös niille, joilla on tarve saada päihdehaittojen 

kartoitusta ja hoitoa tai hoitoa esimerkiksi peliriippuvuuteen. 

Lääkärien ja hoitajien vastaanotolla toimii johtava lääkäri, kuusi lääkäriä, osastonhoitaja, 10,5 

sairaanhoitajaa ja osastosihteeri. Fysioterapiassa on viisi fysioterapeuttia. Mielenterveys- ja 

päihdepoliklinikalla on 2,4 psykiatrisen sairaanhoitajaa. Lisäksi ostopalveluna psykiatrin 30h/kk ja 

päihdepsykiatrin palvelut 13h/kk.    

Työskentelemme tiimimallilla. Sama ammattilainen hoitaa asiakkaan asiaa mahdollisimman 

pitkälle ja asiakkaille nimetään yhteyshoitaja. Samaan aikaan kuitenkin asiakkaan asia pyritään 

ratkaisemaan ja hoitamaan mahdollisimman nopeasti ja kevyimmällä mahdollisella tavalla 

esimerkiksi etäasiointia hyödyntäen. Vastaanotolla toimii kaksi tiimiä; tiimi 1, jossa hoidetaan 

kiireelliset ja vähemmän palveluja käyttävät asiakkaat sekä tiimi 2, jossa hoidetaan 

pitkäaikaisasiakkaat. Molemmissa tiimeissä lääkärit ja hoitajat toimivat yhteistyössä, jotta 

asiakkaan asian hoito olisi sujuvaa. Tarvittaessa kootaan potilaan kannalta tärkeät verkostot 

mukaan hoidon suunnitteluun ja hoitoon. Asiakas hakeutuu palveluiden piiriin, kun hänellä on 

terveydellistä huolta, kontrollin tarve tai kysyttävää. Hän voi olla yhteydessä puhelimitse, Omaolon 

kautta, tulemalla paikalle tai saapumalla ambulanssilla. Asiakkaan asian selvittely alkaa heti, kun 

hän on yhteydessä ja tarvittaessa asiakkaan asiaa selvitetään moniammatillisesti. Jos hänen 

asiansa ei ratkea heti, yhteystyössä asiakkaan kanssa tehdään jatkosuunnitelma. Tarvittaessa 

varataan jatkohoidon vaatimat kontrolliajat. Tärkeää on, että asiakas tietää, miten hänen hoitonsa 

etenee prosessin eri vaiheissa. Mielenterveys- ja päihdepoliklinikalle asiakkaat hakeutuvat oman, 

läheisten tai toisen viranomaisen yhteydenoton kautta. Tilanteen kartoitus ja hoito alkaa jo 

puhelimessa ja jatkuu tarvittaessa 1-3 arviointikäynnillä. Arviointikäynnit voivat olla joko lähi- tai 

etävastaanotolla. Arviointijakson jälkeen asiakkaan hoito jatkuu tarvittaessa suunnitellulla 

jatkohoitojaksolla.  

Asiakkaat kohdataan ystävällisesti ja asiakasta kuunnellen. Toiminnan tavoitteena on tuottaa 

perusterveydenhuollon palveluita asiakaslähtöisesti. Palveluiden tulee kuitenkin olla samaan 

aikaan tuottavia ja vaikuttavia. Tavoitteena on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin ja 

ammattilaiset ovat tyytyväisiä työssään.  Ennen Hyvä vastaanotto -valmennusta toimintaa on 
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seurattu lääkäreiden T3-luvulla, asiakastyytyväisyyden NPS-luvulla, yhteyshoitajien asiakasmäärillä 

sekä konsultaatioiden, puheluiden ja vastaanottojen määrillä. Mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla 

on tehty säännöllisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ”Asiakaspalaute”-kysely.  

 

Aloitimme tiimimallin kehitystyön vuonna 2019 ja tiimimalli otettiin käyttöön alkuvuonna 2020. 

Kuitenkin samana vuonna, muutama kuukausi tiimimallin käyttöönoton jälkeen, alkoi 

koronapandemia. Pandemian hoito on vaatinut paljon resurssia, minkä vuoksi toiminnan 

kehittäminen on ollut niukkaa. Lähdimme Euran sote-keskuksesta mukaan Hyvä vastaanotto –

valmennukseen, koska halusimme työkaluja kehittämiseen. Samalla halusimme alkusysäyksen 

jatkaa vastaanoton tiimimallin kehitystä, jonka olimme aloittaneet juuri ennen koronapandemian 

alkua. Tunnistimme toiminnassamme asioita, jotka tarvitsivat kehittämistä. Vaikka vastaanoton 

asiakkaiden yhteydenottoihin onkin vastattu aina saman päivän aikana, vastausviive saattoi olla 

useampi tunti. Toisena kehittämiskohteena oli lääkärien vastaanottoajat; asiakas joutui 

odottamaan pitkän ajan lääkärin vastaanotolle pääsyä tai vastaanottoaikoja ei ollut tarjota. Vaikka 

meillä on käytössä tiimi- ja yhteyshoitajamalli, asiakkaan asiaa saattoi välillä hoitaa useampi 

ammattilainen useampaan kertaan. Tämä ongelma muodostui kolmanneksi 

kehittämiskohteeksemme. Fysioterapian osalta halusimme asiakkaiden ohjautuvan 

suoraviivaisemmin palveluiden piiriin. Mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla haasteena oli kysynnän 

ja kapasiteetin epätasapaino. Tilannetta pahensi erikoissairaanhoidon vaikeudet, joiden vuoksi 

asiakkaiden ohjaus sinne ei juurikaan ollut mahdollista. Hyvä vastaanotto -valmennukselle 

tavoitteena on, että valmennuksen aikana työstettävien kehittämistoimien myötä parannamme 

hoidon sujuvuutta, saatavuutta ja jatkuvuutta. Näiden myötä tavoitteena on, että 

asiakastyytyväisyys paranee. Asiakastyytyväisyyden lisäksi tärkeää on työtyytyväisyys ja tavoitteena 

on tyytyväisemmät ammattilaiset.   
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2. Lähtötilannemittaukset 

Kysyntä 

Kysynnän kanavia olivat puhelut, ammattilaisten vastaanotot, walk in -pisteellä vuoronumerolla 

asioivat asiakkaat sekä sähköinen kanava eli Omaolo. Mittasimme kysyntää kahden viikon ajan 

syksyllä 2021. Kysynnän mittauksessa mukana olivat vastaanoton hoitajat ja lääkärit, 

fysioterapeutit sekä mielenterveys- ja päihdepoliklinikan sairaanhoitajat.  Lääkärien osalta 

mittasimme kiireettömien vastaanottoaikojen kysyntää sekä montako päivystyspotilasta kävi 

päivystävän ja konsultoivan lääkärin vastaanotolla. Hoitajien osalta kysynnästä mittasimme, kuinka 

usein asiakkaalle pystytään varaamaan aika omalle yhteyshoitajalle ja kuinka usein aika varataan 

muulle kuin yhteyshoitajalle. Lisäksi mittasimme, kuinka usein asiakkaalle varataan kiireetön aika 

päivystyshoitajalle. Mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla selvitettiin etä- ja lähivastaanottojen 

kysyntää. Kysyntää mitattiin sekä kiire- että kiireettömien aikojen osalta. Fysioterapiassa  kysyntää 

seurattiin   suoravastaanottoaikojen osalta sekä  fysioterapian lähetemäärää ja ohjautuvuutta 

ensikäynnille. 

Kapasiteetti 

Kapasiteetin mittaus suoritettiin samaan aikaan kysynnän mittauksen kanssa syksyllä 2021. 

Kapasiteetin mittauksessa mukana olivat vastaanoton hoitajat ja lääkärit, fysioterapeutit sekä 

mielenterveys- ja päihdepoliklinikan sairaanhoitajat. Jokaisella ammattiryhmällä ja yksiköllä oli 

oma versio kapasiteettimittauslomakkeesta. Vastaanoton lääkärien osalta kapasiteetin 

mittauksessa huomioitiin vastaanotto, puhelut, toimisto, konsultaatiot, muu työ, tauot, poissa 

vahvuudesta, YEK-ohjaus ja sektorityö. Hoitajien osalta huomioitiin vastaanotto, etäkontaktit, 

toimisto, muu työ, tauot, konsultaatiot tiimi 2, päivystys ja poissa vahvuudesta. Mielenterveys- 

päihdepoliklinkan osalta kapasiteetin mittauksessa huomioitiin lähivastaanotto, etävastaanotto, 

toimistotyö, tauot, poissaolot, konsultaatiot, lääkehoidon toteutus sekä kotikäynteihin ja muuhun 

potilastyöhön liittyvät matkat.  Fysioterapiassa kapasiteetin mittauksessa huomioitiin 

fysioterapiakäynti, fysioterapia (kiire), toimisto, apuvälineet, muu työ, tauot, poissa vahvuudesta ja 

kotikäynti matkat. 

Muut mittaukset 

Ennen Hyvä vastaanotto -valmennusta vastaanotolla on seurattu T3-aikaa kuukausittain. Viikosta 

44 lähtien olemme seuranneet T3-aikaa viikottain. Viikolla 10 aloitimme viikoittaisen 

työhyvinvointikyselyn sekä vastaanotolla että fysioterapiassa. Viikoittaisessa 

työhyvinvointikyselyssä merkitään valkotaululle asteikolla 1-5, jaoteltuna osioihin 1-2, 3 tai 4-5, 

miten kokee työviikon menneen. Viikosta 12 lähtien olemme seuranneet vastaanoton lääkärien 

reppua viikottain. Vastaanotolla on pidempään ollut käytössä NPS-asiakastyytyväisyyskysely, jonka 

käyttöä olemme jatkaneet valmennuksen aikana ja jatkamme valmennuksen jälkeenkin.  

28.3. – 10.4.2022 toteutimme vastaanotolla myös asiakastyytyväisyyskyselyn. Kysely toimitettiin 

asiakkaille, jotka olivat asioineet vastaanotolla, olleet puhelimitse yhteydessä tai asioineet 

vastaanoton walk in -pisteellä. Kyselyyn oli mahdollista vastata joko sähköisesti tai paperisena joko 

potilaana, omaisena tai huoltajana. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kysyttiin, kuinka todennäköisesti 

asiakas suosittelisi saamaansa hoitoa/palvelua läheiselle tai ystävälle, yhteydensaannin 

nopeudesta, saiko hoitoa/palvelua kun sitä tarvitsi, hoidon/palvelun sujuvuudesta, kohteliko 

henkilökunta kunnioittavasti, kokiko asiakas henkilökunnan ammattitaitoiseksi, yhteystyöstä 

hoitoa koskevissa päätöksissä sekä asiakkaan kokemus, tiesikä hän miten hoito/palvelu jatkuu. 
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Lisäksi kysyttiin, oliko asiakkaalla yhteyshoitaja ja yhteydensaannin nopeudesta yhteyshoitajaan 

sekä avoimina kysymyksinä missä asiakas koki, että olimme onnistuneet  hoidon/palvelun aikana ja 

mitä voisimme tehdä parantaaksemme palveluamme.  

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla tehtiin työtyytyväisyyskysely ja asiakastyytyväisyyskysely 

17.1. – 28.1.2022. T3 aikaa mitattiin kahden viikon ajalta samana ajankohtana kuin työtyytyväisyys- 

ja asiakastyytyväisyykysely toteutettiin. Lisäksi samaisena ajankohtana kartoitettiin, paljonko 

tuona aikana tarvittiin uusia aikoja, paljonko oli yhteydenottoja, joissa aika tarvittiin 1-3vrk sisällä, 

paljonko oli yhteydenottoja, joissa potilaan hoidon päättymisestä oli alle 6kk aikaa sekä paljonko 

oli uusia potilaita tai joiden hoito oli päättynyt yli 6kk sitten. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kysyttiin, 

mitä kautta potilas on ohjautunut hoitoon, onko potilas päässyt hoitoon riittävän nopeasti, 

tapaamisten tiheyden riittävyyttä, aukioloaikojen sopivuutta, minkä ammattiryhmän palveluja 

potilas on käyttänyt, potilaan kokemus hoitosuhteen toimivuudesta eri ammattiryhmiin ja potilaan 

tyytyväisyyttä saamastaan  hoidosta. Lisäksi kyselyssä oli avoin kysymys, jossa kysyttiin, mihin 

potilas oli tyytyväinen klinikan toiminnassa ja toinen avoin kysymys oli, missä kysyttiin mihin 

potilas oli tyytymätön klinikan toiminnassa. Asiakkaan oli mahdollista vastata kyselyyn joko 

sähköisesti tai paperisena.  

Analyysi – keskeiset löydökset ja havainnot 

Vastaanotolle keskeisin kysynnän kanava oli puhelu. Muita kysynnän kanavia olivat walk in -

pisteellä vuoronumerolla asioivat asiakkaat, ammattilaisten vastaanotot ja sähköinen kanava. Osa 

asiakkaista saapui paikalle ambulanssilla. Sähköisena kanavana meillä on ollut muutaman vuoden 

ajan käytössä Omaolo, mutta tämän käyttö on kysynnän kanavana pientä.  

Kysynnän mittauksen tuloksena lääkärien kiireettömän vastaanoton kysyntä oli 44,5 tuntia kahden 

viikon aikana. Tästä laskettuna lääkärien kolmenkymmenen minuutin vastaanottoaikojen kysyntä 

oli yhdeksän vastaanottoaikaa päivässä. Kiireetöntä vastaanottoaikaa ei ollut antaa 49 asiakkaalle. 

Lääkäri hoiti päivystyksessä 152 asiakasta ja konsultaatioajalla 75 asiakasta. Konsultaatioajalla 

hoidettujen asiakkaiden vastaanotolle tulon syynä oli joko päivystyksellinen asia tai kiireetön asia.  

Kysynnän mittauksen tuloksena hoitajien kiireettömän vastaanoton kysyntä oli 72 tuntia kahden 

viikon aikana. Tästä laskettuna hoitajien kolmenkymmenen minuutin vastaanottoaikojen kysyntä 

oli 15 vastaanottoaikaa päivässä.  

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla kysynnän mittauksen tuloksena kysyntä oli 133 tuntia kahden 

viikon aikana ja uusien vastaanottoaikojen tarve oli 28 uutta vastaanottoaikaa.  

Fysioterapiassa  kahden viikon seurannassa lähetteitä tuli 15 ja ensikäyntejä pystyttiin 

toteuttamaan 12.  Uusien suoravastaanottoasiakkaiden kysyntä oli 11h  ja kolmelle ei ollut antaa 

aikaa. 

Kapasiteetin mittauksen tuloksena lääkärien kiireettömän vastaanoton kapasiteetti oli 

kaksikymmentä tuntia kahden viikon aikana. Tästä laskettuna lääkärien kolmenkymmenen 

minuutin vastaanottoaikojen kapasiteetti oli neljä vastaanottoaikaa päivässä.  

Kapasiteetin mittauksen tuloksena hoitajien kiireettömän vastaanoton kapasiteetti oli 154 tuntia. 

Tästä laskettuna hoitajien kolmenkymmenen minuutin vastaanottoaikojen kapasiteetti oli 31 

vastaanottoaikaa päivässä. Hoitajien kapasiteettimittauksen tuloksissa näkyi, että hoitajien työaika 

sisälsi eniten etäkontaktien hoitoa. Lisäksi hoitajien työajasta muu työ vei paljon aikaa työajasta. 
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Muuhun työhön sisältyi esimerkiksi lääketilaus, varaston täydennys, ajanvarauskirjojen luonti ja 

kokoukset. Seurannan aikana vastaanotolla järjestettiin kehittämispäivä, mistä luonnollisesti kertyi 

monelle hoitajalle paljon muuta työtä.  

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla kapasiteetin mittauksen tuloksena kapasiteetti oli 101,5 

tuntia.  

Fysioterapian  kapasiteetin mittauksessa suoravastaanottoa tehtiin 21h15min.  

Lääkäreiden T3-ajoissa on tapahtunut aikojen kuluessa vaihtelua, johon on yleensä liittynyt 

lääkäriresurssin vaihtelu. Keväällä ja kesällä 2021 T3-aika lääkäreillä oli 9–16 vrk tasolla. 

Lääkäreiden T3-aika piteni viikkoon 44 mennessä 43 vrk:hon. Tällöin lääkäriresurssi oli kuitenkin 

hyvä. Lääkäreiden T3-aikojen pidentymisen taustalla vaikutti syksyllä 2021 johtavan lääkärin 

vanhempainvapaa, joka oli korvattu sijaisella. Johtava lääkäri hoiti aiemmin suuren osan 

konsultaatioista ja tämä tehtävä ei siirtynyt sijaiselle. Tällöin muiden lääkäreiden sekä 

konsultaatiovuorojen että konsultaatioiden määrä  vuorojen aikana lisääntyi ja näille varattu aika ei 

riittänyt konsultaatioiden hoitoon. Konsultaatioasioita hoidettiinkin toimistoajoilla, joiden määrä 

lisääntyi ja tämä söi suuresti resurssia vastaanottoajoilta ja näiden määrä väheni. Tämän vuoksi T3-

aika nousi 43 vrk:hon.  

 

Valmennuksen aikana toimintaan on tullut mukaan etälääkäripalvelu, joka on jälleen hoitanut 

suurimman osan konsultaatioista ja lisäksi etävastaanottoja ja näin lääkäreiden kirjoilla on jälleen 

ollut tilaa vastaanottoajoille ja T3-aika on laskenut, vaikka lääkäritilanne on samalla heikentynyt 

tilanteesta, jossa oltiin kysynnän ja kapasiteetin mittausten aikana. Myös fysioterapia pilotti on 

vaikuttanut positiivisesti tähän tilanteeseen. Viikolla 18 T3-aika oli 12. Viikoittainen T3-ajan 

seuranta on kuukausittaista seurantaa parempi. Viikoittaisella seurannalla nähdään nopeammin 

muutokset T3-ajassa, pystytään analysoimaan T3-aikaa viikoittain ja pystytään reagoimaan 

muutoksiin nopeammin. Lisäksi valmennuksen aikana selkeytyi myös se, että jatkossa 

vastaanottoaikoja pitää resurssoida työkirjoille samalla tärkeydellä kuin muitakin aikatyyppejä, 

jotta näiden määrä ei laske aina resurssin  heikentyessä. 

 

Hoitajien T3-aikaa aloitettiin mittamaan myös viikolla 44. Lähtötilanteessa T3-aika oli 7 . Sittemmin 

tehtyjen muutoksien jälkeen T3-aika on noussut 10. T3-aikoihin on laskettu kaikkien hoitajien ajat, 

sekä tiimi 1 että tiimi 2 hoitajien ajat. On tärkeää jatkossa seurata hoitajien T3-aikaa, jotta nähdään, 

miten tehdyt kokeilut vaikuttavat hoitajien T3-aikaan.  

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla T3-aika oli kahden viikon seuranta-aikana 14,2. Kriisiajat 

asiakas sai tarvittavassa ajassa.  

Lähtötilanteessa viikolla 44 lääkärien reppu oli 276. Viikolla 18 lääkärien reppu oli 77. Kokeilujen 

kautta olemme saaneet hyvin purettua reppua. Olemme alkaneet seurata lääkärien reppua 

valmennuksen aikana ja jatkamme repun seurantaa.   

Lääkärien ja hoitajien vastaanoton asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ajalla 28.3. – 10.4.2022. 

Kyselyitä lähetettiin 1428 ja vastauksia tuli 241. Vastausprosentti oli 17%. Vaikka vastausprosentti 

jäi toivottua pienemmäksi, olemme tyytyväisiä tuloksiin. Asiakastyytyväisyykyselyssä NPS oli 60. 

Kyselyssä oli seitsemän väittämää, joiden vastausasteikko oli 1-5. Väittämien vastausten keskiarvo 

oli 4,4. Kyselyssä oli myös avoimia kysymyksiä, joiden vastauksia emme ole vielä ehtineet 
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analysoida. Tämä asiakastyytyväisyyskysely toimi lähtömittauksena ja ensi syksynä, noin puolen 

vuoden päästä kokeiluiden aloituksesta, on tarkoitus uusia sama kysely. Näin voimme mitata, miten 

asiakkaat ovat kokeneet tekemämme kokeilut.  

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely 17.1. – 28.1.2022. 

Vastauksia saatiin 43 kappaletta ja vastausprosentti oli 45,7%. Kyselyn yleisarvosana oli 4,18 

vastausasteikolla 1-5. Kyselyssä oli myös avoimia kysymyksiä, joiden vastauksia emme ole vielä 

ehtineet analysoida. 

Vastaanoton tiloissa olevan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia seuraamme säännöllisesti. 

Lokakuussa 2021 asiakastyytyväisyyden NPS oli 76 ja huhtikuussa 2022 NPS oli 88. 

Asiakastyytyväisyys on tämän mittauksen mukaan parantunut. 

Aloitimme viikolla 10, vastaanotolla ja fysioterapiassa työhyvinvoinnin viikoittaisen seurannan. 

Vastaanotolla työhyvinvoinnin keskiarvo on 3,4 ja fysioterapiassa 3,8. Työhyvinvointi on seurannan 

aikana pysynyt melko tasaisena. Työhyvinvoinnissa saattaa näkyä koronapandemian aiheuttama 

väsymys ja myös kokeilujen tuomat muutokset. Työhyvinvoinnin keskiarvot ovat kuitenkin hyvät ja 

ilmapiiri työyhteisössä on ollut hyvä. Vastaanoton osalta työhyvinvoinnin seurantaan ovat 

osallistuneet hoitajat, mutta lääkärit eivät ole osallistuneet mahdollisuudesta huolimatta.  

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikan päivittäisen työtyytyväisyyden keskiarvoksi tuli 3,8 asteikolla 1-

5. Työtyytyväisyyttä seurattiin ajalla 17.1. – 28.1.2022.   

Hyvä vastaanotto -valmennuksen aikana lääkäriresurssimme on muuttunut. Valmennuksen 

alkaessa lääkäriresurssimme oli hyvä, mutta valmennuksen aikana lääkäriresurssimme on 

vähentynyt. Lääkäriresurssissa on ollut viikoittaista vaihtelua ja keikkalääkäreitä on työskennellyt 

vastaanotolla yksittäisistä päivistä muutaman viikon pituisiin ajanjaksoihin.  

Henkilökunnan sairastuminen ja erityisesti monen työntekijän sairastuminen samanaikaisesti on 

aiheuttanut hetkellisiä muutoksia resurssin määrässä. Lisäksi työntekijöiden poissaoloista johtuen 

on esimerkiksi pitänyt siirtää vastaanottoaikoja, mistä on aiheutunut lisätyötä jo kuormittuneeseen 

tilanteeseen.  

Lääkärien repun laskennassa huomasimme, että repun tuloksessa on ajoittain poikkeavuutta 

riippuen siitä laskeeko repun laskukaavalla, jossa otetaan huomioon T3-aika ja kysyntä vai 

lasketaanko tulos manuaalisesti. Tähän saattaa vaikuttaa äkillisesti muuttunut lääkäritilanne. Kun 

vastaanotolle on tullut muutama keikkalääkäri samanaikaisesti ja yllättäen, T3-aika on lyhentynyt, 

mutta samalla myös aikoja on tullut yhtäkkiä tarjolle. Reppuun tämä vaikutti siten, että 

manuaalisesti laskettuna reppu suureni, mutta laskennallisesti pieneni. Seuraamme lääkärien 

reppua jatkossa systemaattisesti laskukaavalla laskien. Ajoittain reppu on tarkoitus tarkistaa myös 

manuaalisesti.  

Kehittämistyö on myös osaltaan vaikuttanut työhömme. Kehittämistyö on tehty osittain toiminnan 

ohella yksittäin, pareittain ja palavereissa. Kehittämistyötä varten resurssia ei voi vain irroittaa 

asiakastyöstä vaan samalla täytyy taata, että  asiakastyössä on riittävästi ammattilaisia. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lääkäreiden osalta kysyntä ylitti kapasiteetin. Hoitajien osalta 

tilanne oli päinvastoin, kapasiteetti ylitti kysynnän. Seurannan aikana sekä lääkärien T3-aikaa että 

reppua saatiin pienennettyä.   
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Fysioterapian kysynnän ja kapasiteetin mittauksen tuloksena  kiireetömiä aikoja tarvittiin kolme 

lisää, jotta jonoa ei alkaisi kertyä.  Suoravastaanottoasiakkaita oli 11 ja  tarve olisi ollut kolme aikaa 

enemmän. Lisäksi  suoravastaanottoaikaa toteutui 21h15min., joka selittynee  

suoravastaanottokäynneillä. 

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikan kysynnän ja kapasiteetin  mittauksen tuloksena voidaan 

yhteenvetona todeta, että kysynnässä ja kapasiteetissa on epätasapaino. Kysyntää on enemmän 

kuin kapasiteettia. Tämä aiheuttaa lisätyötunteja. 

Keväällä tehtiin asiakastyytyväisyyskysely vastaanotolla ja mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla. 

Molemmista kyselyistä saatiin hyviä tuloksia. Lisäksi aloimme keväällä seurata työhyvinvointia 

vastaanotolla ja fysioterapiassa viikoittaisella seurannalla. Työhyvinvoinnin tulokset ovat olleet 

hyviä.  
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3. Tavoitteet ja asiakaslupaus 

SMART  

Saatavuuteen liittyvät tavoitteet  

Euran sote-keskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanoton Hyvä vastaanotto -valmennuksen 

tavoitteena on, että lokakuussa 2022 T3-luku on alle seitsemän lääkäreille, T3-luku on alle viisi 

hoitajille ja lääkäreiden reppu on viisikymmentä. Lisäksi tavoitteena on, että yhteyshoitajaan saa 

yhteyden 2-3 tunnin kuluessa yhteydenotosta.  

Muut tavoitteet  

Lisäksi tavoitteenamme on, että asiakkaan asia hoidetaan sujuvammin hoidon jatkuvuus 

huomioiden. Päämääränämme on, että muutosten kautta tyytyväisiä asiakkaita hoitavat tyytyväiset 

ammattilaiset. 

Asiakaslupaukset 

❖ Oman yhteyshoitajan kautta sinulla on yhteys sote-keskuksen palveluihin. 

❖ Hoidamme asiakkaat sydämellisesti, välittäen sinusta ja toisistamme. 

❖ Asiasi hoito alkaa heti yhteydenotostasi. 

❖ Sinä päätät hyvinvoinnistasi ja me tuemme sinua siinä. 
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4. Muutokset ja kokeilut  

Hyvä vastaanotto -valmennuksen myötä otimme 11.4.2022 käyttöön hoitajien uudelleen 

organisoidut työkirjat ja työvuorot. Tiimi 1 hoitajille luotiin työkirjat niin, että he tekevät samaa 

työpistettä koko työpäivän eivätkä vaihda työpistettä kesken työvuoron kuten aiemmin. 

Päivystyshoitajana toimii yksi hoitaja työpäivän ajan kuten aiemminkin. Vastaanottopäivän aikana 

hoitajalla on työkirjalla sekä vastaanottoa että puhelinaikaa. Puhelinajoilla hoitaja ottaa vastaan 

omien asiakkaiden puheluita, hoitaa asiakkaiden soittopyyntöjä tai purkaa ajanvarauspuheluita. 

Puhelinvuorossa hoitaja on pääasiassa vastaamassa ajanvarauspuhelimeen ja samalla vastaa 

asiakkaidensa puheluihin. Tarvittaessa hoitaja voi puhelinvuorossa ollessaan ottaa itselleen 

samaan päivään asiakkaan vastaanotolle, riippuen asiakkaan asian kiireellisyydestä ja hoidon 

tarpeen laajuudesta. Puhelinvuorossa hoidettavien vastaanottojen on tarkoitus olla nopeita 

vastaanottoja kuten esimerkiksi injektion anto tai muutaman ompeleen poisto. Uudelleen 

organisoitujen työkirjojen ja työvuorojen myötä tavoitteena on, että pystymme vastaamaan 

asiakkaiden puheluihin nopeammin. Tavoitteena on myös, että kysynnän ja 

kapasiteetinmittauksessa ilmenneen muun työn osuus vähenisi, jota esimerkiksi työpisteen vaihto 

kesken päivän aiheutti. Syksyllä 2022 arvioidaan näiden uudelleen organisoitujen työkirjojen ja 

työvuorojen toimivuutta ja tarvittaessa jatkokehitetään niitä.  

Tiimi 1:stä siirtyi haavahoitaja tiimi 2:een 11.4.2022. Tiimi 2:ssa hoidetaan pitkäaikaisasiakkaita ja 

kroonisen haavan vuoksi asiakkaalla on pitkäaikainen asiakkuus. Toistaiseksi muutos on vielä 

kesken, joten kokeilun toimivuutta ja tuloksia ei voida vielä arvioida. Syksyllä 2022 arvioidaan 

kokeilun toimivuutta ja tarvittaessa jatkokehitetään sitä. 

Työhyvinvoinnin seuranta aloitettiin 9.3.2022. Työhyvinvointia seurataan viikottain – keskiviikosta 

keskiviikkoon. Kanslian seinällä olevaan työhyvinvoinnin tauluun laitetaan asteikolla 1-5 työviikkoa 

kuvaava arvo. Asteikko on jaoteltuna kolmeen kategoriaan 1-2, 3, 4-5 ja ne on kuvattu 

liikennevalovärein. Post-it lapulla voi tarkemmin kuvata tuntemuksia ja ajatuksia työviikosta. 

Kyseiseen tauluu kerätään viikoittain esille työhyvinvoinnin keskiarvo, joka on näkyvissä 

useammalta viikolta. Työhyvinvointimme on hyvällä tasolla ja viikkojen välillä on ilmennyt melko 

vähän vaihtelua. Jatkamme työhyvinvoinnin seurantaa. Jatkossa kannustamme myös lääkäreitä 

osallistumaan työhyvinvoinnin seurantaan.  

Tiimi- ja yhteyshoitajamallista huolimatta useampi ammattilainen saattoi aiemmin hoitaa 

asiakkaan asiaa tai asian hoito vaati esimerkiksi useamman konsultaation. Halusimme parantaa 

hoidon sujuvuutta, koska tarkoituksena on,  että sama ammattilainen hoitaa asiakkaan asiaa niin 

pitkälle kuin mahdollista. Tätä asiaa käsiteltiin palavereissa yhteisesti, ja tämän seurauksena 

asiakkaan hoito on saatu sujuvammaksi.   

Etälääkäripalvelu tuli vastaanotolle käyttöön helmikuussa 2022. Etälääkäriresurssi on tällä hetkellä 

1-2 lääkäriä päivässä viitenä päivänä viikossa. Etälääkäri hoitaa konsultaatioita, etävastaanottoja, 

jotka hoidetaan puhelimitse, sekä joitakin lausuntoja. Samat etälääkärit toimivat tiettyinä päivinä 

viikossa, jolloin hoidon jatkuvuus toteutuu paremmin. Etälääkäri hoitaa asiakkaan asiaa niin 

pitkälle kuin mahdollista. Etälääkäri on tarvittaessa asiakkaaseen yhteydessä puhelimitse ja hän voi 

varata itselleen esimerkiksi puhelimitse hoidettavan kontrolliajan. Etälääkärin konsultaatio ja 

etävastaanottoaika saadaan järjestymään lähes aina saman päivän aikana. Yhteistyö 

etälääkäreiden kanssa on toiminut hyvin. Kivijalkalääkärin konsultaatioajat ovatkin 

etälääkäripalvelun myötä poistettu ja muutettu esimerkiksi vastaanottoajoiksi.  
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Fysioterapian konsultaatio tules-potilaiden hoitoon ohjautumisessa -pilotti aloitettiin 7.3. 2022. 

7.3.- 4.5.2022 hoidon tarpeen arvioinnin tuloksena fysioterapeutille ohjautui 107 yhteydenottoa, 

jotka aiemmin olisivat ohjautuneet lääkärille. Fysioterapeutin konsultaation jälkeen vain 8 

asiakasta ohjautui lääkärille. Alla olevassa kaaviossa on kuvattuna, mihin potilas ohjautui 

fysioterapeutin konsultaation jälkeen.  

 

 
 

Erityisesti etälääkäripalvelun ja fysioterapian pilotin myötä T3-aika ja lääkäreiden reppu on saatu 

pienenemään. Vaikka aiemminkin meillä on ollut käytössä konsultoiva lääkäri, on etälääkäripalvelu 

avannut silmät sille, mitä kaikkea voidaan hoitaa etänä tai ainakin saadaan asiakkaan asian hoito 

aloitettua. Etälääkäripalvelu kuin myös fysioterapian pilotti on auttanut siinä, että potilaalle 

voidaan tarjota kevyempää palvelua, jos se asiakkaan asian hoidon suhteen on mahdollista. T3-

aikaa ja reppua ollaan saatu purettua myös keikkalääkäreiden avulla. 

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikalle oli jo aiemmin tiedossa lyhyterapioiden aloittaminen kevään 

2022 aikana. Lyhytterapiat aloitetaan 2 työntekijän toteuttamana 1.6.2022 alkaen. He käyttävät 

lyhytterapiaan yhteensä kaksi työpäivää viikossa. Tavoitteena on tiivistää ja tehostaa hoitoa 

valituille asiakkaille.  Yksikköön saatiin myös  uusi  psykiatrisen sairaanhoitaja, joka työskentelee 

yksikössä kaksi päivää viikossa. Kokeiluilla on toivottavasti suotuisa vaikutus kysynnän ja 

kapasiteetin tasapainoon saamisessa.  

Länsirannikon mielenterveys ry:n kanssa on käyty keskustelua syksystä 2022. Tavoiteena olisi 

aloittaa syksyllä ikäihmisille tarkoitettu “Hyvinvointitreeni”-ryhmä koulutetun vapaaehtoisen 

ohjauksessa ja “Mielenterveyden ensiapua 1”-koulutus nuorille aikuisille.  Ryhmien toteuminen 

selviää kevään 2022 aikana. 

Lisäksi Pajurannan mielenterveyspalveluihin tehostetaan ohjausta siten, että pitkäaikaisia 

tukikäyntejä ohjataan heille yksilö - ja ryhmähoitoihin. 

Hyvä vastaanotto -valmennuksen aikana olemme työstäneet asiakasprosessiamme. 

Asiakasprosessimme kuvaus on lähes valmis ja alla on kuvattuna tämänhetkinen versio.  
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EURAN SOTE-KESKUKSEN AVOVASTAANOTON ASIAKASPROSESSI 

 
1. Asiakkaalla on terveydellistä huolta, kontrollin tarve, kysyttävää. 

- Asiakas ottaa yhteyttä yhteyshoitajaan, ajanvaraukseen, walk in tai Omaolon kautta. 

o Yhteyshoitaja vastaa puheluihin ja viesteihin saman työpäivän aikana.  

o Ajanvaraukseen soitettaessa puheluun vastataan heti tai puhelu ohjautuu 

takaisinsoittojärjestelmään, josta soitetaan takaisin mahd. nopeasti ja aina saman päivän 

aikana. 

▪ Jos asiakkaalla on yhteyshoitaja, ohjataan häntä jatkossa olemaan yhteydessä 

yhteyshoitajaan (hätätilanteessa 112).  

▪ Jos asiakkaalla ei ole yhteyshoitajaa, hänelle nimetään yhteyshoitaja  

• Tiimi 1:sta tai Tiimi 2:sta 

o Asiakkaan tullessa paikan päälle hän voi valita vuoronumeroautomaatista hätätilanne tai 

muu asia vuoronumeron asioidakseen hoitajan kanssa walk in – huoneessa. 

▪  Hätätilanne -vuoronumeroasiakas otetaan mahdollisimman nopeasti voinnin 

selvittelyyn. 

o Omaolo tarvittaessa ohjaa itsehoito-ohjeet → ei jatkoyhteydenottoa 

o Tarvittaessa Omaolo ohjaa ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, joko puhelimitse tai 

Omaolon kautta.  

▪ Potilaan ottaessa yhteyttä omaolon kautta walk in – hoitaja ottaa potilaaseen 

yhteyttä. 

- Asiakas uusii reseptin ottamalla yhteyttä yhteyshoitajaan, ajanvaraukseen tai tekee uusintapyynnön 

Omakannan kautta.  

- Virka-ajan ulkopuolella asiakas soittaa päivystyksellisessä asiassa Satasairaalan päivystykseen 

116 117. 

- Asiakas soittaa hätätilanteessa 112. 

- Asiakas saapuu ambulanssilla tai ensihoitajan ohjaamana. 

 

2. Asiakkaan asian selvittely alkaa, kun asiakas on ottanut yhteyttä puhelimitse, omaolon 

kautta, walk in -huoneen kautta 

- Tarkoituksena on tarjota asiakkaalle aina kevyin mahdollinen asian käsittely. 

- Hoidon jatkuvuus huomioidaan asiakkaan hoidossa siten, että sama ammattilainen pyrkii hoitamaan 

asiaa aina mahdollisimman pitkälle. 

- Hoitaja ratkaisee asian heti itse 

o Mikäli mahdollista, hoitaja pyrkii hoitamaan asiakkaan asian heti valmiiksi itse. 

- Hoitaja konsultoi toista ammattilaista asiassa 

o Kun hoitaja ei saa ratkaistua asiaa heti itse kokonaan, voi hän konsultoida toista 

ammattilaista. Konsultaation jälkeen asiakkaalle ilmoitetaan konsultaatiovastaus. 

o Jos asiakkaalta pitää kysellä lisätietoja, asiakkaaseen ottaa yhteyttä se taho, joka voi samalla 

hoitaa asian loppuun. 

- Asiakkaalle varataan vastaanottoaika/soittoaika hoitajalle 

o Asiakkaalle varataan vo aika/soittoaika vain, jos asiaa ei saada hoidettua heti hoitajan 

toimesta tai konsultaation kautta. 

o Soittoajalla tarkoitetaan tässä hoitajan itselleen varaamaa kontrollisoittoa asiakkaalle. 

o Asiakkaalle varataan kiireetön hoitajan aika; mahdollisuuksien mukaan yhteyshoitajalle. 

o Asiakkaalle varataan aika päivystyshoitajalle. 
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o Hoitajan vastaanoton yhteydessä voidaan ottaa myös tarvittaessa laboratorionäytteitä tai 

kuvantamistutkimuksia sekä konsultoida lääkäriä, jolloin asiakkaan asia saadaan ratkaistua 

loppuun usein jo samalla käynnillä. 

o Pitkäaikaisempaa suunnitelmaa tarvittaessa täytetään terveys- ja hoitosuunnitelma. 

- Asiakkaalle varataan vastaanottoaika/etävastaanottoaika/soittoaika lääkärille 

o Asiakkaalle varataan vo aika/soittoaika vain, jos asiaa ei saada hoidettua heti hoitajan 

toimesta tai konsultaation kautta. 

o Asiakkaalle varataan soittoaika lääkärille. 

o Asiakkaalle varataan kiireetön lääkärin aika. 

o Asiakkaalle varataan lääkärille aika päivystykseen. 

o Lääkärin vastaanoton yhteydessä voidaan ottaa myös tarvittaessa laboratorionäytteitä tai 

kuvantamistutkimuksia, jolloin asiakkaan asia saadaan ratkaistua loppuun usein jo samalla 

käynnillä. 

o Pitkäaikaisempaa suunnitelmaa tarvittaessa täytetään terveys- ja hoitosuunnitelma. 

- Asiakas ohjataan fysioterapeutille 

- Asiakas siirtyy fysioterapeutin konsultaatioon 
1. Asiakkaalla on tule-ongelma, johon kokee tarvitsevansa apua 

2. Asiakas ottaa yhteyden vastaanotolle omaan yhteyshoitajaan, ajanvarausnumeroon tai Omaolon kautta 

3. Hoitaja tekee tules-asiakkaasta lyhyen hoidon tarpeen arvion, jolloin poissulkee muut akuutit vaivat sekä 

traumaperäiset tule-vaivat 

a. Hoitaja varaa asiakkaalle lääkärin päivystysajan (muut akuutit vaivat, ei tule-vaivat) 

b. Hoitaja laittaa asiakkaan fysioterapeutin konsultaatiokirjalle (kaikki tules-oireet ilman akuuttia 

traumataustaa) 

c. Hoitaja varaa asiakkaalle ajan fysioterapeutin suoravastaanottoajalle 

4. Fysioterapeutti soittaa kaikille fysioterapeutin konsultaatiokirjalle oleville asiakkaille, arvioi tilanteen ja 

tekee jatkosuunnitelman asiakkaan kanssa. 

5. Jatkosuunnitelma:  

▪ Asiakkaan fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta puhelimessa 

▪ Varataan asiakkaalle kiireetön arviokäynti fysioterapeutille 

▪ Varataan asiakkaalle päivystysaika tai kiireetön vastaanottoaika lääkärille 

▪ Varataan asiakkaalle fysioterapeutin suoravastaanottoaika 

▪ Pyydetään asiakas samana päivänä fysioterapeutin akuuttiajalle 

▪ Varataan asiakkaalle etälääkärin konsultaatio / vastaanottoaika 

6. Muut huomioitavat asiat: 

- Mikäli fysioterapeutin kontaktia ei tarvita, hyödynnetään noutoautomaattia, posti, apuvälineiden 

noutopiste (apuvälineet/SE-todistukset/yms.) 

- Mahdollinen jatkoyhteys samaan asiaan liittyen, asiaa hoitaneeseen fysioterapeuttiin. 

- Asiakas ohjataan muihin palveluihin 

o Asiakas voidaan ohjata soittamaan itse toiseen hänelle paremmin sopivaan palveluun 

o Asiakkaalle voidaan luvata soitettavan toisesta sote-keskuksen palvelusta ja hoitaja laittaa 

toisen palvelun ammattilaiselle viestiä. 

- Muut asiat vastaanotolle 

o Asiakas hakee diabeteksen hoitotarvikkeita 

o Asiakas voi noutaa todistuksia yms. muita papereita ja tarvikkeita ensisijaisesti 

noutoautomaatista  

o Luomihoitaja vastaanotto, syöpäsairaanhoitajan vastaanotto, jalkahoitajan vastaanotto, 

silmänpohjakuvaus 
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3. Ambulanssilla saapuvat asiakkaat 

- Päivystyshoitaja ottaa potilaan vastaan hoitohuoneessa.  

- Potilaasta otetaan tarvittavat tutkimukset ja laboratoriokokeet, joihin on erillinen ohje. 

- Päivystävä lääkäri tutkii ja hoitaa potilasta yhdessä päivystyshoitajan kanssa 

- Potilaan asia pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan loppuun asti, mutta tarvittaessa voidaan 

sopia kontrollisoittoja/käyntejä. 

4. Asiakkaan jatkohoito 

- Asiakas ohjautuu muihin palveluihin 

o Asiakas voi ohjautua hoitaja/lääkärikontaktin jälkeen muihin sote-palveluihin: esim. tk-

sairaalan osastolle, mielenterveys- ja päihdepalveluluihin, fysioterapiaan, neuvolaan, 

sosiaalitoimeen, työkykytiimiin, muistihoitajalle. 

o Asiakas voi ohjautua myös muihin palveluihin erikoissairaanhoitoon. 

o Asiakkaan kanssa sovitaan aina jatkosuunnitelmasta avopalveluissa muiden palveluiden 

rinnalla, jos tämä tarpeen. 

- Asiakkaan seurannat/kontrollit 

o Pitkäaikaisasiakkaille kirjataan jatkoseurannan suunnitelma terveys- ja hoitosuunnitelmaan. 

o Pitkäaikaispotilaille on olemassa valmiita perushoitomalleja eri tilanteisiin (diabetes, astma, 

COPD, INR-potilaat…). 

o Asiakkaan kanssa sovitaan jatkokontrolleista tarpeen mukaan 

o Jatkolaboratoriokokeet sovitaan otettavaksi joko henk. koht. suunnitelman mukaan tai 

yleisen laboratorio-ohjeen mukaan.  

o Asiakkaan kanssa sovitaan aina jatkosuunnitelmasta siten, että asiakas tietää milloin hän 

menee seuraaviin kontrollikokeisiin ja mistä hän kyselee tuloksia. Jos ei ole tarpeen sopia 

muusta, asiakas kyselee tulokset yhteyshoitajaltaan. 

o Kontrollilaboratoriokokeisiin tehdään lähetteet valmiiksi jo edellisellä kontaktilla. 

o Asiakkaalle kirjoitetaan myös aina reseptit valmiiksi mahdollisimman pitkälle ajalle 

eteenpäin.  
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5. Tulokset 
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6. Mitä opimme, mikä tuki onnistumista 

Hyvä vastaanotto –valmennuksen aikana opimme paremmin priorisoimaan 

kehittämiskohteitamme. Valmennuksen aikana tarkastelimme työyksikkömme kehittämistarpeita. 

On tärkeää tunnistaa jatkossakin, mitkä kehittämiskohteet vaativat nopeaa reagointia ja mitä 

asioita voidaan viedä eteenpäin rauhallisemmalla tahdilla.  
 

Valmennus antoi konkreettisia työkaluja toiminnan työstämiseen, kehittämiseen ja seurantaan.  

Valmennuksesta sai hyvää tukea siihen, että luodaan selkeät tavoitteet, mitä kehittämistoimilla 

tavoitellaan. SMART-kaava tulee olemaan jatkossakin hyvä työkalu tavoitteiden määrittelyssä. 

SMART-kaavalla luodut tavoitteet pakottavat miettimään jo tavoitetta asetettaessa, millä kokeiluilla 

tavoitteeseen päästään ja miten tavoitteen toteutumista seurataan. 

 

Yksi valmennuksen tärkein anti on ollut, että valmennuksessa on nostettu esiin, miten seurannan 

tuloksia voidaan paremmin hyödyntää. Seuranta antaa pohjaa johtamiselle, osoittaa 

kehittämistoimien tuloksia ja seurannan kautta saattaa nousta esiin uusia kehittämistä vaativia 

kohteita. Seurannan on tärkeää olla avointa ja seurannan tuloksista on tärkeää käydä keskustelua 

työyhteisössä. Valmennuksen aikana aloitimme viikoittaisen työtyytyväisyyden seurannan. Teimme 

myös asiakastyytyväisyyskyselyn, joka on tarkoitus uusia ensi syksynä. Suunnitelmavaiheessa on 

myös päivittäisjohtamisen taulu, johon on tarkoitus kirjata esimerkiksi T3-luvut ja reppu. 

 

Seurantaa varten tarvittavien lukujen käsittelyssä olemme käyttäneet Microsoft Office Exceliä. 

Valmennuksen aikana olemmekin kerranneet ja oppineet lisää Excelin käyttömahdollisuuksista. 

Jatkossa onkin tarkoitus yhdessä miettiä, mitä seurataan, millaiselle kaaviopohjalle seurantalukuja 

kirjataan, kuka tietoja päivittää sekä mistä tiedot löytyvät.  

 

Liittyen ehkä osittain edellä mainittuun seurantaan, jatkossa on hyvä palavereissa käydä yhteisesti 

läpi, miten uudet kokeilut toimivat käytännössä. On hienoa yhteisesti huomata, että kokeilu toimii. 

Lisäksi yhteisesti keskustellen voi tulla esille asioita, joihin kokeilulla ei osattu olevan vaikutusta. 

Samalla pitää myös olla valmis lopettamaan kokeilu tai kokeilemaan jotakin muuta, jos kokeilusta 

ei koeta olevan hyötyä. Seuranta ei ole pelkkien tunnuslukujen tarkastelua.  

Lähdimme mukaan Hyvä vastaanotto -valmennukseen, koska halusimme saada alkusysäyksen 

tiimimallin jatkokehitykselle. Valmennus on ollut hyvä tuki jatkaa kehittämistyötä. Valmennuksen 

aikana kehittämistyössä on ollut mukana lähes koko työyhteisö.  Kehittämistoimien onnistumista 

on tukenut, että työyhteisö on ollut halukas kehittämään toimintaa. Kokeiluista on juteltu yhteisesti 

ja tuntemuksia on voinut kertoa rohkeasti. Kokeiluja on uskallettu tarkastella kriittisesti ja myös 

positiivisessa valossa. Vaikka kokeilun toimivuus ei heti kokeilun alettua olisikaan näyttäytynyt, ei 

ole lannistuttu asian suhteen. Työyhteisössä on hienoa, että kehittäminen otetaan avoimin mielin 

vastaan ja kokeilulle annetaan aikaa näyttää toimivuutensa.  
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7. Miten tästä eteenpäin 

Päivittäisjohtamisen mallin rakennus on vasta alussa. Meillä on valmiina taulu, johon tuodaan 

päivittäisjohtamista tukevia seurantalukuja, kuten esimerkiksi T3-aika, lääkäreiden reppu, 

työtyytyväisyys, asiakastyytyväisyys, etälääkärien vastaanottojen määrä, fysioterapeutin 

konsultaatioon ohjautuneiden asiakkaiden määrä ja yhteyshoitajien asiakasmäärät. 

Palaverikäytännöt päivittäisjohtamiseen liittyen ovat vielä työstössä. Tällä hetkellä  eri 

ammattiryhmät pitävät omia palavereja viikoittain ja satunnaisesti eri ammattiryhmät pitävät  

yhteispalavereja. Jatkossa pidetään yhteispalavereja eri ammattilaisten välillä erillisten palaverien 

sijaan.  

Tulosten ylläpitämiseksi seuraamme tunnuslukuja, kuten T3-aika ja reppu. Säännöllinen 

tunnuslukujen seuranta auttaa huomaamaan muutokset ja tarvittaessa muutoksiin pystytään 

reagoimaan nopeasti. Toimiviksi todetut kokeilut otamme osaksi toimintaamme. 

Kehittämiskohteita tulee olemaan aina ja usein vielä monia samaan aikaan.  Priorisointi 

kehittämiskohteiden välillä on tarpeen, koska kaikkia kehittämiskohteita on hankala työstää 

samaan aikaan eikä tälle useinkaan ole tarvetta. Kehittämiselle on tärkeää luoda selkeät tavoitteet, 

keinot sekä suunnitella, miten tuloksia seurataan. Kehittämisen tulee olla avointa ja työyksikössä 

jokaisen tulee voida jakaa ajatuksia kehittämisestä. Kehittämisestä huolimatta työssä tulee voida 

hyvin. Vaikka kehittämistyö on jatkuvaa, on mukavaa huomioida onnistumiset ja juhlistaa sitä 

yhteisesti työyhteisössä. Jatkossa kehittämiskohteitamme ovat päivittäisjohtamisen mallin 

rakentaminen, tiimi 2:n jatkokehittäminen ja lääkärien työajan uudelleenorganisointi. Lisäksi 

avopalveluiden toiminnan käsikirja on tarkoitus päivittää ja työstössä on asiakasprosessin 

viimeistely. Valmennus on havahduttanut, että kaiken kiireen keskellä kehittämistyölle on kuitenkin 

tärkeää löytää aikaa. Kehittämistyötä tehdään asiakkaita varten. Hoidamme asiakkaat 

sydämellisesti ja kuten Hyvä vastaanotto -valmennuksessa nimesimme työyksikkömme, teemme 

työtä HyväsEuras. 
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