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VITA LÄÄKÄRIASEMA
 LÄMMIN MUISTIJÄLKI

ASIAKKAAMME - VITA LÄÄKÄRIASEMA

VITA on vuonna 1994 perustettu suo-
malainen keskisuuri terveyspalvelualan 
yhtymä. VITAn kuuluvat Helsingin 
keskustassa sijaitseva VITA Lääkäria-
sema Oy ja valtakunnallisesti palveleva 
keskuslaboratorio VITA-Terveyspalvelut 
Oy. 

”KIINNOSTUN JA KOSKETAN”

Trainers’ House ja VITA Lääkäriasema aloittivat 
yhteistyön syksyllä 2015. 

Kaikki lähti  liikkeelle Trainers’ Housen puheen-
vuorosta VITAn henkilöstön kehityspäivänä. 
VITA tunnetaan perinteisesti korkealaatuisesta 
lääketieteellisestä osaamisestaan. 

”Olemme havainneet, että lääketieteellisten te-
kijöiden lisäksi jokainen palvelun vaihe vaikuttaa 
asiakastyytyväisyyteen. Halusimme fokuksen 
olevan asiakaskokemuksessa kokonaisuudes-
saan. Puheenvuoron jälkeen päätimme raken-
taa koko asiakaspalvelukonseptin Trainers’ 
Housen kanssa”, VITAn asiakkuuspäällikkö Pirjo 
Immonen kertoo.

”Asiakasmäärämme ovat kasvussa ja henki-
löstömäärämme on lähes kaksinkertaistunut. 
Asiakaskokemuksen perustana on vilpitön 

kiinnostus asiakkaan tilanteeseen ja hänen 
asioidensa hoitamiseen. Halusimme nostaa 
asiakaskokemuksen keskiöön”, VITAn liiketoi-
mintajohtaja Heikki Hurme toteaa.

OSALLISTAMINEN AVAINASEMASSA

”Tämä yhteistyö on todella toteutettu yhdessä. 
Projektiryhmään on kuulunut meiltä lääkärei-
den, hoitajien, laboratoriotyöntekijöiden, fysio-
terapeuttien, psykologien sekä palvelukeskuk-
sen edustajia. Halusimme kaikkien sitoutuvan 
yhteiseen tekemiseen ja varmistaa, että kaikki 
saavat äänensä kuuluviin”, Immonen kommen-
toi. 

Asiakaspalvelukonseptin rakentaminen aloitet-
tiin haastattelemalla asiakkaita odotustiloissa 
ja työterveyshuollon henkilöitä puhelimitse. 
”Haastatteluihin suhtauduttiin todella positiivi-
sesti ja asiakkaat olivat ilahtuneita, että saivat 
osallistua omalta osaltaan. Myös työterveys-
huollon yhteyshenkilöt osallistuivat mielellään 
kattaviin haastatteluihin”, Immonen jatkaa. 

Koko projektiryhmä osallistui asiakkaan polun 
sekä kohtaamispisteiden määrittelyyn. Koh-
taamispisteistä valittiin asiakaskokemuksen 
kannalta kriittisimmät.

”Määrittelimme asiakkaan polun lääkäriasemal-
la, eli mitä tapahtuu ajanvaraamisesta vastaan-
ottoon ja aina lääkäriasemalta poistumiseen 
asti. Jokaisen kohtaamispisteen täytyy toimia, 
jotta kokonaisuus toimii ja asiakkaalle jää läm-
min muistijälki meistä”, Hurme kertoo. 

Uutta asiakaspalvelumallia sparrattiin eri am-
mattiryhmien kanssa. Konseptin rakentamisen 
ja sparrausten jälkeen keskityttiin arjen teke-
misen viilaamiseen halutun asiakaskokemuk-
sen ja konseptin mukaiseksi. Arjessa apuna 
käytettiin Trainers’ Housen Vaikutuskarttaa ja  
Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmää. 

 

YHTENÄ JOUKKONA TEHTY MUUTOS

”Asiakaskokemus on käsitteenä ja konseptina 
koko henkilökunnalle tuttu ja se on aktiivisesti 
mielessä. Yhteistoiminta asiakaskokemuksen 
kehittämiseksi on selvästi lisääntynyt ja käsitte-
lemme asiakaspalautteita säännöllisesti hen-
kilöstön kanssa. Asiakaskokemus on nyt myös 
mukana jokaisessa keskustelussa työterveys-
asiakkaiden kanssa

Erityisen ilahduttavaa on ollut positiivisen pa-
lautteen määrän lisääntyminen. Asiakastyy-
tyväisyyskyselyn tulokset ovat parantuneet 
koko ajan. Trainers’ House on ollut hyvin läsnä 
ja sitoutunut yhteiseen tekemiseemme. Olen 
ollut tyytyväinen yhteistyöhömme ja kertonut 
kaikille avoimesti kenen kanssa teemme töitä”, 
Immonen kiittää. 

”Yhteistyötä on johdettu vahvasti ja tehokkaas-
ti. Suosittelen Trainers’ Housea kumppaniksi”, 
Hurme päättää. 


