






































ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
KUNTAYHTYMÄSSÄ
NPS (Net Promoter Score) on kansainvälisesti käytössä oleva, 
Fred Reicheldin kehittämä asiakastyytyväisyysmittari. NPS-
asiakastyytyväisyysmittari perustuu asiakkaalle esitettävään 
muutamaan kysymykseen, jotka kertovat, suosittelisiko asiakas 
kyseistä yritystä tuttavilleen ja lähipiirilleen. Asiakasta pyydetään 
antamaan asiakastyytyväisyyttä kuvaava arvosana asteikolla 0-10 
ja lisäksi hän voi jättää sanallisen palautteen.

Kuntayhtymän kaikilla terveysasemilla on ollut maaliskuusta 2017 
alkaen käytössä tabletteja, joilla mitataan asiakastyytyväisyyttä. 
Tabletit sijaitsevat lääkärinvastaanottojen auloissa, ja Harjavallassa 
on lisäksi toinen tabletti, jota siirretään eri toimintoihin tarpeen 
mukaan. 

Palautetta on annettu runsaasti. Vuonna 2018 kyselyyn vastattiin 
5968 kertaa. Kaikkien toimintojen yhteenlaskettu NPS-luku oli 
53.35. Melko moni siis suosittelisi meitä, mutta toki kritiikkiäkin tuli. 

Tuloksia käytetään toiminnan kehittämisen. Vastaukset käsitellään 
organisaation eri toiminnoissa, ja mikäli asiakas on antanut huonon 
arvosanan, käynnistetään toimenpiteet asiakastyytyväisyyden 
parantamiseksi.

Miten asiointisi 
terveysasemalla sujui? 

Anna palautetta ja ole 
mukana toiminnan 
kehittämisessä. 

Kuinka todennäköisesti 
(asteikolla 1–10) suosittelisit 
palvelua tuttavallesi/
lähipiirillesi?
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Kuinka todennäköisesti (asteikolla 1–10) suosittelisit 
palvelua tuttavallesi/ lähipiirillesi? 

Kaikkien yksiköiden lääkärinvastaanottojen  
NPS-luku: 51.64. 

YHTEENVETO PALAUTTEISTA 2018

1: 125 (10 %)

2: 30 (2 %)

3: 20 (2 %)

4: 23 (2 %)

5: 30 (2 %)

6: 22 (2 %)

7: 47 (4 %)

8: 88 (7 %)

9: 204 (16 %)

10: 724 (55 %)

Ammattitaito: 67 (28 %)

Jonotusaika: 92 (39 %)

Asiakaspalvelu: 37 (16 %)

Muu, mikä?: 41 (17 %)

Mihin olit erityisen tyytyväinen?

Asiakaspalveluun, jonotusaikaan ja 
ammattitaitoon

Muu, mikä? mm.
• henkilökuntaan😘
• lääkärin ammattitaitoon
• kaikkeen!

Lääkärin vastaanotto



Kuinka todennäköisesti (asteikolla 1–10) suosittelisit 
palvelua tuttavallesi/ lähipiirillesi? 

Kaikkien yksiköiden fysioterapian 
NPS-luku 64.96.

YHTEENVETO PALAUTTEISTA 2018

1: 13 (11 %)

2: 1 (1 %)

5: 2 (2 %)

6: 1 (1 %)

7: 3 (3 %)

8: 4 (3 %)

9: 14 (12 %)

10: 79 (68 %)

Ammattitaito: 60 (66 %)
Jonotusaika: 4 (4 %)

Asiakaspalvelu: 22 (24 %)

Muu, mikä?: 5 (5 %)

Mihin olit erityisen tyytyväinen?

Ammattitaitoon, asiakaspalveluun ja 
jonotusaikaan.

Muu, mikä? mm.
• Kaikkeen kivaan ja ei sattunut 

mitään!

Fysioterapia



Kuinka todennäköisesti (asteikolla 1–10) suosittelisit 
palvelua tuttavallesi/ lähipiirillesi? 

Kaikkien yksiköiden neuvoloiden 
NPS-luku 57.68.

YHTEENVETO PALAUTTEISTA 2018

1: 125 (10 %)

2: 30 (2 %)

3: 20 (2 %)

4: 23 (2 %)

5: 30 (2 %)

6: 22 (2 %)

7: 47 (4 %)

8: 88 (7 %)

9: 204 (16 %)

10: 724 (55 %)

Ammattitaito: 67 (28 %)

Jonotusaika: 92 (39 %)

Asiakaspalvelu: 37 (16 %)

Muu, mikä?: 41 (17 %)

Mihin olit erityisen tyytyväinen?

Jonotusaikaan, asiakaspalveluun ja 
ammattitaitoon.

Neuvola



Kuinka todennäköisesti (asteikolla 1–10) suosittelisit 
palvelua tuttavallesi/ lähipiirillesi? 

Kaikkien yksiköiden suun terveydenhuollon 
NPS-luku 66.04.

YHTEENVETO PALAUTTEISTA 2018

1: 52 (5 %)

2: 8 (1 %)

3: 1 (0 %)

4: 5 (0 %)

5: 20 (2 %)

6: 24 (2 %)

7: 44 (4 %)

8: 97 (9 %)

9: 225 (21 %)

10: 587 (55 %)

Ammattitaito: 509 (64 %)
Jonotusaika: 64 (8 %)

Asiakaspalvelu: 208 (26 %)

Muu, mikä?: 17 (2 %)

Mihin olit erityisen tyytyväinen?

Ammattitaitoon, asiakaspalveluun ja 
jonotusaikaan.

Muu, mikä? 
• Tarkistuksen nopeus
• Sattui vähän
• Mukavuus 
• Kärsivällisyys 
• Kesti vain pari minuuttia!

Suun terveydenhuolto



Kuinka todennäköisesti (asteikolla 1–10) suosittelisit 
palvelua tuttavallesi/ lähipiirillesi? 

Kaikkien yksiköiden työterveyshuollon 
NPS-luku 32.26.

YHTEENVETO PALAUTTEISTA 2018

1: 50 (15 %)

2: 10 (3 %)

3: 9 (3 %)

4: 10 (3 %)

5: 6 (2 %)

6: 10 (3 %)

7: 14 (4 %)

8: 27 (8 %)

9: 51 (15 %)

10: 154 (45 %)

Ammattitaito: 97 (53 %)

Jonotusaika: 20 (11 %)

Asiakaspalvelu: 61 (33 %)

Muu, mikä?: 6 (3 %)

Mihin olit erityisen tyytyväinen?

Ammattitaitoon, asiakaspalveluun ja 
jonotusaikaan.

Muu, mikä? mm.
• Kaikki sujui loistavasti.

Työterveyshuolto



Kuinka todennäköisesti (asteikolla 1–10) suosittelisit 
palvelua tuttavallesi/ lähipiirillesi? 

Terveyskeskussairaalan
NPS-luku 39.89.

YHTEENVETO PALAUTTEISTA 2018

1: 19 (11 %)

2: 3 (2 %)

3: 4 (2 %)

4: 3 (2 %)

5: 8 (4 %)

6: 6 (3 %)

7: 11 (6 %)

8: 10 (6 %)

9: 23 (13 %)

10: 91 (51 %)

Ammattitaito: 38 (36 %)

Jonotusaika: 15 (14 %)

Asiakaspalvelu: 45 (43 %)

Muu, mikä?: 7 (7 %)

Mihin olit erityisen tyytyväinen?

Asiakaspalveluun, ammattitaitoon ja 
jonotusaikaan.

Terveyskeskussairaala
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