Pikapolin kehittäminen
Rovaniemen kaupungin pikapoli 03/2019

1. Vastaajien taustatiedot

2. Rinteenkulman pikapolin palvelun
käyttö ja siihen ohjautuminen
Ajattele kulunutta vuotta taaksepäin ja vastaa vuoden aikana syntyneiden
kokemuksiesi pohjalta.

6. Palveluun ohjautuminen
Jos olet tullut palveluun jonkin tahon ohjaamana, minkä?
Ohjaus kaupungin sisäisestä yksiköstä (neuvola, terveysasema, kouluterveydenhuolto,
opiskeluterveydenhuolto, puhelinpalvelu):
40
Ohjaus sairaanhoitopiirin yksiköstä (keuhkopoli, päivystys):

11

Ohjaus työterveydestä:

5

Ohjaus työnantajan toimesta:

2

Ohjaus YTHS:ltä:

2

Muu ohjaus (vanhemmat, labra, rintaseulonta, avustettava):

4

Otan mieluiten yhteyttä terveyskeskukseen

3. Odottaminen

Jokin muu aika, mikä:
- 15 min
- lapset alle 30 min
- aikuinen max. 30 - 60 min

3
3
2

-

20 - 40 min
0 - 45 min
alle 1 h
120 min
0-2h
2-4h

1
1
1
1
1
1

-

vaivasta riippuen
saman päivän aikana
takaisinsoitto
vastapuhelu viimeistään
30 min kuluessa

1
1
1
1

Jonotusaika viimeksi pikapolilla asioidessani oli...

Koetko tarvitsevasi väliaikatietoa odotuksesta paikan päällä

Jokin muu, mikä:
Ajanvarauksella:
8
Nykyinen tapa:
2
Suuntaa-antavalla:
1
Alle 1h jonotuksella:
1
Jonotuspaikan varaaminen netissä: 1
EOS:
2

Mikä on näkemyksesi nykyisistä tiloista Rinteenkulman terveysasemalla

Odotustilat:
Jotain muuta, mitä?
Kokemus tiloista
- sekavat, ahdistavat, epäviihtyisät, levottomat,
rauhattomat, tunkkaiset, läpikulkupaikka 23
- ahtaat, sokkeloiset
17
- ankeat, kolkot, kalseat, karut, aneemiset,
laitosmaiset, ikkunattomat, umpinaiset, kylmät,
värittömät, keskeneräisen oloiset, alaston 15
- istuimet huonot/ kovat/ istuimia vähän
8
- epäselvät mikä tiimiä mikä pikapolia, hankala
hahmottaa
3
- liikaa kylttejä/ liian paljon ohjeistusta
2
- WC:n opastus huono
2
- katto kamala
1
- ihan ok
1
- pääasiassa hyvät
1
- kohtuulliset
1
Näkemys sijainnista
- kauppakeskus väärä paikka
2
- kummallisesti labran takana
1

Kokemus ajankulusta
- TV saisi olla päällä
- TV liian isolla
- lastenhoitohuone puuttuu
- lasten leikkinurkkaus pieni ja piilossa
- lapsille jotain tekemistä
- tekemisen puute
- vanhoja lehtiä
- palvelu hyvää

2
1
1
1
1
1
1
1

Toiveita
- flunssapotilaat erilliseen odotustilaan
6
- opastuksen parantaminen, kuvat & värit, opasteiden
ja sähköisten taulujen sijainnit, parhaat paikat selkä
vuoronumeroa vasten
7
- kahviautomaatti/ kahvipaikka
2
- tuolien asettelu (ikävä ringissä tuijottaa toisiaan/
muita kulkijoita)
2
- erilaisia istuinvaihtoehtoja, sohva helpottaa
jonotusta
1
- yleinen kello
1
- lehtiä
1
- ohje/ ohjeistusneuvontapiste
1
- julisteita, esitteitä
1

Miten parantaisit vuoronumeronäyttötauluja?
- näytöt isommat ja niitä useita eri puolille
16
- ilmoitetaan mitä numeroa kutsutaan esim. kirjaimella/ sanalla/ eri näytöllä eri paikkoihin/
ajanvarauksella tuleville
10
- ihminen ja ohjekyltit/ nuolet neuvomaan
5
- kaksi edellistä numeroa näkyy omissa (lasten/ aikuisten) jonoissaan
2
- numeron kuulutus lisäksi koneellisesti suomeksi
2
- turha kilkatus vuoronumerolapun yhteydestä pois
1
- kuten sairaalassa
1

4. Asiakaspalvelu
1
2
3

1

Palvelu on laadukasta, kommentteja:
positiiviset olen ollut tyytyväinen, asiat otetaan tosissaan, ripeää & ammattimaista,
lääkärit ovat asiantuntevia, laskutetaan vasta seuraavalla käynnillä jos ei voi auttaa
flunssassa
17
negatiiviset ei ole, nuoria lääkäreitä… samaa asiaa saa hoitaa useasti, ei saa varattua
aikaa, odotus on pitkä, nimi on valheellinen, riippuu henkilöstä ja taidoista
13

2

3

Palvelu on ystävällistä, kommentteja:
positiiviset no on saanu opastusta, pääosin kyllä, kyllä, ja osaavaa, ok, lasten
kanssa asioidessa on aina olleet mukavat hoitajat ja lääkärit vastassa, viime vuosina
ei ole enää katseltu alta kulmien kun olen kuumeettomana tullut pyytämään
sairaslomatodistusta flunssaan
31
negatiiviset ei aina, tyttäreni sai epäasiallista käytöstä kun hoitaja aliarvioi oireita ja
käytös oli tylyä, vaikuttaa tehdasmaiselta työltä, palvelu vaihtelee, hoitaja töykeästi
tokaisi minkä takia olet tullut pikapolille
7

Palvelussa on parannettavaa, kaksi kommenttia:
“Asiakaspalvelukurssille voisi laittaa koko henkilökunnan. Ne ainoat 2 naislääkäriä,
jotka olen pikaisesti kohdannut, ovat suhtautuneet alentuvasti, ylimielisesti ja
töykeästi. Näin asiakaspalvelualalla pitkään työskennelleenä en voi kuin järkyttyneenä
seurata minkälaista kohtelua ihmiset siellä saavat.”
“Parannettavaa seuraava tärkeä asia. Jos sanotaan, että resepti on heti haettavissa,
niin sen silloin pitää olla, eikä 7 h päästä, niin kuin minulle kävi. Apteeksissa
ihmettelivät henkilökunta ääneen, että näin käy useasti. Ei ole kiva, kun lapsella kova
kutina eikä reseptiä vain tule. Tässä tilanteessa myös pohdittavaksi, miten otan
yhteyttä pikapoliin, kun ei ole numeroa mihin soittaa?”

Haluan, että pikapolilla voisi jatkossa asioida myös kiireettömissä asioissa. Kuvaile halutessasi
perusteita mielipiteellesi viimeiseen kohtaan.

kommentteja:
positiivisia: yhteensä 16 kpl, mm.
“mielestäni olisi hyvä, jos voisi keskustella ei-kiireellisestäkin asiasta ammattilaisen kanssa matalalla kynnyksellä”,
“pikapoli on matalan kynnyksen paikka, josta on hyvä aloittaa, kun ei itse tiedä, miten ongelman kanssa pitäisi
menetellä. Tämä myös mahdollistaisi varhaisen puuttumisen, ennen kuin ongelma on edennyt pidemmälle.”
“Myös kiireettömissä asioissa olisi varmaan mukava saada asia nopeasti hoidettua ilman ajanvarauksia.”
“Saisi ohjeistusta”

negatiivisia: yhteensä 50 kpl, mm.
“Kiireettömät asiat voisi hoitaa terveyskeskuksen kautta ajanvarauksella.”
“Esim. sairauslomatodistukset voisi saada erilliseltä luukulta pikaisesti.”
“Vain akuutit vaivat pikapolilla”
“Pikapoli on ihan täynnä muutenkin, fysioterapeuttine puhelin vaikutti sen sijaan hyvältä uudistukselta.”
“PIKApoli = pikaisesti apua tarvitseville … kiireettömissä asioissa muu tapa, esim. ajanvaraus hoitajalle.”
muita kommentteja: yhteensä 12 kpl, mm.
“Lääkärit voisivat olla ystävällisempiä, ottaisivat potilaan vaivan tosissaan.”
“Jonotus saisi olla lyhyempää. 5h kuumeessa on aika pitkä aika olla 12 vuotiaan kanssa.”
“Sairastamiseen liittyvien asioiden kanssa pitäisi päästä hoitoon matalalla kynnyksellä kaikkialla”
“Lisää henkilökuntaa purkamaan aamun ruuhkaa.”
“Lähellä keskustaa, josta voisi saada vastaukset tms. puhelimen tai sähköpostin kautta.”

5. Vapaa palaute
Jos pikapolille olisi käytettävissä määrättömästi rahaa, tiloja ja henkilöstöä, niin...
Eri ikäryhmiin ja heidän vaivoihinsa liittyviä kommentteja: yhteensä 23 kpl, mm.
“Lapsille ehdottomasti paremmat tilat leikkiä, kun jonotusaika lapsillakin on aika pitkä välillä ja vähän näkyvämmälle
paikalle eikä perälle.”
“Lasten jonon ikärajan nosto 15-16 vuoteen. Tympeä istua aikuisten jonossa sairaan lapsen kanssa, joka on enemmän
kuin 10 v. esim. 12 v.”
“Lapsille selkeästi erillinen osasto. Liian pieni ja lapset makoilevat käytävillä.

“ Eläkeläisille voisi olla oma aika, milloin aikaisintaan voisivat tulla, koska heillä ei ole kiire töihin. Esim. klo 10-12 alkaen
voisivat tulla, jotta työssäkäyvät ehtisivät käydä ensin/ käyttää lapsiaan ennen kun pitää toimittaa todistuksia/ olla
töissä.”
“Esim. lasten jonossa enempi kuin kaksi ihmistä koska lähtevät yhtäaikaa tunnin ruokatauolle.”
“Olisi hyvä, kun olisi eri jonot flunssaisille ja yleensä infektiopotilaille ja sitten toinen jono muille
potilaille ja odotuspaikatkin erikseen.”

Henkilökunnan määrään ja osaamiseen liittyviä kommentteja: yhteensä 89 kpl, mm.
“Enemmän lääkäreitä ja hoitajia ottamassa vastaan potilaita.”
“Enemmän henkilökuntaa ehdottomasti. Palvelu on hidasta ja kipeänä odottaminen on todella raskasta.”
“Lisää hoitajia “lajittelemaan” potilaat ja lisää lääkäreitä hoitamaan.”
“Henkilökuntaa ja erikoislääkäreitä.”
“Enemmän hoitajia hoidonarviointiin ja lääkäreitä, että nimi “Pikapoli” olisi todellinen.
“Ruuhkapäivinä lisää henkilökuntaa.”
“Reilusti enemmän työntekijöitä.”

“Vaikka on kiire, niin ei näytetä sitä asiakkaille, koska ei ole heidän syy.”

“Kun kysyy neuvoa, sitä voisi ystävällisesti saada, pitää etsimällä etsiä ihminen, jolta saa apua.”
“ Hoitajien olisi hyvä käydä ylempi amk tutkinto vastaanottotoiminnasta, kun kerran Lapin amk sitä järjestää.”
“Asiakaspalvelun koulutusta myös hoitohenkilökunnalle. Asiakkaita varten he siellä töissä ovat.”
“Ja enemmän motivoitunutta henkilökuntaa, katsoa täsmääkö netissä näkyvä
jonotustilanne, jotta vältyttäisiin siltä, että asiakkaat turhaa lähtevät käymään ja perillä
automaatti suljettu ja henkilökunta on töykeää.”

Tilojen varusteluun, sisustukseen ja opastamiseen liittyviä kommentteja: yhteensä 67 kpl, mm.
“Vuorolappuautomaatit ovat varsinkin vanhuksille ja ulkomaalaisille vaikeita, eikä ole ketään henkilökuntaa enää
neuvomassa miten niiden kanssa toimitaan. Miksi kaikki palvelupisteet, ns. infopisteet pitää poistaa?”
“Enemmän tilaa odotusaulaan, lapsille enemmän tekemistä. Sohvat tms. mukavammat istumapaikat. Juomaautomaatti.”
“Oikeasti äänieristetyt huoneet ja selkeämmät käytävät/ odotusalueet.”
“Paremmat penkit, juoma-automaatti, lasten nurkka.”

“Vessaopasteet.”

“Siellä voisi olla kanttiinin tapainen pieni piste.”

“Ehdottomasti tilavampi ja viihtyisämpi odotustila. Itselle tulee paniikki, ei ikkunoita ja liikaa ihmisiä.”
“Selkeämmin aulojen nimet - kylttejä alemmas tai teksti seiniin. Pelkät kuvat ei riitä.”
“Sohvat tuolien tilalle, pari tuolia vois jättää. Pistokkeita enemmän, tiloista myös enemmän lapsiystävällisemmät.”
“Rinteenkulman tilat vaikuttavat epäselkeiltä, keskeneräisiltä ja ahtailta. Korjaisin nämä asiat. Ohjekyltit
selkeämmiksi, mikä huone on missäkin. Esim. infon ovessa ei ollut minkäänlaista kylttiä, että “info”.”
“Pesäeroa terveysaseman, pikapolin ja labran välille selkeämmäksi. Useat ovat ihan sekaisin esim. automaatiesta,
vaikka opasteet löytyvätkin. On myös huono, että nykyään terveysaseman ja pikapolin asiakkaat jakavat saman
odotusaulan.”
“Lapsille olisi tabletteja joilla pelailla. Ja katsoa lasten ohjelmia. Pikapolilla
olisi jokin automaatti, josta voisi ostaa syötävää ja juotavaa.”

Jonotukseen ja ajanvaraukseen liittyviä kommentteja: yhteensä 54 kpl, mm.
“Yksi kehitysasia jonotusasia. En ymmärrä miksi pitää jonottaa pitkään. Varsinkin silloin kun asiakkaita on vähän!”
“Jono saisi vetää nopeampaa.”

“Noh jonot ainaki pois. Ei oo mikään pikapoli jos joutuu jonottaan kokopäivän.”

“Odotusajat ovat pitkät ja netin ilmoittama arvio jonotusajasta ei ikinä pidä paikkaansa.”
“Parkkihalliin 4h parkkipaikkoja Pikapolilla kävijoille, koska 2h parkkiaika ei ole riittävä. Joutuu kesken jonottamisen
juosta lisäämään parkkiaikaa ja annas olla,jos oma vuoro meneekin ohi! Mitäs sitten?”
“Ei jonotusta, ajat ajanvarauksella. Aikoja olisi paljon.”

“Pienentäisin jonotusaikaa.”

“Jonoaika olisi lyhempi, odotusaulassa olis joku tekemässä alustavaa kartoitusta, saataisiin ehkä “turhat” jonottajat
pois jonosta.”
“Pikapoli on hyvin harhaanjohtava nimi. Rinteenkulman parkkihallissa on 2 tuntia parkkiaikaa ja jo pelkkä
jonottaminen kestää yleensä enemmän kuin 2 tuntia.”
“Mahdollisimman pikainen ja nopea tiedon saanti omasta vastaanottoajasta helpottaisi.”
“Ajan voisi varata/ ilmoittautua jonoon netissä, puhelimeen voisi tulla suuntaa antava aika esim. puolen tunnin
tarkkuudella tai asiakkaan valitseman aikamäärän mukaan (kauanko kestää tulla kotoa paikanpäälle). Tällöin
vähenisi jonotusaika paikanpäällä ja vähennettäisiin riskiä tartuttaa tauteja muihin.”
“Terveydenhuollon ammattilaisille, jotka asioivat
asiakkaan/potilaan puolesta/
kanssa “oma jono”.”

Aukioloon ja toimintamalliin liittyviä kommentteja: yhteensä 89 kpl, mm.
“Viikonloppuna voisi myös olla auki, ainakin muutaman tunnin.” “Pikapoli olisi auki iltaan asti.”
“Pikapolin tulisi olla auki ad. 18, jotta työssä käyvilläkin/ opiskelijoilla olisi mahdollisuus siellä käydä.”
“Sekä hoitajan että lääkärin vastaanottoja, joihin potilas ohjataan hoidontarpeen mukaan (nykyisin ilmeisesti
hoitajat kysyvät tarvittaessa lääkäriä?).”
“Ja jos olisi vielä rahaa, nii yksi hoitajan vastaanotto, jonne voisi mennä esim. ohjaukseen koskien lääkkeitä
ym., voisi käydä ottamassa rokotteita ja pistettäviä lääkkeitä jne.”
“Otetaan asiakas kokonaisuutena huomioon ja palvelun kaari sairauden hoidosta kuntoutukseen.”
“Miksei voi olla ajanvarauskäytäntö, johon soittaessa otetaan arvio tai jätetään soittopyyntö jolloin hoitaja
soittaa takaisin. Esim. Turussa soitetaan numeroon, jätetään soittopyyntö, hoitaja soittaa takaisin, arvioi
tilanteen ja antaa noin ajan hoitajalle tai lääkärille. Ei ikinä tarvitse jonottaa täydessä salissa montaa tuntia
vaan aikataulu pelasi hyvin ja aina sai tarpeen vaatiessa hoitoa. Tämä toimii siellä ihan lähiterveysasemilla.
Outoa, että täällä menee koko kaupunki jonottamaan samaan paikkaan moneksi tunniksi.”
“Voisiko jonotusnumeron saada netin kautta, tai sitten vastaanottoajan, jolloin voi tulla, että voisi
odottaa kotona.”
“Toivoisin, että paikalla olisi henkilö, jolta voisi kysyä pikaisesti “teknisiä” asioita, miten
ilmoittaudutaan, mihin pitää mennä odottamaan, miksi automaatista ei löydy…”
Jatkuu
seuraavalla
sivulla

Aukioloon ja toimintamalliin liittyviä kommentteja, jatkuu:
“Jos hoitajan vastaanotolla tarvetta lääkärille, niin eikö voisi odottaa lääkäriä aulassa ja antaa muille jonossa
oleville mahdollisuuden päästä hoitajalle. Käsittämätöntä odotuttaa ihmisiä tuommosella.”

“Netistä voisi varata suoraan ajan. Erikoislääkäreitä. Ei kaneja (kandeja?) ja harjoittelijoita yksin vuoroon.”
“Toivon tähän selkeyttä. Potilaiden ohjauksessa ja arviossa. Kun se tapahtuu vasta sairaanhoitajan vastaanotolla,
on se tilanne, mikä nyt on. Tätä tulee selkeyttäää, yksinkertaisesti isot ohjeistukset Rovaniemen sivuille sekä
Pikapolille aulaan ja erilliselle opastustauluille, jossa olisi numerot tms. (ei ilmoitustaulu) Siellä voisi olla ihan
sairaanhoitajan piste, jossa palvelualtis sairaanhoitaja antaa ohjeet sekä voisi ottaa kantaa potilaan terveyteen/
huoleen. Sairaslomatodistuksia ei jaettaisi siellä. Se on väärä paikka sille. Ne saa neuvolasta lapsille ja aikuiset
työterveyshuolto. Se tulisi ehdottomasti poistua palvelusta. Ensisijainen suositus hakea muualta. Internet
vuoronumeron seuraaminen erittäin hyvä palvelu.”
“Kuunnellaan potilasta, myös teinejä, ei väitetä että kurkkukipua kun on, ei voi olla influenssaa, oli muuten A
inluenssa, jos ei tiedetä, voisko kirjata lähetteen erikoislääkärille, mutta hyvä että meillä toimii julkkinen
terveydenhuolto ja toivottavasti jatkossakin.”
“Netissä olevaa hoitajalle varattavia aikoja voisi mainostaa enemmän. Ihmiset eivät tiedä sen olemassa olosta.
Näin itse jonottaminen voisi vähentyä kun ihmiset voisivat itse varata hoitajalle ajan ja olla oikeaan aikaan paikan
päällä. Kaikki voisivat myös itse varata netistä ajan eikä siten tarvitsisi jonottaa.”
“Paikalla olisi apukäsiä hetkeksi liikuntarajoitteisille ja sellaisille jotka tarvitsevat.
Paikalla voisi omatoimisesti käydä puntarilla, mittaamassa verenpaineen tms. Iltaisin
paikka voisi olla käytössä erilaisille “terveysryhmille.”
“Eteiseen ajo/kela kortilla toimiva ibuprofeiini automaatti.”

6. Pikapolin nimi

- Hidaspoli
- Etanapoli
- Päivyst
- Pelkkä terveyspoli hyvä. Nyt ei
ole pikapoli.
- Kyllä, jos palvelu ei vastaa
jatkossakaan nimeä
- Jonopoli
- Ei pikapoli
- Odotuspoli
- "pika" poli
- Apu-päivystys
- pikapoli tai sitten odota pari
vuorokautta vaikka kuinka olisi
hätä!
- Puolipäiväpoli
- Arvauskeskus
- Jonotuspoli
- Pelkkä poli kun ei ole pikainen
- Terveyskeskus
- Arkipäivystys vo pkl
- Kiiretönvastaanotto

-

-

Pitkäpoli
Jonopoli
Jonopoli
Älätulepoli
Ei ainakaa "pikapoli"
Terveyskeskyspäivystys
Rovaniemen terveys- ja
sairaanvastaanotto
no ei ainakaa ole pikapoli,
päivystys enemmän
Kun et muualle pääse
Terveysasema
Ei ainakaan PIKApoli..
Jonopoli
Odotuspoli/ hidaspoli
Poli
Tk-poli
Pika edestä pois, aiheuttaa
vääriä mielikuvia siitä että
ei esim. Tarvitse jonottaa
vaan pääset pikapikaa.
Ehdotus: rovapoli tai
rollopoli

- Päiväpoli
- Avovastaanotto, avopoli
- Poli
- Päivä päivystys, Päiväpoli
- joustava poliklinikka
- Terveyskeskuksen avovastaanotto
- akuuttipoli, ensipoli
- Akuutti vastaanotto
- Keskuspoli, rinteen poli tms…
- Akuutti vastaanotto
- TK-poli
- akuuttipoli
- Sairaanhoitopiste tai Terveysasema
tai Terveysparkki
- Helposti Hoitoon => Helppari
- Kiirearvio poli =KIIRA-poli
- Poli
- Vipa-poli (vireille pano)
- päiväpoli
- Sairaspoli
- Pikaisenhoidon tarpeen poli

