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ASIAKASLÄHTÖINEN
TOIMINNAN
KEHITTÄMINEN
KYS on ihmisen kokoinen yliopistosairaala. KYSin toimintaa
ohjaavia arvoja ovat asiakas- ja potilaslähtöisyys, hyvä kohtelu, henkilöstön ammattitaito ja työhyvinvointi. KYSiläisten
on tärkeä tuntea ja ymmärtää, mitä asiakas kokee sairaalassa
käydessään, mitkä asiat vaikuttavat hänen saamaansa mielikuvaan toiminnasta ja miten toimintoja voidaan kehittää
asiakaslähtöisemmiksi. Tavoitteenamme on edistää asiakasosallisuutta. Se tarkoittaa sitä, että asiakkaat ovat mukana
toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa
ammattilaisten rinnalla.
Tämä asiakkuustoimintasuunnitelma on vuosille 2020-2022
ja siinä kuvataan asiakaslähtöisen toiminnan osa-alueet,
asiakaslupaukset ja kehittämisen painopisteet, jotka ovat
valikoituneet saadun asiakaspalautteen perusteella. Vuosittain julkaistavassa KYSin Asiakkuuskertomuksessa seurataan
kehittämisen toteutumista.
KYS on tarpeeksi suuri sairaala tarjoamaan parasta erikoissairaanhoitoa ja tarpeeksi pieni kohtaamaan ihmiset yksilönä. Ihmisten sairaalassa palveluidemme käyttäjät ja henkilökunta kohtaavat henkilökohtaisella tasolla. Haluamme
huomioida, kuulla ja ymmärtää asiakkaitamme. Se auttaa
meitä parantamaan sairaalan toimintoja asiakkaiden toivomaan suuntaan. Jokainen kohtaaminen on meille tärkeä.
Asiakaslupaus voidaan lunastaa vain toimimalla yhdessä.
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ASIAKASLÄHTÖINEN
TOIMINTA
Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen tunnistamista, siihen vastaamista, hyvää palvelukokemusta, turvallisuuden tunnetta ja korkeaa hoidon
laatua.
Asiakaslähtöisen toiminnan osa-alueita ovat
•
•
•
•

Hyvä hoito ja kohtelu
Vuorovaikutus ja yhteydenpito
Osallisuus ja vaikuttaminen
Toimiva sairaalaympäristö

Jokaiselle osa-alueelle on annettu asiakaslupaus ja kehittämisen painopiste, jota seurataan vuosittain. Sen avulla
varmistetaan asiakaslähtöisen toiminnan suunnitelmallinen
kehittäminen ja arvioiminen.
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sairaalaympäristö
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HYVÄ HOITO JA
KOHTELU
Asiakaslupaus
Inhimillinen hoito ja hyvä kohtelu kuuluvat jokaiselle.
Kehittämisen painopisteet
Asiakas antaa palautetta, joka ohjaa hyvän hoidon ja kohtelun kehittämistä. Asiakaspalautteen avulla tunnistetaan potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvät kehittämistarpeet ja
–painopisteet. Tämän pohjalta päätetään konkreettiset toimenpiteet. Potilas- ja asiakasturvallisuutta kehitetään asiakasta kuuntelemalla.
• Lääketieteellinen hoito perustuu tieteellisisiin tutkimustuloksiin ja viimeisimpiin kansainvälisiin ja kansallisiin hoitosuosituksiin. Asiakkaan hoitopolkua kehitetään hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaamisen
sekä tulosten seurannan avulla. Kehittämisen tukena
käytetään Lean-ongelmanratkaisumenetelmää.
• Hoitotyön kehittäminen, hoidon laatu ja tulokset ovat
yhteydessä asiakastyytyväisyyteen. Siihen liittyviä laatumittareita kuten kaatumisia ja painehaavoja seurataan osana laadun varmistamista. Seuraavaksi otetaan käyttöön keskuslaskimo- ja virtsatiekatetriperäisiin infektioihin sekä kipuun liittyvät laatumittarit.
• Asiakas on mukana sairaalan turvallisuuskävelyllä.
Asiakasnäkemyksen avulla edistetään ja kehitetään
sairaalan potilas- ja asiakasturvallisuutta.

Hyvä hoito ja kohtelu tarkoittavat sitä, että jokainen kohtaaminen ammattilaisen ja potilaan välillä on ainutlaatuinen ja arvokas. Asiakkaalle
tarjotaan hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaava paras mahdollinen hoito,
oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, turvallisesti ja sujuvasti. Asiakas kohdataan yksilönä, oman terveytensä ja hyvinvointinsa parhaana asiantuntijana aktiivisena toimijana.

VUOROVAIKUTUS JA
YHTEYDENPITO
Asiakaslupaus
Hyvä hoito perustuu onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja
yhteydenpitoon.
Kehittämisen painopisteet
Asiakkaan käytössä on OmaKYS-verkkoasiointipalvelu, jonka kautta hän voi olla yhteydessä hoitoonsa liittyvissä asioissa. OmaKYS-verkkoasiointipalvelu otetaan käyttöön vaiheittain. Asiakkaan hoidon apuna on myös hoitavan poliklinikan ajanvarauskutsukirje ja puhelinpalvelu. Niitä kehitetään sähköisten asiointipalveluiden rinnalla.
• OmaKYS-verkkoasiointipalvelusta asiakas näkee
tulevat poliklinikkakäyntinsä. Hän voi esimerkiksi
täyttää esitietolomakkeen ja vastata hoitoonsa liittyviin kyselyihin ennen vastaanotolle saapumista.
• Asiakas saa tietoa hoitonsa sisällöstä digihoitopolulta. Hän voi perehtyä hoito-ohjeisiin, lähettää
terveysarvoja ja oireiden seurantatietoja. Digihoitopolku mahdollistaa ajasta riippumattoman viestimisen ja etukäteen sovitun etävastaanoton osana
hoitoa.
• Poliklinikkakäynnin ajanvarauskirjettä kehitetään
selkeämmäksi ja asiakas saa laadukasta puhelinpalvelua hoitonsa tueksi.

Hyvä vuorovaikutus ja yhteydenpito tarkoittavat sitä, että asiakkaan ja sairaalan väliseen yhteydenpitoon liittyvät palvelut ja ohjeistukset ovat helposti saatavilla ja saavutettavissa. Palvelut ja ohjeet ovat ymmärrettäviä ja
ajantasaisia sekä ne tukevat asiakaskokemuksen onnistumista.

OSALLISUUS JA
VAIKUTTAMINEN
Asiakaslupaus
Sairaalan toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi
toteutuvat yhdessä asiakkaan kanssa.
Kehittämisen painopisteet
Asiakas antaa arvokasta tietoa suunnittelu-, kehittämis- ja
arviointityöhön. Hän tietää, miten palautetta annetaan, miten
sitä hyödynnetään ja mihin toimenpiteisiin palaute on johtanut. Lisäksi hän voi osallistua kehittämistyöhön, muun
muassa vaikuttaen palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Hän voi toimia myös erilaisissa vapaaehtoistöissä
neuvonta- ja tukitehtävissä. Asiakaslähtöinen toiminta syventää sairaalan asiakaskokemusta ja -ymmärrystä.
• Palautetta voi antaa sekä suullisesti että kirjallisesti ja
sen antaminen on helppoa
• KYSin www-sivuilla on kooste saaduista palautteista
ja niiden pohjalta tehdyistä muutoksista.
• Asiakasraateja on perustettu useille sairaalan erikoisaloille. Raadeissa asiakkaat ja KYSin asiantuntijat
kokoontuvat säännöllisesti kehittämään sairaalan
toimintaa.
• OLKA®-toiminnan kautta asiakas voi toimia vapaaehtoisena, vertaistukijana tai kokemustoimijana sairaalassa.

Osallisuus ja vaikuttaminen tarkoittavat sitä, että asiakkaita kannustetaan
mukaan sairaalan toimintojen kehittämiseen. Tavoitteena on inhimillisesti
paras asiakaskokemus arjen kohtaamisissa.

TOIMIVA
SAIRAALAYMPÄRISTÖ
Asiakaslupaus
Tilat, toiminnot ja ympäristö ovat turvallisia ja laadukkaita.
Kehittämisen painopisteet
KYS on moderni sairaala, jossa hyödynnetään uusinta terveysteknologiaa, digitalisaatiota ja kulttuurihyvinvointia. Asiakkaan turvallisuutta ja viihtyvyyttä tuetaan uusilla toimintaa
tukevilla ratkaisuilla.
• Sairaalan uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeen
jälkeen asiakkaalla on käytössään yhden hengen potilashuone, joka mahdollistaa jatkuvan läheisen läsnäolon.
• Hoitohenkilöstö raportoi ja kirjaa potilashuoneessa.
• Hoidossa ja kuntoutuksessa hyödynnetään kulttuurija taidetarjontaa sekä hyvinvointia edistäviä tiloja.
Asiakas saa sairaalan aulapalveluista laadukasta palvelua.
Liikkumisen tukena tulee olemaan sairaalan sähköinen opastusjärjestelmä.
• Asiakasta ohjaa ja neuvoo aulapalveluiden henkilöstö
aukioloaikojen puitteissa. Lisäksi hän saa reittiopastusta sähköisen opastetaulun avulla. Tulevaisuudessa
hän voi ladata mobiililaitteeseensa sähköisen karttaopastuksen.

Toimiva sairaalaympäristö tarkoittaa tiloja, joissa asiakas kohdataan, tutkitaan tai hoidetaan. Tilaratkaisut tukevat viihtyisää sairaalassa oloa sekä
sujuvaa, turvallista ja esteetöntä liikkumista sisällä ja ulkona. Ulkoalueet
kattavat KYSin ympäristöön kuuluvat lähialueet.

INHIMILLINEN
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