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Tekonivelsairaala Coxa 
• Vuonna 2002 perustettu Coxa on  

julkisomisteinen osakeyhtiö.  

• Pohjoismaiden suurin ja Suomen ainoa 
sairaala, joka on erikoistunut puhtaasti 
tekonivelleikkauksiin.  

• Ortopedimme leikkaavat yli 3000 potilasta 
vuosittain.  

• 5 leikkaussalia ja yli 60 vuodepaikkaa.  

• Kehitämme määrätietoisesti n. 200 osaajan 
ammattitaitoa koulutuksella.  

• 98 % potilaistamme suosittelee meitä 

• Vuoden 2015 toimintalukuja:  
  poliklinikkakäyntejä  31 986  
  hoitojaksoja   3159  
  tekonivelleikkauksia  3091 

 

 



Potilastyytyväisyyden eri näkökulmat 

 Kolme eri näkökulmaa: 
1. Potilasnäkökulma 
2. Yritysnäkökulma 
3. Maksajanäkökulma 

 
Jokaisella näkökulmalla omat, erilaiset asiakasodotukset  
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Coxan asiakaslupaus  

Mahdollistamme elämisen ja liikkumisen ilon yksilöllisesti, 
vastuullisesti ja oikea-aikaisesti. 
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Mitä potilastyytyväisyydellä Coxassa tarkoitetaan 
ja mistä hyvä potilaskokemus koostuu? 

• Potilaat saavat laadukkaan ja oikea-aikaisen hoidon 
 

• Potilaat saavat hyvän kohtelun kaikissa Coxan hoidon vaiheissa 
 

• Potilaan hoito on työyhteisössä Coxan arvojen mukaista  
 Yksilöllisyys 

 Turvallisuus 

 Kunnioittaminen 

 Ennakkoluulottomuus 

 Avoimuus 
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• Potilaat ja läheiset osallistetaan hoidon kehittämiseen 
 

• Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan 
 

• Toimitilamme ovat siistit, viihtyisät ja käytännölliset 

• Toimintamme täyttää potilaan odotukset siinä määrin, että potilas 
haluaa markkinoida Coxaa positiivisessa mielessä myös eteenpäin. 

Mitä potilastyytyväisyydellä Coxassa tarkoitetaan 
ja mistä hyvä potilaskokemus koostuu? 



Terveydenhuollossa ystävällisyys tekee 
asiakkaaseen vaikutuksen 
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Tuoretta tutkimustietoa potilastyytyväisyydestä 

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia Hyksin 
neurokirurgian potilaista oli tyytyväisiä hoitoonsa. Nekin, jotka 
jouduttiin leikkaamaan uudelleen tai jotka saivat vaikeita 
komplikaatioita, kuten toispuoleisen halvauksen, keuhkokuumeen, 
sydäninfarktin tai keuhkoveritulpan, olivat hyvin tyytyväisiä hoitoonsa. 

 
 Tutkimuksen mukaan tyytyväisyys johtuu todennäköisesti sekä potilaiden suhteellisuudentajusta 

että hyvästä hoitohenkilökunnasta. 

Preoperative identification of neurosurgery patients with a high risk of in-hospital complications: a prospective cohort of 418 consecutive elective 
craniotomy patients (Journal of Neurosurgery Sept 2015; Elina Reponen, Miikka Korja, Tomi Niemi, Marja Silvasti-Lundell, Juha Hernesniemi, 
Hanna Tuominen) 
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Miten potilastyytyväisyyttä Coxassa mitataan? 
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Miten potilastyytyväisyyttä Coxassa mitataan? 

• Mittarinamme Net Promoter Score (NPS) 
 

• Mikä on NPS? 
 Fred Reichheldin (The Ultimate Question -teoksen kirjoittaja) luoma arvostettu ja 

kansainvälisesti käytössä oleva uskollisuusmittari, jossa asiakas antaa vastauksensa välille 
0-10 kulloinkin kyseessä olevaan kysymykseen. (Yleensä ”Suosittelisitko XXX läheisillesi?”) 

   
• Asiakkaiden antamat arvosanat luokitellaan seuraavasti NPS-kriteeristön 

mukaisesti: 
 0–6 = Arvostelijat: tyytymättömät asiakkaat, jotka voivat vahingoittaa brändiäsi negatiivisilla puheilla  

 7–8 = Passiiviset: tyytyväiset mutta välinpitämättömät asiakkaat, jotka voivat siirtyä kilpailijalle 

 9–10 = Suosittelijat: uskolliset asiakkaat, jotka ostavat jatkossakin ja suosittelevat muille 

• NPS lasketaan seuraavasti: Suosittelijat %-osuus – Arvostelijat %-osuus 
 Esim. 9-10 = 82% vastauksista, 7-8 = 10%, 0-6 = 8%  NPS 82 – 8 = 74 

 Vaihteluväli NPS:llä –100 - +100 
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Miten potilastyytyväisyyttä Coxassa mitataan? 

Coxassa potilaspalautetta kerätään jälkitarkastuskäynnin yhteydessä (=2-3kk leikkauksen 
jälkeen) ja potilaita pyydetään pisteyttämään seuraavat kohdat: 

 

Mitä mieltä olette seuraavista Coxan palveluun liittyvistä väittämistä? 

• Koin, että minua kohdeltiin yksilöllisesti 

• Coxan hoitoympäristö oli viihtyisä 

• Coxan lomakkeet ja ohjeet olivat selkeät 

 Coxan henkilökunta herätti luottamusta 

 Minua kohdeltiin Coxassa ystävällisesti 

 Kuinka todennäköisesti suosittelisitte Coxaa parhaalle ystävällenne? 
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Millaisia tuloksia Coxassa on saatu NPS-mittauksissa? 

Mittausmenetelmä on ollut käytössä 1.10.2013 lähtien 
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Millaisia tuloksia Coxassa on saatu NPS-mittauksissa? 

Vuoden 2015 NPS-lukujamme: 
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Millaisia tuloksia Coxassa on saatu NPS-mittauksissa? 

Coxan NPS-luvun keskiarvotaulukko 
 

Vuosi NPS -ka. 

2014 93 

2015 96 

2016 (1-6/16) 95 
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Millaisia tuloksia Coxassa on saatu NPS-mittauksissa? 

Coxan tulokset mallikelpoisia myös alan muihin toimijoihin verrattaessa 
 
 
 
• Keskimääräinen NPS-indeksi Terveystalossa sairaalapalvelujen keskuudessa 

vuonna 2014 86,3 (8850 vastaajaa) 
 

• Omasairaalassa vuonna 2013 NPS-indeksi oli 92,2 
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Millaisia tuloksia Coxassa on saatu NPS-mittauksissa? 

iPhone 74 

Skoda 73 

Wotkins 70 

Valio Kevyt Levi 67 

Honda 66 

Audi 66 

Mercedes-Benz 65 

Toyota 65 

Lidl 64 

Sanomalehdet uutisvälineenä 61 

 
 
Coxan tulokset mallikelpoisia myös muiden alojen toimijoihin verrattaessa 
 

IRO-Reseachin 2013 tekemän tutkimuksen (150 yritystä) Top 10 NPS-indeksi 
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Avoimet potilaspalautteet Coxassa  

Keräämme potilailtamme myös avointa palautetta jälkitarkastuskäynnin 
yhteydessä seuraavilla kysymyksillä /kohdilla:  

 

1. Mitä asioita Coxa voisi mielestäsi kehittää, että palvelisimme 
asiakkaitamme vielä paremmin? 

2. Tähän voitte halutessanne laittaa terveisiä ja kiitoksen sanoja Coxan 
henkilökunnalle 
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Saimme potilaspalautteita vuonna 2015 yhteensä 1459 eri henkilöltä 

 

• Avoimia positiivia palautteita toiminnastamme kirjattiin yhteensä 1239 
kpl:tta (n. 85% kaikista palautteistamme)  

 19% positiivisista palautteista liittyi ystävälliseen palveluun ja 
mukavaan tunnelmaan 

 25% positiivisista palautteista liittyi hyvään hoitokokemukseen tai 
potilaslähtöisyyteen  

 Hyvään hoitoon koettiin kuuluvaksi erityisesti kannustaminen ja 
rohkaisu, palvelualttius, huolenpito asiantuntemus sekä ystävällisyys 

 

 

 

 

Avoimet potilaspalautteet Coxassa  
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Saimme potilaspalautteita vuonna 2015 yhteensä 1459 eri henkilöltä 

 

• Avoimia kehittämisehdotuksia kirjattiin yhteensä 220 kappaletta 
(n.15% kaikista palautteistamme) 

 27% kehittämisehdotuksista koski ruoan laatua tai 
parkkipaikkojen sijaintia tai määrää 

 18% koski tilojamme, WiFi-yhteyttä, potilasopasteita  

 8% kehittämisehdotuksista koski kohtelua tai 
hoitohenkilökunnan kiireentuntua 

 

• Kehittämisehdotusten pohjalta kehitimme toimintaamme usealla 
eri tavalla 

 

 

 

 

 

 

Avoimet potilaspalautteet Coxassa  
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Esimerkkejä vuonna 2015 saamastamme potilaspalautteesta ja 
niiden pohjalta tehdyistä kehittämistoimista 
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Esimerkkejä vuonna 2015 saamastamme potilaspalautteesta ja 
niiden pohjalta tehdyistä kehittämistoimista 
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Mitä muuta olemme tehneet parantaaksemme 
potilastyytyväisyyttämme? 
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Henkilöstöllä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja 
sen kehittämiseen (esim. Idea-ikkuna, Kaizen-viikot) 
 

Mitä muuta olemme tehneet parantaaksemme 
potilastyytyväisyyttämme? 
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Mitä muuta olemme tehneet parantaaksemme 
potilastyytyväisyyttämme? 

• Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista myös seuraavin keinoin  
 

Hyvät kouluttautumismahdollisuudet 

Mahdollisuus vaikuttaa työvuorosuunnitteluun 

Mahdollisuus vaikuttaa työtiloihin 

Panostamme sisäiseen viestintään  

Riittävä ja oikea-aikainen palaute. Esimiehet lähellä työntekijöitä. 
 

• Panostamme toimitilojen viihtyisyyteen ja toimivuuteen 
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Miten kehitämme asiakastyytyväisyyttämme jatkossa? 

• Omaisten potilaan hoitoon mukaan ottamisen tehostaminen 

• Digitaalisen ohjauksen tehostaminen 

• Potilastyytyväisyysmittaustulosten erittely erilaisten potilasryhmien 
osalta ja tästä saatavan tiedon hyödyntäminen (polvi- vrt. lonkka-
potilaiden tyytyväisyys) 

• Henkilöstön työhyvinvoinnin edelleenkehittäminen viimeisimmän 
henkilöstötyytyväisyyskyselyn pohjalta 

• Potilas-asiakkuuden parempi hyödyntäminen 
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Kiitos mielenkiinnostanne! 


