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Tässä työssä tutkitaan sairaalan lääkintätekniikkaa ja kuinka sen toimintaa voitaisiin ohjata 

prosessijohtamisella. Työssä on tunnistettu sekä määritetty ja kuvattu lääkintätekniikan 

prosessit, suunniteltu mittausmenetelmät ja annettu prosesseille kehityssuosituksia. Työn 

merkittävimmät tulokset keskittyvät nykyisten järjestelmien kehittämiseen ja suoritusky-

vyn mittaamisen haastavuuteen.  

 

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että lääkintätekniikan prosessijohtaminen on mahdollis-

ta, mutta vaikutukset suorituskykyyn olisivat pienet. Suositukset kehitystoimenpiteisiin 

keskittyvät paljon tiedon jakamiseen, koska tutkimuksessa teetetyssä kyselyssä ilmeni pal-

veltavien osastojen haluavan paljon tietoa lääkintätekniikalta. Tietoa tullaan jakamaan ny-

kyisen lääkintätekniikan sovelluksen Mequsoftin välityksellä, koska lähestulkoon kaikki 

olennainen tieto kirjataan jo sinne. 
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The aim of this study is to research hospitals’ biomedical unit and how it could be con-

trolled using process management. This study includes process identification, defining and 

describing processes, designing measurement methods and recommendations for enhanc-

ing them. The most significant results focus on enhancing the current systems and also in 

difficulties of performance measuring.  

 

This study finds that it is possible to enable process management in the biomedical unit but 

the impact in performance would be quite minimal. Enhancing actions focus on infor-

mation management because this study indicated that hospitals’ units require a lot of in-

formation from biomedical unit. Information will be shared via biomedical units’ software 

Mequsoft, because almost every piece of information is already being stored there. 
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1 JOHDANTO 
 

Julkisen terveydenhuollon kustannukset kasvavat vuosi vuodelta (Matveinen & 

Knape, 2013, 1). Sairaanhoitopiirien onkin tästä syystä pyrittävä pitämään kustan-

nuksensa kurissa tuottamalla olemassa olevilla resursseilla parempaa ja tehok-

kaampaa erikoissairaanhoidon palvelua. Tämä on ajanut muiden sairaanhoitopiiri-

en tavoin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (ESSHP) strategisiin muu-

toksiin. Sairaanhoitopiirin tukitoimintojenkin on toimittava hoitotyön prosesseja 

tukevalla tavalla. Tästä syntyikin aihe ryhtyä kehittämään lääkintätekniikan toi-

mintaa sairaanhoitopiirin strategiaan sopivammaksi. Lääkintätekniikan tehtävänä 

on kautta aikojen ollut pitää lääkintälaitteet käyttökunnossa ja turvallisena. Yli 

kymmenen vuotta sitten Grimes (2003) totesi, että tulevaisuudessa lääkintäteknii-

koiden vastuulla tulee olemaan muun muassa ottaa huomioon kustannustehok-

kuuskysymykset. Toteamus oli hyvin osuva, koska tänä päivänä kustannustehok-

kuus näyttelee melko suurta roolia lääkintätekniikan arkipäivässä.   

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka lääkintätekniikan toimintaa 

voitaisiin ohjata prosessijohtamisen avulla. Tarkoitus on siis saada lääkintäteknii-

kalle valmiudet prosessijohtamiseen siirtymiseen. Lisäksi tarkoitus on kehittää 

nykyisiä toimintoja. Kehittämisellä tarkoitetaan kriittisten töiden ja tiedon kulun 

sujuvuuden parantamista. Koko organisaatiotasolla tämä tarkoittaa sitä, että lää-

kintälaite on mahdollisimman paljon käytettävissä, jos potilaan hoitoprosessi sitä 

vaatii. Tällä on suuri kustannusmerkitys, koska osastojen henkilökunnan on usein 

hankittava joltain muulta osastolta lainalaite oman laitteen korjauksen ajaksi. Tut-

kimusyksiköissä tutkimuksia joudutaan perumaan diagnostisten laitteiden rikkou-

tumisen vuoksi, mikä voi aiheuttaa suuriakin rahallisia tappioita.  

 



3 

 

 

Laitteen toiminnassa tai sen turvallisuudessa ei saa olla kompromisseja hoitotyös-

sä, joten jaksotettujen huoltojen määrästä tai työn laadusta ei voida tinkiä. Lääkin-

tätekniikalla on käytössään tietojärjestelmä Mequsoft, joka toimii laiterekisterinä 

ja työlistaohjelmana. Lisäksi ohjelmaa on kehitetty siten, että kaikki laitteisiin 

liittyvä tieto ja vaadittavat toiminnot löytyvät sieltä. Esimerkiksi kaikki lääkintä-

tekniikan tekemät toimenpiteet lääkintälaitteelle löytyvät sen tiedoista. Mequsoftia 

pyritään kehittämään jatkuvasti enemmän omaa toimintaa tukevaksi. Osastojen 

henkilökunta pystyy tekemään työtilauksia saman järjestelmän web-

käyttöliittymän kautta. Näistä asioista on poimittu aiheet tutkimuskysymyksiin. 

 

Päätutkimuskysymys: 

Miten lääkintäteknisen yksikön toimintaa voidaan ohjata prosessijohtamisella? 

 

Alatutkimuskysymykset: 

- Miten tietotekniikkaa voidaan hyödyntää lääkintätekniikan prosessijohtami-

sessa? 

- Mitä haasteita prosessijohtamiseen siirtyminen sisältää? 

- Kuinka paljon prosessijohtamisella voidaan lyhentää lääkintätekniikan töiden 

läpimenoaikoja? 

- Miten tiedon jakamisella voidaan lyhentää töiden läpimenoaikoja? 

- Miten suorituskykyä mitataan järkevästi? 

 

1.2 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimus on toteutettu Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä vuoden 2014 tammikuun 

ja toukokuun välisenä aikana. Lähtökohdan tutkimustieto on kerätty Mequsoftista 

vuodelta 2013. Tiedon keruu on suoritettu tammikuussa ja helmikuussa 2014. 

Lähtökohdan tietoja sekä mielipiteitä kehitysideoihin on kerätty lääkintätekniikan 

toimintaa koskevalla tyytyväisyyskyselyllä, joka on toteutettu maaliskuun 2014 

aikana. Kyselyä varten pohdittiin mahdollisia kehityskohteita ennen kyselyn to-
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teuttamista. Kyselyn tulokset on kerätty ja analysoitu huhtikuussa samaan aikaan 

lääkintätekniikan kun prosessien tunnistaminen on alkanut.  

 

1.3 Tutkimuksen kohdeorganisaatio 
 

Kohdeorganisaatio on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen lääkintä-

tekniikka. Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin kuuluu kaksi sairaalaa, joiden sairaansi-

jat jakautuvat Mikkelin keskussairaalan 201 somaattiseen ja Moision sairaalan 70 

psykiatriseen ja 21 somaattiseen sairaansijaan. Sairaanhoitopiiri työllistää noin 

1400 työntekijää, joista suurin osa on tutkimus- ja hoitohenkilökuntaa. (Etelä-

Savon sairaanhoitopiiri, 2013a; Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, 2012.) 

 

1.3.1 Organisaatiorakenne 

 

Kuva 1 esittää Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tämänhetkisen organisaatioraken-

teen. Erikoissairaanhoito on jaettu somaattiseen ja psykiatriseen alueeseen, jotka 

toimivat sairaalajohtajan alaisuudessa. Kehitysjohtaja johtaa toiminnan tuen aluet-

ta. Tukipalvelujohtaja johtaa tukipalvelukeskusta. Kehitysjohtaja, sairaalajohtaja 

ja tukipalvelujohtaja toimivat sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Sairaanhoi-

topiirin hallitus on toimeenpaneva elin, jossa on hallintosäännön mukaisesti yh-

deksän jäsentä, jotka ovat valtuuston valitsemia. Hallituksen kokouksiin osallistu-

vat lisäksi valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä esittelijöinä 

toimivat viranhaltijat eli sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoyli-

hoitaja sekä hallituksen sihteeri. Valtuustolla on sairaanhoitopiirissä ylin päätän-

tävalta ja jokaisella jäsenkunnalla on kunnan asukaslukuun perustuva määrä jäse-

niä. (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, 2014a.) 
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Kuva 1. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin organisaatiorakenne (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, 2014b) 

 

Tukipalvelujohtajan alaisuudessa toimiva tukipalveluyksikkö (kuva 2) koostuu 

apteekista, välinehuollosta sekä toimitila-, materiaali-, ruoka- ja teknisistä palve-

luista. Tekniset palvelut (kuva 3) koostuvat puolestaan käyttö-, huolto- ja vuok-

raustoiminnan tulosyksiköistä. Huoltotoiminnan tulosyksikköä kutsutaan yleisesti 

lääkintätekniikaksi. (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, 2013c; Etelä-Savon sairaan-

hoitopiiri, 2014b.)  
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Kuva 2. Tukipalveluyksikön rakenne (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, 2013c) 

 

 

Kuva 3. Teknisten palveluiden organisaatiokaavio (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, 2013d) 

 

Lääkintätekniikkaan kuuluu kolme huoltoyksikköä; lääkintälaitehuolto, laborato-

riolaitehuolto ja röntgenlaitehuolto. Laboratoriolaitehuolto, jossa työskentelee 

yksi huoltomestari, vastaa patologianlaitteiden sekä kliinisen kemian ja mikrobio-

logian laiteiden huolloista ja ylläpidosta. Suurin osa laboratoriolaitehuollon palve-

luista myydään Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osaomistuksessa olevalle Itä-

Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymälle (ISLAB). Röntgenlaite-

huolto vastaa yhden huoltomestarin voimin kuvantamislaitteiden ja fysikaalisten 

hoitolaitteiden huolto-, asiantuntija- ja turvallisuuspalveluista. Edellä mainitut 
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huoltomestarit ovat toistensa työpareja, eli he tuuraavat toinen toistaan poissaolo-

jen aikana.  

 

Lääkintälaitehuolto vastaa kaikkien loppujen sairaanhoitopiirin sähkökäyttöisinten 

lääkintälaitteiden (pois lukien hengitysapuvälineet) huolto-, asiantuntija- ja turval-

lisuuspalveluista. Lääkintälaitehuollossa työskentelee sairaalainsinööri ja kolme 

erikoisammattimiestä, joista yksi tekee myös osittain sähkölaitehuollon vastuualu-

een töitä.  

 

Kaikki lääkintätekniikassa tekevät arkisin päivätyötä 38,25 tuntia viikossa. Nor-

maali suunniteltu työaika on klo 7 – 15, mutta liukuvan työajan johdosta työnteki-

jöillä on vapaus tulla aamulla töihin klo 7 – 9 ja lähteä klo 15 - 18. Normaalin 

virka-ajan ulkopuolella tekninen päivystäjä voi pyytää konsultaatiota tai hälyttää 

lääkintätekniikan henkilöstöä töihin tarvittaessa.   

 

Lääkintätekniikka on siis osa sairaanhoitopiirin organisaatiota, eikä laskutusta 

tapahdu muuten kuin sisäisesti. Tämä asia on muistettava myöhemmissä luvuissa 

kun tarkastellaan lääkintätekniikan ja koko organisaation ydinprosessien suhdetta. 

Laskutus perustuu edellisten vuosien tuntimäärän mukaan ennakkolaskutukseen ja 

toteuman korjauslaskutukseen (Thure, 2014). 

 

1.3.2 Organisaation toimintastrategia 

 

Sairaanhoitopiirin strategian laadinnassa tulevien vuosien toiminnan kehittämisen 

lähtökohtana on painotettu erityisesti potilaan/asiakkaan näkökulmaa. Strategian 

pohjaksi on saatu aineistoa kuntakierrokselta ja kuntakyselystä. Osastokokous-

kierroksella ja Webpropol-kyselyllä on koottu sairaanhoitopiirin henkilöstön nä-

kemyksiä. Lisäksi palvelujen käyttäjien näkemyksiä on saatu Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen (THL) Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen alueelta kerä-

tystä haastatteluaineistosta. Strategian laadinnan lähtökohtana ovat toimineet edel-

lä mainitut aineistot sekä hallituksen ja johdon seminaarissa esillä olleet keskeiset 
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asiat kuten väestönkehitys, sairastavuus, sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualuei-

den yhteistyö, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehtävä yhteistyö, hoitoketjui-

hin liittyvät kysymykset, työhyvinvointi sekä osaavan työvoiman rekrytointi. 

(Nupponen, 2013, 4.) 

 

Nupposen (2013, 4) mukaan strategian tavoitteeksi on asetettu vuosi 2020 ja pe-

ruselementeiksi muodostuivat sairaanhoitopiirin arvot sekä toiminta-ajatus ja tah-

totila/visio. Arvot ovat potilaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja uu-

distamistahto. Toiminta-ajatus kuvaa organisaation olemassa olon tarkoitusta ja 

tahtotila eli visio kuvaa haluttua tulevaisuuden tilaa, joka ohjaa jokaisen sairaan-

hoitopiirissä työskentelevän päivittäistä työtä. Strategiset linjaukset ja tavoitteet 

ovat seuraavanlaiset: 

 

Erinomainen palvelukokemus 

- sujuva hoito 

- asiakastyytyväisyys vaikuttava palvelutoiminta 

Sujuvat ja toimivat hoitoketjut 

- selkeä työnjako hoitoketjussa ja sujuvat tukipalvelut 

- näyttöön perustuva hoito 

- toiminnanohjaus ja tietojärjestelmät 

Tuottavuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ohjaavat toimintaa ja investointeja 

- kilpailukyky (tuloksellisuus) 

- talouden ennakointi ja hallinta 

- investointien hallinta 

Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka 

- työolosuhteet ja työnantajakuva 

- työhyvinvointi 

- osaamisen varmistaminen 
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Johtaminen kunnossa joka tasolla 

- osallistuva johtaminen 

 

Nämä strategiset linjaukset ja tavoitteet ohjaavat toimialojen, tulosyksikköjen ja 

viime kädessä kaikkien työntekijöiden jokapäiväistä työtä. Strategian toteutusta 

tuetaan sisäisellä viestinnällä, jossa esimiehillä on keskeinen rooli. Etelä-Savon 

sairaanhoitopiirissä on strategisessa ohjauksessa käytetty eri organisaatiotasoilla 

jo muutaman vuoden ajan tuloskorttia, jonka muodostavat neljä näkökulmaa. Poti-

laan/asiakkaan näkökulmasta keskeisintä on toimenpiteiden vaikuttavuus eli posi-

tiivisten terveysvaikutusten aikaan saaminen kuntalaisen elämässä ja arjessa pär-

jäämisessä. Talouden näkökulmasta keskeisintä on resurssien hallinta, taloudelli-

suus sekä kustannustietoisuus. Toiminnan/prosessien näkökulmasta korostuvat 

organisaation suorituskyky, toimivuus ja toiminnan sujuvuus. Viimeisenä henki-

löstön/osaamisen näkökulmasta korostuvat työyhteisön uudistuminen ja henkilös-

tön tuottama työpanos, joihin liittyy myös osaaminen ja työhyvinvointi. (Nuppo-

nen, 2013, 5.) 

 

Nupponen (2013, 5) kuvailee, että asetetun tahtotilan saavuttamiselle luodaan 

parhaat mahdolliset edellytykset silloin kun edellä mainitut neljä näkökulmaa 

muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tasa-

painotettu strategia muodostuu siis taustana olevista arvoista sekä toiminta-

ajatuksesta, tahtotila-visiosta, strategisista linjauksista ja tavoitteista. Kuva 4 esit-

tää tasapainotetun strategian elementit. 
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Kuva 4. Sairaanhoitopiirin tasapainotettu strategia (Nupponen, 2013, 5) 

 

Toimintastrategian mukaan hoitotyö on siis asiakas- eli potilaskeskeistä. Prosesse-

ja on muutettu siten, että asiakasprosessi on mahdollisimman sujuva. Kuten kuva 

1 esittää, sairaanhoitopiirin ydinprosesseja ovat somatiikassa ja psykiatriassa elek-

tiivinen- ja päivystysprosessi, joita seuraa kuntoutuvan potilaan prosessi. Sairaan-

hoitopiirin tukipalveluyksikkö tuottaa tukitoimintoja ydinprosessien sujuvuuden 

takaamiseksi. Tietojärjestelmien on määrä tukea prosesseja, joten tästä syystä lää-

kintätekniikan Mequsoftin kehittämisen tarpeita on helppo perustella johdolle.  

 

Tämän työn kannalta tärkein ja kiinnostavin tukipalvelujen tuottama tukiprosessi 

asiakasprosessiin on lääkintälaitteen toimintakunnon ylläpito. Laki terveydenhuol-

lon laitteista ja tarvikkeista (2010) määrittelee, että lääkintälaitteella (virallinen 

termi on terveydenhuollon laite) ”tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, 
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ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta 

tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisen: 

- sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen; 

- vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen 

tai kompensointiin; 

- anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muun-

teluun; taikka 

- hedelmöittymisen säätelyyn” 

 

Jos esimerkiksi potilaan hoitoprosessissa vaaditaan jotakin tiettyä lääkintälaitetta, 

sen vikaantuminen ilman varalaitetta haittaa hoitoprosessia. Äärimmäisissä tapa-

uksissa potilaan henki voi vaarantua. Tästä syystä on erittäin tärkeää pystyä tuot-

tamaan laadukasta ja tehokasta huolto- ja korjauspalvelua sairaalatoimialalle. 

 

1.4 Tutkimuksessa käytettävät mittarit 
 

Tutkimuksessa mitataan lääkintätekniikan töiden läpimenoaikoja. Tämä tarkoittaa 

prosessin käynnistävästä työtilauksesta sen valmiiksi kuittaamiseen kuluvan ajan. 

Työ kuitataan valmiiksi heti kun laite on takaisin osastolla käyttökunnossa. Mita-

tut ajat kerätään Mequsoftista. 

 

Tulosta todellisuudessa vääristää se, että määräaikaishuoltotyötilaus tehdään lähes 

poikkeuksetta ennen kuin laite tuodaan huoltoon. Joskus tilauksen tekemisestä 

huoltoon toimittamiseen voi kestää viikkojakin tai jopa kuukausia, jos esimerkiksi 

määräaikaishuoltoon lähettäminen unohtuu. Vikakorjausten kohdalla tätä ongel-

maa ei ole yhtä paljon, koska vian ilmaantuessa laitteen käyttö lopetetaan ja se 

toimitetaan suhteellisen nopeasti huoltoon. Työn valmistumisen jälkeen sitä ei 

aina myöskään kuitata heti, vaan odotetaan esimerkiksi varaosakustannuksia.  
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Toisena mittarina käytetään lääkintätekniikan palvelemien osastojen tyytyväisyyt-

tä yhteistyöhön. Maaliskuussa 2014 lähetettiin sairaanhoitopiirin osastoille Web-

ropol-kysely lääkintätekniikan toiminnasta (liite 6). Kyselyssä käytiin läpi nykyti-

lannetta, mielipiteitä kehittämiskohteisiin sekä vastaajien omia näkemyksiä kehit-

tämistä vaativista kohteista. Kyselyyn saivat vastata kaikki sairaalatoimialalla 

työskentelevät, jotka tekevät yhteistyötä lääkintätekniikan kanssa. Samaa kyselyä 

voidaan käyttää myöhemmin ja vertailla pisteytettäviä kohtia keskenään, jotta 

nähdään kehitystyön tulos. Lisäksi viimeiset kehittämiskohteiden mielipiteet voi-

daan esimerkiksi kysyä muodossa ”onko tämä uudistus ollut mielestäsi hyvä?”.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tämä työ koostuu kuudesta luvusta, joista ensimmäisessä esitellään työn taustaa, 

tavoitteita ja kohdeorganisaatiota. Toisessa luvussa käydään läpi prosessijohtamis-

ta käsittelevää teoriakatsausta. Kolme seuraavaa lukua käsittävät tutkimuksen em-

piirisen osuuden ja viimeisessä luvussa on tehty yhteenveto.  

 

Luku kaksi käsittelee prosessijohtamista teoriatasolla. Luvun tarkoituksena on 

määritellä keskeisiä käsitteitä sekä tuoda esiin prosessijohtamiseen liittyviä eri-

tyispiirteitä sekä toiminnan menestystekijöitä ja haasteita. Tässä luvussa esitetään 

miten organisaation prosessit tunnistetaan, miten ne kannattaa kuvata ja määritellä 

sekä opastetaan nimeämään prosesseille omistaja. Lisäksi luvussa käsitellään pro-

sessien suorituskyvyn mittaamista ja kehittämistä. 

 

Luku kolme käsittelee kohdeorganisaation kehittämiskohteita sekä keskeisiä on-

gelmia toiminnassa. Luvun tarkoitus on antaa kuva tilanteesta, josta lähdetään 

liikkeelle ja mitä asioita pyritään kehittämään. Luvun keskeinen tietolähde nykyti-

lanteesta on lääkintätekniikan teettämä tyytyväisyyskysely, josta ilmenee sairaala-

toimialalla työskentelevien mielipide palvelun nykytasosta. Luvussa esitetään 

myös dataa Mequsoftista kerätystä tilastosta töiden määrästä. Kehittämiskohteet 

kohdistuvat muun muassa töiden läpimenoaikoihin, prosessien sekavuuteen, tie-
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don jakamisen haasteisiin sekä tyytyväisyyskyselyn kautta esille nousseisiin asi-

oihin. 

 

Luku neljä sisältää empiirisen osuuden ytimen eli ne toimet, joilla lääkintätek-

niikkaa lähdetään kehittämään. Luku sisältää muun muassa prosessijohtamisen 

edellyttämät prosessien tunnistamisen, määrittämisen ja kuvaamisen sekä antaa 

kuvan toimenpiteistä ja muutoksista, joilla lääkintätekniikan toiminta saadaan 

tukemaan paremmin asiakasprosesseja. Tässä luvussa esitetään myös kehitystoi-

menpiteitä, jotka eivät tarvitse prosessijohtamista, vaan ovat sovellettavissa ny-

kyisiinkin käytäntöihin.  

  

Luvussa viisi esitetään tulokset, joita tutkimuksella on saavutettu. Luvussa vasta-

taan luvussa 1 määritettyihin tutkimuskysymyksiin ja pohditaan mahdollisia rat-

kaisuja tiettyihin ongelmiin.  

 

Luvussa kuusi kootaan työn keskeiset tulokset ja arvioidaan niiden merkitykset 

sekä tehdään kyseisistä tuloksista johtopäätöksiä. Lopuksi määritetään suositellut 

jatkotoimenpiteet. 
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2 PROSESSIJOHTAMINEN 
 

Prosessijohtaminen tarkoittaa ydinprosessien uudistamista, joka parantaa organi-

saation tehokkuutta. Tavoitteena on parempi taloudellinen tulos, korkea tuotta-

vuus sekä asiakkaiden ja oman henkilöstön tyytyväisyys. Ydinprosessien uudis-

tamisen menetelmä kyseenalaistaa perinteistä funktionaalista ajattelutapaa, joka 

on johtanut erikoistumiseen ja kapeasti määriteltyihin työtehtäviin ja sitä kautta 

tehottomuuteen sekä raskaisiin byrokraattisiin organisaatioihin. Aiemmin keski-

tyttiin kustannustehokkuuteen, mutta nyt sen ohella pidetään tärkeänä nopeutta ja 

joustavuutta. Kovien henkilökohtaisten tavoitteiden sijaan korostetaan organisaa-

tion menettelyjen ja tiimin kehittämistä. Organisaation osastojen henkilökohtais-

ten tavoitteiden sijaan keskitytään kokonaisuuden tavoitteisiin. Ennen myös toi-

mittajia ja asiakkaita saatettiin pitää välttämättömänä pahana, mutta nyt molempia 

pidetään yhteistyökumppaneina. Tärkeintä ajattelutavan muutoksessa on aikai-

semman organisaatioyksiköihin ja niiden tehtäviin perustuvan työnjaon ja kehit-

tämisen muuttaminen organisaatiorajojen ylittäviksi toimintaketjuiksi eli proses-

seiksi. (Hannus, 1994, 4-15; Laamanen & Tinnilä, 2002, 9; Laamanen 2007, 17.) 

 

Tässä luvussa käsitellään prosessijohtamisen periaatteita ja tavoitteita, joita sillä 

haetaan sekä käydään läpi vaiheet, joita prosessilähtöiseen toimintaan siirtyminen 

edellyttää. Lisäksi tarkastellaan prosessijohtamisessa esiintyviä haasteita ja tutki-

taan työntekijöiden osuutta prosessijohtamisessa.  
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2.1 Prosessijohtamisen tavoitteet 
 

Prosessijohtamisen tavoitteet noudattavat oikeastaan samaa linjaa kuin muutkin 

johtamisen tavoitteet, joita ovat muun muassa (Laamanen & Tinnilä, 2002, 9):  

- hyvä taloudellinen tulos 

- asiakkaiden tyytyväisyys 

- korkea tuottavuus 

- oman henkilöstön tyytyväisyys 

 

Vom Brocke ja Rosemann (2010, 6) kirjoittavat prosessijohtamisen roolin organi-

saatiotasolla olevan se, että varmistetaan eri kyvykkyyksien olevan järjestettynä 

keskenään ja niiden tuottavan prosessisuorituskykyä strategisiin kohteisiin. Tär-

kein asia, joka prosessijohtamiseen kuuluu, on varmistaa prosessitoimintoihin 

kohdistuvien päätösten olevan synkronoituna strategisten kriteereiden kanssa. 

Resursseja on kohdennettava tuottamaan arvoa asiakkaille.  

 

2.2 Prosessijohtamisen periaatteet 
 

Prosessiajattelu on ensisijaisesti toimintaedellytysten ja vaikuttavuustavoitteiden 

välisen suhteen pohtimista sekä optimaalisten rakenteiden hakemista strategian ja 

tavoitteiden kannalta. Prosessijohtamisessa johdetaan toimintaa strategisista pää-

määristä käsin ja tämä pitää tulla ilmi kaikessa prosessijohtamisessa, prosessien 

kuvaamisesta ja nimeämisestä aina suorituskykymittareiden asettamiseen saakka. 

(Virtanen & Wennberg, 2005, 114.) 

 

Virtanen & Wennberg (2005, 114) mainitsevat kirjassaan prosessien määrittelyn 

ja prosessijohtamisen ennakkoedellytyksenä olevan organisaation riittävän selkeät 

strategiset päämäärät. Organisaation missio, visio ja strategiset päämäärät asetta-

vat tavoitteet ja vaatimukset prosesseille ja niiden kautta myös tapahtuu prosessi-
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en tunnistaminen ja määrittäminen. Prosessit taas asettavat tavoitteet ja vaatimuk-

set resursseille eli tarpeet osaamiselle, tiloille ja ICT:lle (tieto- ja tietoliikennetek-

niikka) tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisin sanoen prosessit muuttavat resursseja 

strategian mukaiseksi toiminnaksi. Kyseinen prosessijohtamisen ja prosessien 

kehittämistyön sykli on esitetty kuvassa 5, joka on esimerkki julkishallinnon pro-

sessijohtamisesta.  

 

 

Kuva 5. Prosessien kehittämisprisma (Virtanen & Wennberg, 2005, 115) 

 

Prosessien määrittely etenee kuvan 5 mukaisesti ylhäältä alas eli yleisistä päämää-

ristä niihin keinoihin (prosesseihin), joilla organisaatio pyrkii saavuttamaan kysei-

set päämääränsä. Keinot voidaan pilkkoa alemman tason osaprosesseiksi. Kun 

määrittely aloitetaan toiminnan yhteiskunnallisista päämääristä ja organisaation 

missiosta, yhteys toiminnan yleiseen päämäärään säilyy koko prosessien suunnit-

telutyön ajan. Prosessien kuvaamisella pyritään järjestämään ja tekemään näky-

väksi organisaation toimintatavat. Toimintatapojen kehittämistä voidaan pohtia 



17 

 

 

vasta kun nykyiset toimintatavat tunnetaan. Prosessijohtamiseen tarvitaan seuraa-

via vaiheita (Virtanen & Wennberg, 2005, 114 - 115): 

 

- prosessien tunnistaminen 

- prosessien määrittely ja kuvaaminen 

- prosessien omistajien nimeäminen 

- prosessien suorituskyvyn mittaaminen 

- prosessien jatkuva kehittäminen 

 

Virtanen & Wennberg (2005, 115 – 116) painottavat, että prosessit on tunnistetta-

va ennen niiden kuvaamista ja määrittelyä. Vaikka prosesseja ei olisikaan tunnis-

tettu, ne ovat silti olemassa. Tunnistaminen ei kuitenkaan sisällytä pelkkää organi-

saation havainnointia, vaan tämä vaihe edellyttää organisaation käsitteellistä jä-

sentämistä. Prosessien tunnistamisen jälkeen ne määritellään ja kuvataan. Tässä 

vaiheessa on nimettävä myös prosessien omistajat, joiden vastuulla on prosessi-

kuvausten mukaisen toiminnan toimeenpano, prosessikuvausten ylläpito ja edel-

leen kehittäminen. Näillä toimilla tarkoitetaan prosessin johtamista. Kun toiminta 

on organisoitu suunniteltujen prosessien mukaisesti, mitataan niiden suoritusky-

kyä ja tulosten perusteella toimintaa ja prosesseja voidaan edelleen kehittää. Seu-

raavissa alaluvuissa on tarkemmin selostettu mitä nämä edellä mainitut vaiheet 

sisältävät. 

 

2.2.1 Prosessien tunnistaminen 

 

Prosessien tunnistaminen on prosessien rajaamista muista prosesseista. Tunnista-

minen koostuu keskeisimpien tavoitteiden, asiakkaiden, toimintojen ja suorittei-

den määrittämisestä. Heti ensimmäiseksi on hyvin tärkeää määritellä selvästi, mi-

hin prosesseilla pyritään sekä mistä prosessi alkaa ja mihin se päättyy. Prosessi 

alkaa aina prosessin liikkeelle panevista tekijöistä. Prosessiajattelun yhtenä kul-
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makivenä voidaan pitää sitä, että prosessi alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaa-

seen. (Virtanen & Wennberg, 2005, 116.) 

 

Prosessit jaetaan monesti ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosessit toteuttavat or-

ganisaation ydintehtäviä, joita varten se on olemassa. Ydinprosessit ovat suoraan 

ulkoisille asiakkaille arvoa tuottavia prosesseja, joita voivat olla esimerkiksi tuot-

teiden ja palveluiden kehittäminen, asiakkaiden kiinnostuksen herättäminen ja 

toimituksesta sopiminen, tuotteiden ja palveluiden toimittaminen sekä asiakastuki. 

Organisaatiot eivät voi toimia pelkästään ulkoisille asiakkaille arvoa tuottavien 

prosessien varassa, vaan, tarvitaan myös edellytysten luomista eli tukiprosesseja. 

Tyypillisiä tukiprosesseja ovat strateginen suunnittelu, toiminnan suunnittelu ja 

seuranta, osaamisen kehittäminen, rahoituksen suunnittelu, tietojärjestelmien käy-

tön tuki ja kehittäminen toimittajien kelpuutus ja prosessien suunnittelu. Jos laa-

jempi prosessikokonaisuus on jaettava toimintojen sijasta suppeampiin prosessi-

kokonaisuuksiin, käytetään käsitettä osaprosessi. (Laamanen & Tinnilä, 2002, 61 

– 63; Virtanen & Wennberg, 2005, 118.) 

 

Prosessien tunnistamisen edellytyksenä on selkeä käsitys organisaation päämää-

ristä ja tavoitteista. Ydinprosessien tunnistamisessa pyritään etsimään prosesseja, 

joilla organisaation päämäärät voidaan tavoittaa.  Virtanen ja Wennberg (2005, 

119 - 120) suosittelevat, että prosessien tunnistamistyö aloitetaan määrittelemällä 

organisaation asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet liittyen organisaation toimintaan. 

Aluksi listataan siis organisaation eri sidosryhmät ja niiden tarpeet. Sen kautta 

siirrytään prosesseihin, jotka näihin tarpeisiin vastaavat ja vasta sitten tunnistetaan 

prosessien alkuherätteet ja prosessien lopputulokset. Prosessiorganisaatio raken-

netaan ydinprosessien ympärille, mutta mikäli halutaan vain selkeyttää yksittäisiä 

työprosesseja, voidaan keskittyä niihin laajempaa kokonaisuutta miettimättä (Vir-

tanen & Wennberg, 2005, 119).   
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Laamanen (2007, 64 – 65) taas suosittelee kolmea erilaista lähtökohtaa prosessien 

tunnistamiselle: 

1. toiminnan analysointi, 

2. menestystekijöiden analysointi sekä 

3. asiakkaan prosessin analysointi. 

Toiminnan analysointi -menetelmän lähtökohtana on tutkia organisaation toimin-

taa, jonka yhteydessä yleensä huomataan organisaatiolla olevan esimerkiksi tuo-

tekehitys-, myynti- ja valmistustoimintaa. Näin ollen on siis olemassa tuotekehi-

tys-, myynti- ja valmistusprosesseja, mutta tällä ajatuksella päädytään turhan hel-

posti funktionaalisiin prosesseihin. Osastokohtaisten, funktionaalisten prosessien 

kehittäminen ei yleensä auta ratkaisemaan osastojen välisiä yhteistyövaikeuksia ja 

sitä kautta saavuttamaan parempaa asiakaspalvelua, tehokkuutta ja joustavuutta. 

Toiminnan analysoiminen prosessien tunnistamisen menetelmänä vaatiikin 

enemmän asiantuntemusta kuin muut menetelmät. (Laamanen, 2007.) 

 

Laamanen (2007, 65) pitää teoreettisesti parhaana prosessien tunnistamismene-

telmänä menestystekijöiden analysointia. Kyseinen lähestymistapa on kuitenkin 

käytännössä haastava aitojen menestystekijöiden tunnistamisen vaikeuden vuoksi. 

Menestystekijöistä puhuttaessa puhutaan helposti asiakastyytyväisyydestä tai te-

hokkuuden merkityksestä, mutta niihin liittyvien prosessien jäsentäminen onkin 

toinen asia. Laamanen (2007, 65) on todennut näiden analyysien tuloksena olevan 

lista asioista, jotka vaikuttavat esimerkiksi tehokkuuteen ja joiden pohjalta on vai-

kea hahmottaa varsinaista prosessia.  

 

Käytännössä helpoin tapa kohtuullisen hyvään prosessien tunnistamiseen onkin 

Laamasen (2007, 65) mukaan asiakkaan prosessien analysointi. Tavoitteena on 

saada organisaation prosessit palvelemaan mahdollisimman hyvin asiakkaan toi-

mintaa. Ideaalitilanteessa organisaation ja asiakkaan prosessit niveltyvät toisiinsa 

vetoketjumaisesti. Tämä menetelmä noudattaakin samaa kaavaa kuin Virtanen ja 
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Wennberg (2005) suosittelevat. Työjärjestys on seuraavanlainen (Laamanen, 

2007, 66): 

1. Asiakkaan prosessin läpikäynti 

- luettelo vaiheista 

2. Tunnistetaan asiakkaan prosessin päävaiheet 

- toimintatapa muuttuu 

- uusia ihmisiä mukaan yhteistyöhön 

3. Miten organisaatio tuottaa lisäarvoa asiakkaan prosesseihin? 

- mikä on prosessin tuote? 

- miksi prosessia kutsutaan? 

- mikä on prosessin syöte? 

4. Arvioidaan prosessikartta 

- ovatko kaikki oleelliset prosessit mukana? 

- voidaanko prosesseja yhdistellä? 

5. Piirretään prosessikartta 

 

2.2.2 Prosessien määrittely ja kuvaaminen 

 

Prosessien tunnistamisen jälkeen ne määritellään ja kuvataan. Samalla voidaan 

keksiä prosesseille hyvin kuvaavat nimet. Vierimaa (2013) suosittelee käyttämään 

lausetta prosessin nimenä. Määrittelyssä on kyse prosessien sisällön täsmentämi-

sestä ja käytännössä se tapahtuu kuvaamalla prosessin keskeiset vaiheet ja niiden 

väliset yhteydet sekä joka prosessivaiheeseen liittyvät vastuut ja prosessin kannal-

ta kriittiset suoritustekijät. Prosessien kuvaukset ovat apuvälineitä henkilöstö-, 

materiaali-, tieto- ja taloushallinnolle sekä prosessien hallintaan, arviointiin ja 

parantamiseen. Ennen aloitusta on mietittävä, minkä tason prosessikuvauksia tar-

vitaan. Organisaation toiminnan yleisesittelyssä riittää organisaation ydinprosessit 

sisältävä prosessikartta, mutta toiminnan tai mittariston kehittämistä tai bench-

markingia varten ydinprosessit on kuvattava ja määritettävä. Laadunhallintajärjes-

telmän kuvaukseen tulisi kuvata ja määrittää osa- ja tukiprosessit ja ottaa soveltu-
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vat menettely- ja työohjeet laadunhallintajärjestelmän piiriin. (Virtanen & Wenn-

berg, 2005, 122.) 

 

Virtanen ja Wennberg (2005, 122 - 123) nostavat esille, että prosessien kuvauk-

sessa tulee olla koko ajan selvillä, minkä tason kuvausta ollaan laatimassa ja mi-

hin ylätason prosessiin se liittyy. Lisäksi prosessien kuvausta ja määrittelyä edel-

tää aina prosessien ja työnkulun selvittäminen, koska prosessikaaviota ei voida 

laatia ennen kuin tiedetään miten työvaiheet etenevät. Tavoitteena prosessimäärit-

telyssä on saada prosessin keskeiset toimintokokonaisuudet eli osaprosessit tun-

nistettua ja järjestettyä toimintojen sarjaksi. Lisäksi määrittelyn jälkeen toiminto-

kokonaisuuksien sisältö on määritelty ja vastuutettu, prosessin keskeiset suoritteet 

tunnistettu ja nimetty sekä prosessin suorituskykytavoitteista on saatu selkeä käsi-

tys. Prosessimäärittely etenee seuraavalla tavalla: 

- prosessin keskeisten vaiheiden tunnistaminen 

- jokaisen osaprosessin keskeisten toimintojen sekä vastuuhenkilöiden tun-

nistaminen 

- prosessin kuhunkin vaiheeseen liittyvien keskeisten suoritteiden tunnista-

minen 

- prosessin vaatimusten sekä niitä kuvaavien mittareiden ja tavoitearvojen 

määrittely 

 

Yleisin prosessien kuvaustaso on prosessikartta (kuva 6), jossa näkyvät tyypilli-

sesti organisaation ydinprosessien nimet sekä keskeisimmät tukiprosessit. Proses-

sikartta korvaa perinteisen organisaatiokaavion prosessiorganisaatiossa ja on li-

säksi tärkeä ulkoisen viestinnän väline. Prosessikarttaan on merkitty organisaation 

pääprosessit, jotka ovat joko ydinprosesseja tai tukiprosesseja. Yleensä osaproses-

seja ei merkitä prosessikarttaan.  
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Kuva 6. Organisaation prosessikartan esimerkki (Virtanen & Wennberg, 2005, 123) 

  

Prosessien kuvaus edellyttää niiden täsmällisempää sisällön määrittelyä eli osa-

prosessien keskeisimpien tavoitteiden, toimenpiteiden ja suoritteiden määrittämis-

tä. Ydinprosessit muodostuvat loogisesti toisiinsa liittyvien prosessien sarjoista, 

jotka taas koostuvat alemman tason prosesseista ja toiminnoista. Monesti organi-

saatioissa lähdetään liikkeelle prosessien kuvauksessa ydinprosessien kuvaustasol-

ta (kuva 7), joka toimii alustana varsinaisten työprosessien määrittelylle prosessi-

pohjaiseen toimintaan ryhdyttäessä. (Virtanen & Wennberg, 2005, 124 - 125.) 

 

 

Kuva 7. Ydinprosessien kuvaustaso (Virtanen & Wennberg, 2005, 124) 
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Työprosessien kuvaamisessa käytetään työnkulkukaavioita. Työnkulkukaavioista 

ilmenee toimintojen eteneminen organisaatioyksikön sisällä sekä eri toiminnoista 

vastaavat henkilöt. Kun laaditaan työnkulkukaavioita, on äärimmäisen tärkeää 

pitää mielessä niiden helppolukuisuus, koska niitä tehdään ihmisille, jotka eivät 

ehkä ole koskaan nähneet vuokaaviota. Yhdessä vuokaaviossa ei kannata yrittää 

saada näkymään kaikkea. Jokainen laatikko voidaan tarvittaessa purkaa omaksi 

osaprosessin kuvaukseksi. Kuvassa 8 on annettu esimerkki prosessin työnkulku-

kaaviosta. (Virtanen & Wennberg, 2005, 125 - 126.) 

 

 

Kuva 8. Prosessin työnkulkukaavio (Virtanen & Wennberg, 2005, 125) 

 

Prosessien kuvaus käsittää muutakin kuin prosessikarttojen piirtämistä. Prosessi-

kuvasten kannalta on tärkeää luoda kaavioita tukeva tekstitiedosto. Virtanen & 

Wennberg (2005, 126) ovat havainneet hyödylliseksi jäsentää prosessikuvaukset 

taulukkomuotoon (taulukko 1), joka tukee parhaiten prosessiajattelun kulmakiviä 

(selkeys, yksiselitteisyys ja olennaisuus). Taulukkoon voidaan tarvittaessa lisätä 

esimerkiksi kuvaus: 
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- tietojen hallinnasta (arkistointi, tietovirrat, tietojärjestelmät)  

- ohjeista (asetus, sisäinen ohje, käytettävä lomake) 

- resursseista (välineet, tilat, laitteet) 

- ajasta (aika per työvaihe, lain määräämä aikataulu) 

- kriittisistä tekijöistä (mikä kussakin vaiheessa on keskeistä) 

 
Taulukko 1. Toimintotaulukko (Virtanen & Wennberg, 2005, 126) 

Prosessin vaihe Tehtävät Vastuut Suoritteet 

1. 1.1 1.1 1.1 

  1.2 1.2 1.2 

  1.3 1.3 1.3 

2. 2.1 2.1 2.1 

  2.2 2.2 2.2 

  2.3 2.3 2.3 

3. 3.1 3.1 3.1 

  3.2 3.2 3.2 

  3.3 3.3 3.3 

 

2.2.3 Prosessien omistajien nimeäminen 

 

Prosessinomistajien tehtävät vaihtelevat organisaatiomallien mukaan. Tulosyksik-

köorganisaatiossa prosessinomistajan vastuu on pieni ja vastaavasti prosessiorga-

nisaatiossa hyvin laaja. Tulosyksikköorganisaatiossa prosessinomistaja vastaa 

prosessien kehittämisestä ja toiminnan seurannasta. Prosessinomistaja varmistaa 

prosessien mukaisen toiminnan toteutumisen ja seuraa prosessin suorituskykyä. 

Samalla kerätään tietoa kehittämistarpeista, koordinoidaan kehittämishankkeita 

sekä ylläpidetään prosessikuvauksia. Lisäksi prosessinomistaja koordinoi proses-

sia muiden prosessien kanssa. Prosessiomistaja johtaa prosessia osastorajojen yli 

aina asiakkaaseen asti. Tärkein prosessinomistajan ominaisuus on kokonaisuuksi-

en hahmottaminen. (Virtanen & Wennberg, 2005, 143 – 144; Laamanen & Tinni-

lä, 2002, 66; Laamanen, 2007, 123 - 125.) 
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2.2.4 Prosessien suorituskyvyn mittaaminen 

 

Suorituskyvyn mittaus ja arviointi voidaan toteuttaa yksittäiselle prosessille tai 

vaikka koko organisaatiolle. Organisaatiotasolla käytetään usein vakiintuneita 

arviointiperusteita, jotka mittaavat organisaation toimintaa sekä sen saavuttamia 

tuloksia. Kun prosessien suorituskykyä mitataan, tarkoituksena on tuottaa tietoa 

prosessien kehittämistyön pohjaksi. Prosessien mittaaminen on tärkeä osa proses-

sien kehittämistä, eikä sitä tehdessä saa unohtaa, miksi sitä tehdään. Prosessimitta-

rit ovatkin tarpeettomia, elleivät ne tuota relevanttia informaatiota prosessien ke-

hittämisen kannalta. (Virtanen & Wennberg, 2005, 130 - 131.) 

 

Virtanen & Wennberg (2005, 131) toteavat prosessien mittaamiskäytäntöjen tar-

kastelun kertovan hyvinkin paljon organisaation kypsyystasosta prosessijohtami-

sen näkökulmasta. Organisaatiot, jotka ovat määrittäneet prosessimittarit ja seu-

raavat prosessien suorituskykyä, ovat tyypillisesti melko pitkällä prosessien kehit-

tämistyössä. Jos taas prosessien suorituskykyä ei seurata, ei prosesseja ole kuvattu 

ollenkaan tai ne on kuvattu ilman jatkokäyttötarkoitusta. Prosessimittareiden laa-

dinnassa on lähdettävä liikkeelle samoista toiminnan perusteista kuin tunnistamis- 

ja määrittelyvaiheessakin: 

- keitä ovat organisaation asiakkaat? 

- mitä he organisaatiolta odottavat? 

- miten näiden odotusten toteutumista voidaan mitata? 

- mikä on tavoitetilanne kunkin mittarin suhteen? 

 

Virtanen & Wennberg (2005, 132) painottavat, että on hyödyllistä jaotella proses-

simittarit asiakas- ja sidosryhmäkohtaisesti, jotta varmistetaan prosessien mittaa-

misen kohdistuvan eri sidosryhmien tärkeinä pitämiin tekijöihin prosessien toi-

minnassa. Toisin sanoen näin varmistetaan asiakaslähtöisyys. Kun pohditaan mit-

tareita asiakkaiden vaatimuksille, on hyvä pitää mielessä, että mittareiden tulisi 

tuottaa tietoa prosessien kehittämistyön pohjaksi ja auttaa kiinnittämään huomio 
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oikeisiin asioihin. Prosessien kehittämisellä pyritään muun muassa seuraavien 

asioiden toteutumiseen: 

- läpimenoaikojen nopeutuminen 

- laadun paraneminen 

- palvelutason paraneminen 

- säästöjen aikaansaaminen 

- toiminnan tehostuminen 

- kustannusvaikuttavuuden paraneminen 

 

Jokaisen mittarin kohdalla sitä suunnittelevan henkilön tulisikin kysyä itseltään, 

tuottaako mittari sitä informaatiota, jota tarvitaan prosessin kehittämistyössä. Oi-

keisiin asioihin on helpompi kiinnittää huomiota kun asetetaan tavoitearvot mitta-

reille ja verrataan suorituskykyä niihin. Mitattaviin asioihin kannattaa ottaa vain 

tärkeimmät strategiset asiat eikä pyrkiä mittaamaan kaikkea mahdollista. (Virta-

nen & Wennberg, 2005, 132 - 133.) 

 

2.2.5 Prosessien jatkuva kehittäminen 

 

Prosessin kehittämistä voidaan lähestyä teknisenä kehittämisenä järjestelmien 

näkökulmasta tai sosiaalisena muutoksena ihmisen näkökulmasta. Hyvä kehittä-

minen vaatii molempia. Prosessin kehittäminen vaatii tavoitteita, jotta pystytään 

konkreettisesti näkemään paremmin kehitys ja mittaamaan sitä. Prosesseja voi-

daan parannella reagoivalla, ennakoivalla ja innovatiivisella tavalla. Reagoivaa 

parantamista tapahtuu, jos ryhdytään toimenpiteisiin esimerkiksi huonojen asia-

kastyytyväisyystulosten perusteella. Ennakoivassa parantamisessa yritetään ym-

märtää kehityskulkuja ja ennustaa tulevaisuutta. Innovatiivisessa parantamisessa 

taas etsitään usein kokonaan uusia ratkaisuja ja siinä tavoitteet ovat suuressa roo-

lissa. 10 % parannusten sijaan voidaan puhua 100 % parannuksesta. (Laamanen, 

2006, 202 – 209.) 
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2.3 Prosessijohtamisen haasteita 
 

Koska ihmiset ovat prosessien keskiössä, muutokset vaikuttavat heihin. Funktio-

naalisista prosessimaisiin toimintoihin siirtyessä törmätään väkisinkin jonkunlai-

seen muutokseen. Laamanen (2007, 256) pitää muutosta luonteeltaan sosiaalisena 

ilmiönä. Hän korostaa jokaisella olevan muutoksiin tietynlainen mukavuusalue. 

Kun muutoksia tapahtuu liian paljon suhteessa sulatuskykyyn, ihminen alkaa ko-

kea ahdistavuutta ja stressiä. Henkilöiden sitoutumiseen tarvitaan muutoksen tie-

dostaminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen. Pelkkä tieto ei saa aikaan voima-

kasta sitoutumista, mutta kun ihminen ymmärtää muutoksen tarkoituksen, merki-

tyksen tai välttämättömyyden, voidaan aloittaa keskustelu muutoksen aikaansaa-

misen vaatimuksista. Muutoksen elementtien ollessa käsillä ymmärrettynä kukin 

alkaa punnita muutoksen hyötyjen ja haittojen välillä. Mieli toimii kuten vaaka, 

joka lopulta kallistuu joko muutoksen hyväksymisen tai hylkäämisen puolelle.  

 

2.4 Henkilöstö 
 

Jotkut organisaatiot ja johtajat kritisoivat herkästi työntekijöitä tehottomuudesta. 

Jeston & Nelis (2014) ovat havainneet vian harvoin olevan työtä tekevässä henki-

löstössä. Organisaation onkin suunniteltava työroolit prosesseja ja aliprosesseja 

tukeviksi ja varmistaa, että työskentely-ympäristö rakenteeltaan mahdollistaa 

työntekijöiden maksimaalisen työpanoksen. Ihmiset ovat kuitenkin prosessien 

suorittajia ja ilman ihmisiä, organisaatiolla ei ole mitään. DeMarco (2002) painot-

taa teoksessaan erittäin vahvasti työntekijöiden vapaan ajan merkitystä työssään. 

Jos jokainen työntekijä tekee ”tehokkaasti” 100 % ajastaan töitä, ei organisaatioon 

jää yhtään reagointikykyä ja joustavuutta. Jos henkilöä tarkkaillaan kuormituksen 

perusteella, hän saattaa alkaa toimimaan työtä säästäväksi eli hidastaa työtahtia 

sopivasti, jotta vaikuttaisi jatkuvasti kiireelliseltä. Näin hän on työllistetty satapro-

senttisesti ja hänen työpaikkansa on turvattu.  
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Tarvittaessa henkilöille on annettava mahdollisuus keskittyä työhönsä ilman häi-

riötekijöitä. Päivittäin töiden keskeyttäminen muun, kiireellisemmän työn vuoksi 

heikentää kokonaissuorituskykyä. Tästä syystä työntekijöiden pitäisi olla mahdol-

lista tehdä töitä ilman keskeytyksiä. Työstä toiseen vaihtaminen pitäisi pystyä 

toteuttamaan sopivassa vaiheessa, joka ei häiritsisi keskeytyvää työtä. (DeMarco, 

2002.) 
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3 LÄÄKINTÄTEKNIIKAN KEHITTÄMISKOHTEET 
 

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lääkintätekniikan yksi ongelma on täysin vastaava 

koko sairaanhoitopiirin ongelmien kanssa; samoilla resursseilla on pystyttävä te-

kemään alati kasvavia työmääriä. Lääkintätekniikan työmäärä lisääntyy jatkuvasti 

uusien laitehankintojen yhteydessä, jolloin laitekanta kasvaa. Käytöstä ei poistu 

laitteita läheskään samaan tahtiin kuin niitä hankitaan. Kuva 9 esittää lääkintälait-

teiden määrän kehitystä nykyisen laiterekisterin käyttöönotosta alkaen. Vuoden 

2014 tammikuussa laitteita oli yhteensä yli 4800, joista noin 1800 kuuluu määrä-

aikaishuollon piiriin. Kyseiset laitteet huolletaan siis määräajoin laitevalmistajan 

ohjeiden mukaisesti. Suurin osa määräaikaishuolloista suoritetaan kerran vuodes-

sa. Laitteiden määrä on kasvanut tasaisesti vuosittain lukuun ottamatta vuosia 

2010 ja 2011, jolloin poistettiin poikkeuksellisen suuria määriä vanhoja, käyttä-

mättömänä säilytettyjä laitteita. 

 

 

Kuva 9. Lääkintälaitteiden määrän kehitys Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä 

 

Työtilausten määrä vaihtelee ajoittain voimakkaasti. Kuvassa 10 on esitetty vuo-

den 2013 viikoittainen työtilausten määrä. Joinakin viikkoina uusia töitä voi tulla 

vain hieman yli 20 ja kiireisimpinä jopa 80 - 90. Tällainen vaihtelu asettaa kohta-

laisia haasteita, koska lääkintätekniikassa ei ole riittävästi kapasiteettia hoitamaan 

niin sanotusti raskaimpia työviikkoja, jonka seurauksena syntyy työjonoja.  
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Kuva 10. Lääkintätekniikan kaikkien työtilausten määrä viikoittain vuonna 2013 

 

Työtilanne voi olla välillä melko tiukka resursseihin nähden, mutta osa töistä on 

ennustettavissa karkeasti tietylle ajanjaksolle. Määräaikaishuollot tulevat laitteilla 

ajankohtaiseksi halutun ajanjakson jälkeen edellisestä huollosta. Sairaanhoitopii-

rissä on osastokohtaisia eroja huoltoaikataulujen noudattamisessa. Jotkut osastot 

tuovat lähelle viikon tarkkuudella laitteet huollettaviksi, jolloin niiden ennustetta-

vuus on melko hyvä. Kuva 11 esittää vuoden 2013 määräaikaishuoltojen ja kaik-

kien muiden työtilausten viikoittaisen määrän. Mukaan on laskettu vain tekniikan 

ulkopuolisille yksiköille suoritetut työtilaukset, eli niin sanotut toimistotyöt on 

jätetty pois vaikka nekin kirjataan Mequsoftiin. Suurin osa muista töistä on vika-

korjauksia. Ja kuten kuvasta voidaan havaita, myös näiden työtilausten viikko-

määrä heittelee huomattavasti. Määräaikaishuoltojen osuus koko vuoden töistä oli 

lukumääräisesti 65 %.  
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Kuva 11. Määräaikaishuollot ja muut työtilaukset vuonna 2013 

 

Työntekijöiden määrä on pysynyt samana vuosituhannen vaihteesta aina vuoteen 

2013, jolloin lääkintälaitehuoltoon tuli yksi erikoisammattimies lisää sähköosas-

tolta. Kyseisen henkilön mukana hänelle siirtyi joitakin sähköosaston vastuulait-

teita, joten henkilön täyttä työpanosta ei saatu puhtaasti lääkintätekniikalle. Tä-

män luvun alaluvuissa käsitellään tarkemmin erilaisia lääkintätekniikan ongelmi-

en tai haasteiden osa-alueita.  

 

3.1 Töiden läpimenoajat 
 

Lääkintätekniikka tuottaa erilaisia palveluja sairaalatoimialalle, jotka ovat selitet-

tynä alaluvussa ”4.1 Prosessien tunnistaminen”. Näille erilaisille töille on omat 

prioriteettinsa. Kiireellisimpiä töitä ovat ennustamattomien vikojen korjaukset 

laitteilla, jotka ovat kriittisiä potilaan hoito- tai tutkimusprosessin kannalta ja joil-

la ei ole olemassa varajärjestelmää. Tällaiset työt syrjäyttävät esimerkiksi vä-

hemmän kiireelliset määräaikaishuollot, jotka suoritetaan suunnitellusti ja osastot 

ovat varautuneet niistä johtuviin laitevajauksiin.  
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Työtilauksen tekijä pystyy määrittämään tilausta tehdessään työtilauksen kiireelli-

syysluokan (erittäin kiireellinen, kiireellinen, normaali, voi odottaa). Hyvin usein 

varsinkin vikakorjaustilauksissa on tilauksen kiireellisyysluokka joko kiireellinen 

tai erittäin kiireellinen. Välillä kuitenkin tilanne ei vaatisi kuin normaalin kiireelli-

syysluokan tilauksen, johtuen esimerkiksi osaston varalaitteiden saatavuudesta. 

Töiden kiireellisyysluokitusta joutuukin joskus arvioimaan itse työn suorittaja, 

mikäli hänellä on muita kiireellisiä töitä samalla hetkellä.  

 

Työntekijöiden onkin jatkuvasti priorisoitava työtehtäviään, jonka seurauksena 

kiireelliset työt sysäävät vähemmän kiireellisiä tehtäviä aina vain myöhäisempään 

ajankohtaan. Näin joitakin työtehtäviä saattaa jäädä roikkumaan työlistalle jopa 

kuukausiksi. Päivittäin töiden keskeyttäminen muun, kiireellisemmän työn vuoksi 

heikentää kokonaissuorituskykyä. Tästä syystä työntekijöiden pitäisi olla mahdol-

lista tehdä töitä ilman keskeytyksiä. Työstä toiseen vaihtaminen pitäisi pystyä 

toteuttamaan sopivassa vaiheessa, joka ei häiritsisi keskeytyvää työtä. Suurin osa 

puhelimen kautta tulevista töistä on tällaisia vähemmän kiireellisiä asioita. Nämä 

tapaukset aiheuttavat aivan samalla tavalla työn keskeytymisen, koska ajatus kat-

keaa vähäksi aikaa irti suoritettavasta työstä. 

 

Töiden läpimenoaikoihin vaikuttaa merkittävästi myös tilanteet, joissa laitteen 

huollossa tai korjauksessa tarvitaan varaosia, joita ei ole varastossa. Osien tilauk-

seen ja saapumiseen voi kestää vuorokaudesta viikkoihin. Lääkintätekniikalla ei 

ole käytössä varastonhallintajärjestelmää, vaan varaosia tilataan kun huomataan 

niiden olevan vähissä. Suurelta osin tämä menettely toimiikin, mutta joskus tulee 

tilanteita, joissa varaosat loppuvat. Näin voi käydä esimerkiksi, jos laitteita tulee 

huoltoon iso erä kerralla ja kaikkiin on vaihdettava sama osa. Suurin osa tapahtu-

mista on kuitenkin ennustettavissa Mequsoftista, mutta se vaatii manuaalista työtä 

jokaisen laitetyypin kohdalla. 
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Laitteet, joita ei voi korjata omassa organisaatiossa, ovat haastavia vikatilanteissa. 

Ne pitää lähettää korjattavaksi laitetoimittajan huoltoon. Jos laite on liian iso lähe-

tettäväksi, huolto on pyydettävä paikan päälle. Ulkopuolisen huollon aikataulut 

ovat usein tiukat ja ongelmaa pahentaa pitkä välimatka, koska suurin osa laitetoi-

mittajien tiloista sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Tällaisten korjausten aikataulut 

eivät ole lääkintätekniikan käsissä, joten niiden läpimenoajat ovat usein huomat-

tavasti pidemmät. Määräaikaishuollot laitetoimittajan huollon kautta ovat täysin 

samassa asemassa. Monesti työn tilauksesta voi kestää viikkoja tai kuukausia, että 

huoltohenkilö saapuu paikalle huoltamaan laitetta. Joskus huoltoon lähetettäville 

laitteille saadaan varalaite huollon ajaksi, joten sellaisissa tapauksissa huolloilla ei 

ole kiire. 

 

Kuvat 12 ja 13 esittävät työtilausten läpimenoaikojen jakaumia vuodelta 2013. 

Kuten selkeästi voidaan huomata, suurin osa töistä valmistuu samana päivänä 

kuin tilaus on tehty. Joskus työt venyvät kuitenkin jopa viikkojen tai kuukausien 

päähän tilauksesta. Näitä tuloksia seuratessa on kuitenkin otettava huomioon, että 

läheskään kaikki näistä työtilauksista ei ole kiireellisiä vaan ne ovat hyvin pienellä 

prioriteetilla. Työtilauksia käytetään myös muistutuksina, joka johtaa niiden val-

mistumisen venymiseen. Liitteisiin 1 - 5 on kerätty vastaavanlaiset tilastot töiden 

läpimenoaikojen jakaumasta viideltä edelliseltä vuodelta. Vuosina 2008 – 2012 

kuvio noudattaa samaa kaavaa. Suurin osa töistä valmistuu tilauspäivänä ja noin 

viikon kohdalla on pieni piikki. Vuosien varrella myös kirjaamiskäytännöt ovat 

muuttuneet. Aikaisemmin työtilauksia piti tehdä huollossa paljon enemmän, mikä 

tarkoitti työtilauksen tekemistä ja kuittaamista kun varsinainen työ oli jo valmis.  
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Kuva 12. Määräaikaishuoltojen läpimenoajat vuonna 2013 

 

 

Kuva 13. Korjausten ja muiden töiden läpimenoajat vuonna 2013 
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3.2 Prosessien sekavuus 
 

Monesta lääkintätekniikan työprosesseista ei ole olemassa prosessikuvausta tai 

työohjetta. Huolto- ja korjausprosessit etenevät pääosin laitevalmistajien ohjeiden 

mukaisesti ja prosessien alku ja loppu on hyvin vakiintunut. Kuitenkaan esimer-

kiksi lääkintälaitteen vastaanottoprosessista ei ole olemassa minkäänlaista kuvaus-

ta tai ohjetta. Nykyisiin tapoihin on ajauduttu yksilöiden toimintatapojen kautta ja 

lääkintätekniikan eri yksiköiden tavat eroavat toisistaan huomattavasti. Tällä asi-

alla on merkitystä kun jälkikäteen tarvitaan tietoja laitteen vastaanottoprosessista. 

Lisäksi olisi hyvä olla yhteinen sopimus, mitä tietoja mistäkin laite- tai järjestel-

mätyypistä löytyisi rekisteristä ja ennen kaikkea, mistä kyseiset tiedot löytyisivät. 

On myös muitakin töitä, jotka ovat toistettavissa olevia prosesseja, mutta niiden 

suorittamisen välissä on pitkiä aikoja. Harvoin suoritettavien töiden kulkua joutuu 

muistelemaan joskus erehdyksienkin kautta. 

 

3.3 Tiedon jakamisen haasteet 
 

Lääkintätekniikassa työskentely on tiivistä tietotyötä. Jokainen työyksikön henkilö 

pystyy itsenäiseen työskentelyyn, mutta joskus yksin työskentely aiheuttaa tieto-

katkoksia. Tietoa pyritään jakamaan Mequsoftin välityksellä niin paljon kuin 

mahdollista, lähinnä kirjoittamalla mahdollisimman paljon informaatiota laitekor-

teille huolloista ja vikatapauksista vastaavia tilanteita varten. Joskus tietoa ei kir-

joiteta tai sen ylös kirjaaminen on liian monimutkaista, jolloin jonkun muun on 

vastaavassa tilanteessa aloitettava tietotyö alkupisteestä.  

 

Mequsoftin web-käyttöliittymässä on mahdollisuus seurata töiden kulkua. Esi-

merkiksi osastolla työn tilaaja voi etsiä tilaamansa työn ja katsoa sen statuksen 

sekä työselosteen. Tästä ominaisuudesta on hyötyä esimerkiksi tilanteissa, joissa 

laite joutuu odottamaan varaosaa ja kyseistä huoltoa hoitava henkilö on kirjoitta-

nut sen työselosteeseen. Osastokäyttäjän on kuitenkin kirjauduttava ensin järjes-
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telmään samoin kuin työtilausta tehdessäkin. Tämä on kohtuullisen vaivalloista ja 

vähentää huomattavasti työkalun tehokkuutta ja käytettävyyttä.  

 

Mequsoftin web-käyttöliittymä on melko samanlainen kuin itse huollon käyttämä 

Lotus Notes –pohjainen ratkaisu. Käyttöliittymä ei opasta käyttäjää ja siitä syystä 

satojen eri käyttäjien kautta tulee työtilauksia melko suurella variaatiolla. Seuraa-

va kuvasarja esittää käyttäjältä vaadittavat toimenpiteet, jos hän haluaa tehdä lää-

kintälaitteeseen kohdistuvan työtilauksen virallisten ohjeiden mukaan. Aluksi 

käyttäjä avaa selaimen ja menee sairaanhoitopiirin Intranettiin, josta löytyy etusi-

vulta osio ”Sisäiset tilaukset”. Kyseisen linkin takaa aukeaa kuvan 14 mukainen 

näkymä. Käyttäjä voi tehdä uuden normaalin työtilauksen, muutostyöpyynnön 

(muutos nykyiseen, toimivaan tilaan tai kalustoon) tai seurata avoimia työtilauk-

sia.  

 

 

Kuva 14. Lääkintätekniikan työtilauksen vaihe 1 

 

Klikattuaan linkkiä ”Tee työtilaus” käyttäjälle aukeaa kuvan 15 esittämä näkymä. 

Tässä tilassa käyttäjä voi tehdä kiinteistönhuollon työtilauksen eli teknisten palve-

luiden käyttötoiminnalle. Harva käyttäjä tietää, että myös tässä tilassa on mahdol-

lista tehdä lääkintätekniikan työtilaus kirjoittamalla lääkintälaitteen laitetunnus 

vapaaehtoiseen kenttään. Laitetunnus on tosin annettava oikeassa muodossa pel-

kän tunnusluvun muodossa. Esimerkiksi pelkän laitteen nimen antaminen johtaa 
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työtilauksen joutumista kiinteistötekniikan työtilausten joukkoon. Virallista kaa-

vaa noudattaen on valittava linkki ”lääkintätekniikan työtilaus”.  

 

 

Kuva 15. Lääkintätekniikan työtilauksen vaihe 2, ensimmäinen työtilausikkuna 

 

Seuraavassa vaiheessa käyttäjälle aukeaa tunnistautumissivu (kuva 16), johon on 

tiedettävä oikea käyttäjätunnus ja salasana. Sen jälkeen aukeaa kuvassa 17 esitetty 

näkymä keskellä ikkunaa. Linkki, joka aukaisee Mequsoftin, ja jota käyttäjän on 

klikattava. Muita valintoja ei ole.  
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Kuva 16. Lääkintätekniikan työtilauksen vaihe 3, tunnistautuminen 

 

 

Kuva 17. Lääkintätekniikan työtilauksen vaihe 4, turha välivaihe 

 

Vasta tämän jälkeen käyttäjälle aukeaa varsinainen Mequsoftin web-

käyttöliittymä. Kuten kuvasta 18 voidaan havaita, ei työtilausta pystytä vieläkään 

tekemään suoraan. Tässä vaiheessa käyttäjän on valittava vasemmasta sivupalkis-

ta kohta ”laitteet” ja sen alta puusta ”tunnus”. Sitten käyttäjä kirjoittaa tekstikent-

tään laitetunnuksen ja hakee laitetta. Etsinnän tuloksista käyttäjä valitsee oikean 

laitteen ja aktivoi sen. Sitten seuraa ”uusi työtilaus” -vaihe, johon syötetään tila-

uksen tiedot.  
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Kuva 18. Lääkintätekniikan työtilauksen vaihe 5, Mequsoftin web-käyttöliittymä 

 

Käyttäjän ei siis ole helppoa ja nopeaa tehdä lääkintätekniikan työtilausta, ellei 

vain kirjoita ensimmäiseen työtilausikkunaan laitetunnuskenttään laitteen tunnus-

ta. Siihen sisältyy kuitenkin riskejä virheellisen tilauksen johdosta ja työn saapu-

minen lääkintätekniikan tietoisuuteen kestää hieman kauemmin.  

 

Tämän alaluvun loppuun voidaan tiedon jakamisesta kiteyttää Vierimaan (2014) 

ilmaisu siitä, että yleisesti ottaen kaikki informaatio on organisaatiossa eikä se 

maksa mitään. Informaatiota on vain pystyttävä hyödyntämään jakamalla sitä. 

Joskus taas informaatiota on osattava louhia organisaation syövereistä.  

 

3.4 Tyytyväisyyskyselyn kautta esille nousseet kehityskohteet 
 

Maaliskuussa 2014 tehtiin lääkintätekniikan tyytyväisyyskysely (liite 6), joka lä-

hetettiin sairaalatoimialalle täytettäväksi sähköpostin välityksellä. Hoitotyön esi-

miehet jakoivat kyselylinkkiä osastojen työntekijöille, jotka tekevät yhteistyötä 

lääkintätekniikan kanssa. Kyselyyn vastasi 62 henkilöä, joista hoitajia oli 85 %, 

osastonhoitajia 11 % ja muita 3 %. Vastaajiksi saatiin siis juuri niitä henkilöitä, 

jotka yhteistyötä lääkintätekniikan kanssa tekevät. Kuva 19 kertoo, kuinka paljon 

vastaajat ovat yhteistyössä lääkintätekniikan kanssa. Kyselyn tulokset ovat liit-
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teessä 7. Tässä alaluvussa analysoidaan kyselyn tuloksia ja niiden edellyttämiä 

toimenpiteitä.  

 

 

Kuva 19. Vastaajien yhteistyömäärä lääkintätekniikan kanssa 

 

3.4.1 Tyytyväisyyskyselyn tulokset 

 

Kuvasta 20 voidaan havaita varsinaisen tyytyväisyyskyselyn tulokset. Arvostelu-

asteikko on muutettu sanallisesta numeeriseksi seuraavalla tavalla: 

- heikko = 1 

- välttävä = 2 

- tyydyttävä = 3 

- hyvä = 4 

- erinomainen = 5 

Kuvassa 20 on kaikkien 62 vastaajan vastauksista muodostuva keskiarvo. Aluksi 

voidaan todeta osastojen olevan melko tyytyväisiä lääkintätekniikan palvelu-

tasoon. Myös liitteen 7 vapaan palautteen kohtaan 6 oli annettu paljon myönteistä 

sanallista palautetta. Tähän kohtaan vastasi 12 henkilöä. 

1 

22 

31 

7 

1 

0 5 10 15 20 25 30 35

Harvemmin

Muutaman kerran vuodessa

1 - 3 kertaa kuukaudessa

1 - 3 kertaa viikossa

Päivittäin

Teetkö yhteistyötä lääkintätekniikan kanssa... 
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Kuva 20. Tyytyväisyyskyselyn tulosten keskiarvot 

 

Huollon tavoitettavuus on tulosten mukaan hyvällä tasolla. 29 % vastaajista piti 

tavoitettavuutta erinomaisena ja 60 % hyvänä. Vain 11 % piti tavoitettavuutta 

tyydyttävänä. Vapaan palautteen osiosta nousi selkeästi yksi tavoitettavuuteen 

viittaava kommentti: ”Huollot ovat pelanneet yleisesti ottaen hyvin. Joskus on 

aamusta ongelmia ja huoltomies tulee vasta klo 8 töihin, samoin viikonloppuna 

saattaa kaivata vastauksia kysymyksiin”. Tämä vaatii toimenpiteitä, jotta osastot 

saavat tuoretta tietoa siitä, miten he toimivat esimerkiksi virka-ajan ulkopuolella. 

Kokemuksen perusteella suurimmalle osalle henkilöstöstä tämä on selvä asia, eli 

he ottavat yhteyttä tekniseen päivystäjään, mikäli eivät tavoita ketään lääkintätek-

niikasta. 

 

Huollon joustavuus on myös hyvällä tasolla. 31 % vastaajista piti joustavuutta 

erinomaisena, 53 % hyvänä ja 16 % tyydyttävänä. Vapaan palautteen sanallisessa 

osiossa kiitettiin muun muassa joustavuudessa. Näin ollen joustavuutta ei tarvitse 

yrittää kehittää entisestään paremmaksi, vaan panostetaan muihin asioihin.  
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Huollon nopeus sai keskiarvoltaan tämän ryhmän heikoimman tuloksen. 18 % 

vastaajista piti palvelun nopeutta erinomaisena, 60 % hyvänä, 21 % tyydyttävänä 

ja noin 1 % (yksi vastaaja) välttävänä. Tämä on varmasti kysymys, jossa vastaajat 

arvelevat huoltopalveluiden nopeuden olevan merkittävä asia, joten siinä on mo-

nessa tapauksessa parannettavaa. Tämä tulos on jopa hieman odotettua parempi, 

mutta kuitenkin huomioitava asia. Osa vastaajista ei näe nopeudessa mitään moit-

timista, joka johtunee huollon priorisoinnista. Joidenkin osastojen toiminnot ovat 

niin kriittisiä, että niiden työt menevät muiden edelle. Lisäksi kuten jo aiemmin 

alaluvussa 3.1 todettiin, lääkintätekniikka ei aina pysty edes vaikuttamaan töiden 

nopeuteen ulkopuolisten toimijoiden suorittaessa työtä. 

 

Huollon palvelualttius on todella hyvällä tasolla vastaajien mielestä. Jopa 42 pro-

senttia vastaajista oli sitä mieltä, että palvelualttius on erinomaisella tasolla. 48 % 

piti palvelualttiutta hyvänä ja 10 % tyydyttävänä. Vapaassa palautteessa oli kehut-

tu matalaa yhteydenottokynnystä. Tämä on lääkintätekniikan henkilöstön ansiota, 

ja on erittäin tärkeää, että saadaan annettua sairaalatoimialalle mahdollisimman 

yhteistyökykyinen kuva lääkintätekniikasta.  

 

Kyselyyn vastanneet pitävät lääkintätekniikan henkilöstöä erittäin asiantuntevana. 

Jopa 43 prosentin mielestä huollon asiantuntemus on erinomaisella tasolla. 52 

prosentin mielestä huollon asiantuntemus on hyvä ja 5 % mielestä se on tyydyttä-

vä. Asiantuntemus tulee pitkistä työurista lääkintätekniikassa sekä hyvästä koulu-

tuksen tasosta. Lääkintätekniikassa henkilöstö pääsee erittäin hyvin tarvitsemiinsa 

huoltokoulutuksiin. Lisäksi tiivis yhteistyö yksikön sisällä parantaa tietotasoa mo-

nessa suhteessa. Koulutusta on siis pyrittävä jatkossakin järjestämään.  

 

Palvelun ystävällisyys on vastaajien mielestä huipputasoa. Peräti 48 % pitää tasoa 

erinomaisena, 47 % hyvänä ja vain 5 % pelkästään tyydyttävänä. Myös ystävälli-

syys on henkilöstöstä kiinni. Huoltohenkilöiden hyväkäytöksisyys heijastuu var-

masti myös muissakin asioissa, joita sairaalatoimialan henkilöstö arvostaa. Ystä-

vällisyyden tasoa on vaikeaa lähteä parantamaan nykyisestä, mutta töitä on tehtä-
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vä, jotta saadaan pidettyä sitä samalla tasolla. Henkilöstöä on kehuttava tästä hie-

nosta saavutuksesta. 

 

Kommunikointi on toinen hieman muita heikomman keskiarvon saanut suure. 

Kuitenkin 31 % pitää kommunikoinnin tasoa erinomaisena. Hyväksi kommuni-

koinnin kokee 47 prosenttia ja tyydyttäväksi 21 %. Noin yksi prosentti (yksi vas-

taaja) pitää kommunikoinnin tasoa välttävänä. Suuressa organisaatiossa on hanka-

laa jakaa tietoa vanhanaikaisilla työkaluilla. Kuten jo aiemmin tässä luvussa on 

tullut esiin, tiedon jakamista on kehitettävä. 

 

3.4.2 Tietojärjestelmien kehityskyselyn tulokset 

 

Kyselyn kohdassa ”tietojärjestelmien kehittäminen” kysymykset 2 - 4 koskivat 

ennen kyselyä keksittyjä potentiaalisia kehitysideoita. Kaikkiin näihin kysymyk-

siin saatiin 62 vastausta. Tulokset ovat hyvinkin selkeitä sen suhteen, että osastoil-

la kaivataan lisää tietoa lääkintätekniikan suunnalta. 79 prosenttia ilmoitti halua-

vansa tietoa laitteiden statuksesta huollossa. Peräti 87 % haluaisi työtilausta teh-

dessään tietää, mikä on lääkintätekniikan kuormitus kyseisellä hetkellä. 74 pro-

senttia haluaisi saada sähköpostimuistutuksia osastonsa lääkintälaitteiden lähesty-

vistä määräaikaishuoltoajankohdista. Kohtaan 5 oli mainittu vapaaseen palauttee-

seen, että osastonhoitaja ei tarvitse edellä mainittuja tietoja, mutta osaston vastuu-

henkilöille ne olisivat hyödyllisiä.  

 

Suurin osa siis haluaa lisää tietoa, mutta osa kokee hukkuvansa muutenkin talon 

sähköpostin määrään. On siis pystyttävä kehittämään järjestelmää siten, että käyt-

täjällä on mahdollisuus valita, haluaako hän lisää tietoa vai ei. 
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4 PROSESSIJOHTAMINEN LÄÄKINTÄTEKNIIKAN STRA-

TEGIAKSI 
 

Kuten aiemmin todettiin, prosessijohtamisen vaiheita ovat prosessien tunnistami-

nen, määrittely ja kuvaaminen, omistajien nimeäminen, suorituskyvyn mittaami-

nen ja jatkuva kehittäminen. Tässä luvussa tunnistetaan prosessit sekä määritel-

lään ja kuvataan ne. Prosesseille suositellaan omistajaa ja ennen kaikkea niille 

määritetään kehitystoimenpiteitä ja suositellaan mittaustapoja niiden suoritusky-

vylle.  

 

Kuten Vierimaa (2014a) totesi, varsinaiset ydinprosessit alkavat aina asiakkaasta 

ja päätyvät asiakkaaseen. Näin ollen lääkintätekniikalla ei voisi olla ydinprosesse-

ja, koska sillä ei ole potilaita. Tässä työssä käytetään kuitenkin termiä ydinproses-

si. Sairaalatoimialaa käsitellään tästä syystä lääkintätekniikan asiakkaana. Tule-

vaisuudessa lääkintätekniikka voi olla osa erillistä organisaatiota ulkoistettuna 

yksikkönä, jolloin voitaisiin puhua ydinprosesseista selkeästi. Todellisten ydin-

prosessien puuttuessa myös prosessijohtamisen tarve kokonaisuudessaan on hie-

man hämärä, koska prosessijohtamisella pyritään vaikuttamaan organisaation 

ydinprosesseihin. On kuitenkin muistettava lääkintätekniikan avainprosessien tu-

loksen muodostavan ”virtuaalisen tuloksen” yksikölle. Lääkintätekniikan suorit-

tamat toimet laskutetaan sairaalatoimialalta vuosittain, kuten jo organisaation esit-

telyn alaluvussa mainittiin. Prosessijohtaminen antaa lisäksi lääkintätekniikalle 

hyvät valmiudet toimia ulkopuolisena organisaationa. Monessa sairaalassa lääkin-

tätekniikat ovat ulkoistettuja yksiköitä (HUS-Kuvantaminen, 2013; Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiiri, 2013; Carea, 2014). 
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4.1 Prosessien tunnistaminen 
 

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelutuotannon ydinprosesseja ovat elektiivinen 

prosessi, päivystysprosessi sekä kuntoutuvan potilaan prosessi (Etelä-Savon sai-

raanhoitopiiri, 2013b). Kuten kuvasta 21 voidaan havaita, näiden prosessien osa-

prosesseissa hyödynnetään lääkintälaitteita. Lääkintätekniikan prosessit pitävät 

lääkintälaitteen turvallisena ja toimintakuntoisena ja näin ollen mahdollisimman 

hyvin potilasprosesseja tukevana.  

 

 

Kuva 21. Lääkintälaitteet osana kokonaisydinprosesseja (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, 2013b) 

 

4.1.1 Lääkintätekniikan palvelut 

 

Lääkintätekniikan tuottamat palvelut ovat määriteltynä Etelä-Savon sairaanhoito-

piirin osastoille jaetussa palvelukuvausportfoliossa (2011). Alla mainittuihin pal-

veluihin on lisätty vielä havainnoinnin perusteella palvelu ”laitteen poistaminen ja 

jälkikäsittely”, joka tullaan päivittämään palvelukuvausportfolioon. Näin koko 

lääkintälaitteen elinkaari organisaation sisällä on katettu. Lääkintätekniikan tar-

joamat palvelut ovat (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, 2011): 
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Asiantuntijapalvelut 

- laite- tai järjestelmähankinnan tekninen konsultointi 

- laitteen tai järjestelmän asentaminen sekä sen suunnittelu 

- ylläpitosopimuksen teko sekä toteutumisen valvominen 

- lakisääteisen laiterekisterin ylläpito 

Huoltopalvelut 

- määräaikaishuollon suorittaminen 

- vian korjaus 

- takuukatselmus 

Laiteturvallisuuspalvelut 

- vastaanottotarkastuksen suorittaminen 

- laitteen teknisen kunnon arviointi 

- vaaratilanneilmoituksen käsittely 

- laitteen poistaminen ja jälkikäsittely 

 

4.1.2 Lääkintätekniikan ydinprosessit 

 

Yli 10 kappaletta ydinprosesseja on turhan paljon, joten jokaista edellä mainittua 

palvelua ei kannata määrittää omaksi ydinprosessikseen. Siksi päädyttiin kahteen 

ydinprosessiin, jonka aliprosessit ovat palvelukuvausportfolion palveluiden pro-

sessit. Ydinprosessit ovat: 

- lääkintälaitteen elinkaarenhallintaprosessi 

- asiantuntija- ja konsultaatioprosessi 

 

Lääkintälaitteen elinkaarenhallintaprosessi sisältää kaikki huolto- ja laiteturvalli-

suuspalvelut koko laitteen elinkaaren ajan organisaation sisällä. Asiantuntija- ja 

konsultaatioprosessi sisältää asiantuntijapalvelut, joita tarjotaan sairaalatoimialan 
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lisäksi myös muille tukipalveluille kuten hankintapalveluille. Osa toiminnasta 

tapahtuu yhteistyössä laitetoimittajien kanssa ja uusia laitteita ja järjestelmiä han-

kittaessa myös hankintapalvelut ovat mukana prosesseissa. Suomessa Valvira 

(2014) ohjaa ja valvoo terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa. Lääkintä-

tekniikan ydinprosessien tarkoituksena on täyttää sairaalatoimialan yksiköiden 

tarpeet lääkintälaitteiden osalta ja näin ylläpitää niiden toimintakykyä (kuva 22). 

Sairaalatoimiala tarvitsee lääkintälaitteita jokapäiväiseen toimintaansa, joten syn-

tyy tarve pitää laitteet toimintakuntoisina. Lisäksi vanhojen laitteiden poistuessa, 

toimintatapojen muuttuessa tai uusien hoito-/tutkimusmuotojen syntyessä kehittyy 

tarve uusille lääkintälaitteille.  

 

 

Kuva 22. Lääkintätekniikan ydinprosessit sairaalatoimialan palveluksessa 

 

Lääkintälaitteen elinkaarenhallintaprosessin tuote on lääkintälaitteiden elinkaaren 

ylläpito sairaalatoimialalle. Prosessia kutsutaan elinkaarenhallinnaksi ja sen syöt-

teenä voi toimia useita eri asioita kuten laitteen hajoaminen tai ajoitetun määräai-

kaishuollon lähestyminen. 

 



48 

 

 

Asiantuntija- ja konsultaatioprosessin tuote on tieto. Lääkintätekniikkaan kertyy 

paljon teknistä tietoa laitteista ja järjestelmistä, jonka seurauksena se tarjoaa tie-

tämystään esimerkiksi hankinta- ja suunnitteluvaiheissa sekä huoltosopimuksia 

tehtäessä. Syötteenä edellä mainituissa tilanteissa toimii sairaalatoimialan tarve 

laitteille ja järjestelmille sekä niiden ylläpidolle. 

 

4.1.3 Aliprosessit 

 

Lääkintälaitteen elinkaaren aikana se kulkee useiden lääkintätekniikan prosessien 

läpi. Näitä ovat laitteen elinkaaren aikajärjestyksessä: 

- vastaanottoprosessi 

- takuukatselmusprosessi (suuret järjestelmät) 

- määräaikaishuoltoprosessi 

- vikakorjausprosessi 

- teknisen kunnon tarkastusprosessi (tarvittaessa) 

- vaaratilanteen käsittelyprosessi (vaaratilanteen sattuessa) 

- poistoprosessi 

 

Jokainen lääkintälaite käy vastaanottoprosessin läpi. Suurille järjestelmille kuten 

kuvantamisjärjestelmille suoritetaan takuukatselmusprosessi takuuajan lopussa. 

Määräaikaishuoltoprosessi suoritetaan jokaiselle laitteelle laitevalmistajan määrit-

tämänä aikavälinä, jos määräaikaishuoltoa edellytetään. Vikakorjausprosessi suo-

ritetaan tarvittaessa, jos laite ei toimi kuten on tarkoitettu. Teknisen kunnon tar-

kastusprosessi suoritetaan usein hyvin vanhoille lääkintälaitteille. Jos lääkintälaite 

on aiheuttanut vaaratilanteen potilaalle, laitteen käyttäjälle tai jollekin muulle 

henkilölle, siitä tehdään vaaratilanneilmoitus Valviralle. Lääkintätekniikka ohjaa 

tätä vaaratilanteen käsittelyprosessia. Kun lääkintälaitetta ei enää tarvita korvaavi-

en laitteiden vuoksi tai se on vaurioitunut siten, että korjaaminen ei ole kannatta-

vaa, suoritetaan laitteen poistoprosessi. Poistoprosessissa laitteen tiedot poistetaan 
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laiterekisterin aktiivisista laitteista ja fyysinen laite joko varastoidaan tai lajitel-

laan suoraan kierrätykseen. 

 

Lisäksi lääkintätekniikka tarjoaa tietopalveluita, joista muodostuvat prosessit: 

- hankinnan tekninen konsultaatioprosessi 

- asennus- ja suunnitteluprosessi 

- sopimusprosessi 

- laiterekisterin ylläpitoprosessi 

 

Lääkintälaitteen hankintavaiheessa on monesti teknisiä asioita, joita pitää ottaa 

huomioon esimerkiksi eri toimittajien tarjoamien laitteiden tekniset eroavaisuudet. 

Hankinnan teknisessä konsultaatioprosessissa lääkintätekniikka tarjoaa apua ja 

antaa tarvittavia selvityksiä. Lääkintälaitejärjestelmät vaativat lähes poikkeuksetta 

jonkinlaisen asennuksen. Asennus- ja suunnitteluprosessissa lääkintätekniikka 

ohjaa asennusta ja sen suunnittelua. Jotkut lääkintälaitteet ovat sellaisia, että laite-

valmistaja on kieltänyt muiden kuin oman huolto-organisaationsa tekemät toi-

menpiteet laitteelle.  

 

Voi myös olla laitteita, jotka edellyttävät huoltoja suorittavalta henkilöltä tietyn 

koulutuksen laitevalmistajalta. Jos tällaisia laitteita on useita tai on muuten perus-

teltua käyttää ulkopuolista huoltopalvelua, voidaan palveluntarjoajan kanssa sol-

mia huoltosopimus. Teknisen sisältönsä vuoksi lääkintätekniikka valvoo ja ohjaa 

sopimuksen tekemistä sekä sen sisällön toteutumista.  

 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (2010) vaatii ylläpitämään tietoja 

toimintayksikön käytössä olevista, edelleen luovuttamista tai muutoin hallinnassa 

olevista sekä potilaaseen asennetuista laitteista. Laiterekisterin ylläpitoprosessi 

sisältää toimintayksikön (sairaanhoitopiirin) hallitsemien lääkintälaitteiden kir-

jaamisen. 
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4.2 Prosessien määrittely ja kuvaaminen 
 

Edellisessä alaluvussa nähtiin Kuva 22 lääkintätekniikan ydinprosessit ja niiden 

aliprosessit. Tässä alaluvussa kuvataan ja määritetään näiden prosessien sisältö.  

 

Vastaanottoprosessi on osa laitehankinnan prosessia, jonka hankintatoimisto 

omistaa. Kuva 23 esittää lääkintälaitteen hankintaprosessin hierarkkisesti. Koko-

naisprosessi alkaa osaston tarpeesta jollekin laitteelle tai järjestelmälle, jota seuraa 

laitteen hankintapäätös. Hankintapäätökseen vaikuttaa osaston taloustilanne ja 

onko laitetta varten budjetoitu varoja. Osaston ylin johto tekee hankintapäätöksen, 

mikäli on kyse ei-kilpailutettavasta laitteesta. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin halli-

tuksen (2014c) ohjeiden mukaisesti yli 3 000 euron hankinnoista on oltava kirjal-

linen päätös ja yli 10 000 euron hankinta on budjetoitu investointihankinta. Tar-

jouspyyntö- ja tilausvaiheeseen liittyy myös pakollinen kilpailutus, mikäli hankin-

tahinta ylittää 30 000 euroa (L 30.3.2007/348). Myyntiprosessi ja logistinen pro-

sessi ovat ulkopuolisten organisaatioiden prosesseja, joista päävastuussa on laite-

toimittaja. Liitteessä 8 on esitetty hankintaprosessin työnkulkukaavio. 

 

 

 

Kuva 23. Lääkintälaitteen hankintaprosessin hierarkia 

 

Lääkintätekniikan vastaanottoprosessi (liite 9) sisältää aina tiettyjä vaiheita jo-

kaisessa prosessin toistossa. Tämä prosessi eroaa muista lähinnä siinä mielessä, 

että lääkintätekniikan osalta prosessi käynnistyy hankintatoimiston kautta. Han-
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kintatoimisto lähettää tiedon tilauksesta lääkintätekniikalle. Joka lähetys tarkiste-

taan, että saadaan varmuus lähetyksen olevan oikeanlainen. Joskus joitakin tar-

vikkeita tai lisälaitteita saattaa puuttua lähetyksestä, jolloin lääkintätekniikka ottaa 

yhteyden hankintatoimistoon, josta puolestaan ollaan yhteydessä laitetoimittajaan. 

Lääkintätekniikka voi olla myös suoraan yhteydessä laitetoimittajaan esimerkiksi 

tarvittavien dokumenttien puuttuessa.  

 

Laitteet saatetaan käyttökuntoon ja joissakin tapauksissa tämä vaatii esimerkiksi 

laitevaunun kasaamista, laitteen asetusten määrittelyä tai muuta vastaavaa. Tarvit-

taessa ohjeita ja apua saa laitetoimittajalta ja esimerkiksi kliinisiä määrityksiä 

käyttäjäosastolta. Mikäli sairaanhoitopiirissä ei ole ennestään vastaavaa laitemal-

lia, on laitetoimittajalta pyydettävä käyttö- ja huolto-ohjeet sekä vaatimustenmu-

kaisuustodistus, jossa on laitevalmistajan vakuutus tiettyjen standardien ja direk-

tiivien täyttämisestä. Kun tarvittavat tiedot on kerätty, laite merkitään Mequsoft-

laiterekisteriin. Laitteelle tehdään Mequsoftiin oma laitekortti, johon merkitään 

mahdollisimman paljon tietoa laitteesta ja sen hankinnasta. Tärkeimpiä tietoja 

ovat muun muassa: 

- laitetunnus (muodostuu vuosiluvusta ja juoksevasta numerosta) 

- sarjanumero 

- tuotenimike 

- laitemalli 

- laitevalmistaja 

- laitetoimittaja 

- kustannuspaikka (omistajaosasto) 

- hankintahinta ja -numero 

- takuuaika 

- määräaikaishuollon jaksotus 

- lisätiedot oheislaitteista 

- linkki käyttö- ja huolto-ohjeisiin 

- linkki hankintatietoihin 

- mahdolliset ICT-asetukset 
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Kun laitekortti on valmis, tehdään laitteelle sähköturvallisuusmittaus standardin 

SFS-EN 62353 (2008) mukaan. Mittauksella varmistetaan, että laite on turvallinen 

käyttäjälle ja potilaalle. Tämä varmistetaan seuraavilla mittausvaiheilla: 

- Suojamaadoituksen resistanssin mittaus 

- Laitevuotovirran mittaus 

- Liityntäosan vuotovirran mittaus (potilasliityntä) 

- Eristysresistanssin mittaus 

 

Mittauspöytäkirja tallennetaan myös sähköisenä laitekortille. Kun kaikki on val-

mista, laite toimitetaan osastolle joko lääkintätekniikan tai joskus laitemyyjän 

toimesta ennen käyttökoulutusta. 

 

Suuremmissa hankinnoissa vastaanottoprosessi on hieman monimutkaisempi, 

jonka vastaanottotarkastuksesta pidetään kokous ja tehdään pöytäkirja. Vastaanot-

totarkastuksessa todettaessa puutteita, ne korjataan. Tässä tapauksessa pidetään 

jatkotarkastus. Jos vastaanottotarkastuksessa havaittuja puutteita ei korjata takuu-

ajan loppuun mennessä, takuuaikaa jatketaan kunnes ne on korjattu. Vastaanotto-

tarkastuksessa sovitaan, milloin takuu alkaa. Pienhankinnoissa takuu alkaa samas-

sa yhteydessä kun laite on lääkintätekniikan puolesta hyväksytty. 

 

Takuukatselmusprosessi on harvinaisempi prosessi, jota tarvitaan isoissa han-

kinnoissa. Suurimmissa laitehankinnoissa hankintasopimukseen määritellään ta-

kuuajan vakuus. Vakuuden suuruus on vähintään 10 % verottomasta hankintahin-

nasta, jonka myyjä saa lunastaa hyväksytyn takuutarkastuksen jälkeen (Valtiova-

rainministeriö, 2009, 11). Näin ollen myyjä eli laitetoimittaja on usein se, joka 

käynnistää tämän prosessin saadakseen vakuuden lunastettua. Prosessissa on kyse 

takuuajan tarkastuksesta ja sen hyväksymisestä ja lääkintätekniikka on suuressa 

roolissa mukana prosessissa asiantuntijana. Takuukatselmusprosessin prosessi-

kaavio on esitetty liitteessä 10.  
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Laitetoimittaja siis käynnistää prosessin kun takuuaika loppuu. Laitetoimittaja 

sopii kokouksen sairaanhoitopiirin käyttäjäosaston, hankintatoimiston ja lääkintä-

tekniikan kanssa. Lääkintätekniikka ja käyttäjäosasto käyvät järjestelmän läpi 

mahdollisten puutteiden havaitsemiseksi. Laitetoimittaja voi olla tässä mukana. 

Puutteita kirjataan ylös myös koko takuuaikana. Laitetoimittaja korjaa havaitut 

puutteet, jonka jälkeen pidetään takuuajan tarkastuskokous. Jos järjestelmässä on 

vieläkin takuuaikana havaittuja puutteita, ne korjataan ennen tarkastuksen hyväk-

symistä. Vasta sen jälkeen laitetoimittaja voi lunastaa takuuajan vakuuden. 

  

Määräaikaishuoltoprosessi suoritetaan määräajoin laitevalmistajan määrittämäl-

lä aikavälillä. Prosessikaavio on esitetty liitteessä 11. Kaikki laitteet eivät tarvitse 

määräaikaishuoltoa ja osan laitteista huoltaa ulkopuolinen huolto-organisaatio, 

joka yleisimmin on maahantuojan tai laitevalmistajan huolto. Prosessi käynnistyy 

kun määräaikaishuoltoajankohta lähestyy. Mequsoft merkitsee automaattisesti 

laitteen määräaikaishuollon ajankohtaiseksi tai tekee siitä automaattisesti työtila-

uksen. Suurimmassa osassa tapauksista Mequsoft ei tee automaattisesti työtilaus-

ta, koska se edellyttää lääkintätekniikan aktiivista yhteydenpitoa huoltoon toimit-

tamisesta. Työtilauksen tekeminen jää osaston laitevastaavalle, joka seuraa ajan-

kohtaisten huoltojen tarvetta. Laitevastaava tekee työpyynnön sopivana ajankoh-

tana lääkintätekniikkaan ja joko toimittaa laitteen suoraan huoltoon, sopii milloin 

voi toimittaa sen huoltoon tai pyytää huoltoa tietylle ajanjaksolle (suurien ja kiin-

teiden laitteiden tapauksessa).  

 

Mequsoftissa työtilaus siirtyy työtilausten listalle statuksella ”tilattu”. Laitekortin 

tietojen perusteella työtilaus menee automaattisesti oikean huoltoyksikön alle. 

Tässä vaiheessa työ voidaan siirtää sopivalle vastuuhenkilölle työkuormituksen 

mukaan. Huoltohenkilöt voivat myös itse noutaa työtilauksia itselleen listalta.  

 

Kun laite on toimitettu lääkintätekniikkaan tai huoltohenkilö on kohteessa, suori-

tetaan määräaikaishuolto laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Työtilaukseen kir-
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jataan tehty työ ja mahdollisesti käytetyt varaosat ja niiden tiedot (hinta, määrä ja 

toimittajan tilauskoodi) sekä mahdollisesti muut hyödylliset tiedot, joita saatetaan 

tarvita jälkikäteen.  

 

Jos käyttäjäorganisaatio ei saa huoltaa laitetta itse tai siihen ei ole tarvittavia työ-

kaluja tai mittalaitteita, se lähetetään laitetoimittajalle huollettavaksi. Laitetoimit-

tajan oma huolto voi suorittaa toimenpiteen tai joissakin tapauksissa laitetoimitta-

ja vain välittää laitteen tehtaalle huollettavaksi.  

 

Lopuksi joka tapauksessa laitteelle suoritetaan lääkintätekniikassa sähköturvalli-

suusmittaus samalla standardilla ja mittausprotokollalla kuin vastaanottotarkas-

tuksessakin. Jos mittauksessa ilmenee puutteita, ne korjataan tai laite lähetetään 

laitetoimittajalle korjattavaksi. Hyväksytyn mittauksen jälkeen mittaustulos tal-

lennetaan laitekortille ja laite toimitetaan takaisin osastolle. 

 

Vikakorjausprosessi suoritetaan tarvittaessa, jos laite vikaantuu. Vikakorjaukset 

ovat määräaikaishuoltojen jälkeen yleisimpiä laitteille tehtäviä toimenpiteitä, joita 

suoritetaan laitteen elinkaaren aikana. Laitteen vikaantuminen on lähes aina en-

nustamattomissa oleva tapahtuma, jonka vuoksi laitetta käyttävällä yksiköllä on 

oltava varasuunnitelma vikakorjauksen ajaksi. Yleisimmin varasuunnitelma on 

varalaite, mutta kalliiden ja vähäkäyttöisten laitteiden kohdalla se ei ole aina kan-

nattavaa tai mahdollista. Tällaisissa tapauksissa joudutaan usein perumaan tutki-

muksia ja toimenpiteitä tai siirtämään potilaita toiseen erikoissairaanhoidon yk-

sikköön. Liite 12 esittää tyypillisen vikakorjausprosessin virtauksen.  

 

Prosessin käynnistää laitteen vikaantuminen. Laite voi antaa jonkun virheilmoi-

tuksen ja jatkaa toimintaansa, toimia poikkeavalla tavalla tai lopettaa toimintansa 

kokonaan. Laitteen käyttäjä tai joku muu osastolta tekee työtilauksen ja toimittaa 

laitteen huoltoon, jos kyseessä on pienikokoinen lääkintälaite.  
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Lääkintätekniikka käsittelee työtilauksen ja sen kiireellisyyden. Jos korjaus on 

kiireellinen, se pyritään ottamaan työn alle mahdollisimman nopeasti. Korjauksel-

le valitaan vastuuhenkilö, joka hoitaa prosessin. Aluksi on tarkastettava, voiko 

laitetta korjata itse. Tämä selviää Mequsoftin laitekortilta.  

 

Jos laitteen voi korjata, aloitetaan vikadiagnoosilla eli mikä laitteessa on vialla. 

Mahdolliset virhekoodit auttavat erittäin paljon, koska niihin löytyy yleensä kor-

jauskeino suoraan huolto-ohjeista. Joissakin tapauksissa on pyydettävä laitetoimit-

tajan huollosta apua korjauskeinon selvittämisessä. Vika korjataan ohjeiden mu-

kaisesti, jonka jälkeen laitteen toiminta tarkastetaan. Mikäli laitetta ei voi korjata 

omassa organisaatiossa, se on lähetettävä laitetoimittajan huoltoon, jossa suorite-

taan vastaava korjausprosessi. Korjauksen kustannusarvio ilmoitetaan osastolle ja 

varmistetaan, korjataanko laite.  

 

Kun laite on korjattu, sille tehdään sähköturvallisuusmittaus ja työ kuitataan Me-

qusoftiin. Vian laadusta ja korjauskeinoista tehdään mahdollisimman tarkka ku-

vaus, jotta myöhemmin saman vian esiintyessä korjausprosessi olisi helpompi ja 

nopeampi. Lisäksi kirjataan mahdolliset varaosat ja niiden kustannukset sekä työ-

kustannukset. Tämän jälkeen laite voidaan toimittaa takaisin osastolle käyttöön. 

 

Teknisen kunnon tarkastusprosessi käydään läpi kun halutaan varmistaa lääkin-

tälaitteen toimintakunto. Toimintakuntoa voidaan epäillä esimerkiksi laitteen oltua 

pitkään käyttämättömänä varastossa tai lattialle putoamisen jälkeen. Liitteen 13 

prosessikaaviossa on esitetty lattialle pudonneen laitteen tarkastusprosessi. Käyt-

täjäosastolta tehdään työtilaus, jonka lääkintätekniikka käsittelee ja työlle valitaan 

vastuuhenkilö. Tässäkin tapauksessa on huomioitavaa, onko laite organisaation 

korjattavissa. Mikäli ei, laite lähetetään laitetoimittajalle tarkastettavaksi. Muussa 

tapauksessa työtilauksen vastuuhenkilö tarkastaa laitteen ulkoisten ja sisäisten 

vaurioiden varalta. Tämän jälkeen tarkastetaan laitteen toimintakunto, johon 

yleensä on huolto-ohjeissa tiettyjä testejä. Mahdolliset viat korjataan, mutta kal-

liimpien varaosien ja korjausten tapauksessa asia varmistetaan ensin käyttäjäosas-
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tolta. Osasto voi myös päättää, että laitetta ei korjata ja se poistetaan. Viimeisenä 

laitteelle tehdään sähköturvallisuusmittaus, jonka jälkeen sen voi ottaa käyttöön. 

 

Vaaratilanteen käsittelyprosessi (liite 14) suoritetaan aina, jos lääkintälaite on 

aiheuttanut tai olisi voinut aiheuttaa vaaratilanteen potilaalle, käyttäjälle tai muul-

le henkilölle. Heti asian havaittuaan käyttäjät ottavat laitteen pois käytöstä ja te-

kevät siitä työtilauksen. Lääkintätekniikassa työtilaus käsitellään ja pyritään otta-

maan työn alle mahdollisimman nopeasti. Lääkintätekniikka varmistaa, että Valvi-

ran vaaratilanneilmoitus täytetään ja lähetetään Valviraan sekä tiedoksi laitetoi-

mittajalle. Laite otetaan säilytykseen lääkintätekniikkaan eikä sitä oteta käyttöön 

ennen laitetoimittajan lupaa.  

 

Laitetoimittaja haluaa yleensä laitteen tarkastettavaksi itselleen, mutta joskus esi-

merkiksi kuvaus tapahtuneesta riittää, jos henkilövahinkoa ei ole sattunut ja vaara-

tilanne on aiheutunut käyttäjän toimenpiteistä, eikä laitteen teknisestä toiminnasta. 

Jos laite halutaan tarkastettavaksi, lääkintätekniikka lähettää sen laitetoimittajalle, 

jonka oma huolto tai tehtaan huolto tarkastaa laitteen. Mahdolliset viat korjataan 

ja laitetoimittaja lähettää raportin tapahtuneesta lääkintätekniikkaan. Tieto menee 

myös Valviraan, joka päättää jatkotoimenpiteistä. Useista samanlaisista vaarati-

lanneilmoituksista samalle laitemallille johtaa Valviran toimenpiteisiin, jotka käy-

tännössä ovat korjauskehotuksia laitetoimittajalle, jotta kaikki Suomessa olevat 

vastaavat laitteet korjataan vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Joskus nämä korjaus-

toimenpiteet voivat olla ohjeiden tai laitteen merkintöjen päivittäminen turvallisen 

käytön varmistamiseksi. 

 

Myös lääkintätekniikka voi joskus harvoissa tilanteissa korjata vaaratilanteiden 

aiheuttamia laitteita, mutta se rajoittuu juuri opastetarrojen päivittämiseen laite-

toimittajan ohjeiden mukaisesti. Kaikki tekniset viat pyritään korjauttamaan laite-

toimittajalla. 
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Kun laitetoimittaja on lähettänyt laitteen takaisin lääkintätekniikkaan, tapahtumas-

ta on saatu raportti ja ollaan varmoja, että vaaratilanteen aiheuttanut vika on kor-

jattu, laite voidaan normaalikäytäntöjen mukaan viedä osastolle ja ottaa käyttöön. 

Käyttövirheen sattuessa joissakin tapauksissa järjestetään osastolle lisää laitteen 

käyttökoulutusta.  

 

Poistoprosessi (liite 15) suoritetaan jokaisen lääkintälaitteen elinkaaren lopussa. 

Laitteen poistamiseen voi olla eri syitä. Laite voidaan poistaa osaston kanssa yh-

teisymmärryksessä varaosien saatavuuden loppuessa tai laitteen rikkoutuessa ja 

korjauskustannusten ollessa liian korkeat suhteutettuna uuden laitteen hankintaan. 

Laitteita myös häviää joskus, jolloin niitä poistetaan inventaarioiden yhteydessä. 

Etenkin halvat verenpainemittarit häviävät melko herkästi. Lisäksi laitteita heite-

tään roskiin tai elektroniikkaromuihin ilman lääkintätekniikan lupaa. Laite voi 

myös olla hyvin vanha ja käyttö lähes olematonta, joten sen ylläpito ei ole kannat-

tavaa. 

 

Jos laite poistetaan osaston päätöksestä ilman, että laite on jo valmiiksi lääkintä-

tekniikassa, tehdään poistopyyntö ja laite toimitetaan lääkintätekniikkaan. Lääkin-

tätekniikka käsittelee normaalisti pyynnön ja poistaa laitteen rekisteristä. Laite-

kortti siirtyy poistettujen laitteiden listalle. Joskus laite viedään lääkintätekniikan 

varastoon säilytettäväksi esimerkiksi varaosiksi, mutta joskus laite viedään suo-

raan sairaalan SER-keräykseen (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu), josta se päätyy 

kierrätykseen. Lopuksi työtilaus kuitataan, jotta poistetun laitteen kortille jää tieto 

poistosta.  

 

Hankinnan tekninen konsultaatioprosessi on osa laite- tai järjestelmähankintaa. 

Laitehankinnat voivat olla monesti melko monimutkaisia kokonaisuuksia ja eten-

kin kilpailutusvaiheessa teknisten ominaisuuksien vertailu on tärkeää. Lisäksi 

hankintavaiheessa voidaan tarvita tietoa nykyisistä järjestelmistä, jos niitä liitetään 

yhteen. Koko hankintaprosessia ohjaa hankintapalvelut ja lääkintätekniikka antaa 

tarvittavia tietoja ja tekee selvityksiä. Myös käyttäjäosasto on mukana prosessissa, 
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kun tarvitaan tietoa käytettävyyteen tai hankittaviin ominaisuuksiin liittyvistä asi-

oista. Käytännössä käyttäjäosasto ilmoittaa tarpeensa ja hankintatoimisto lääkintä-

tekniikan kanssa pyrkii valitsemaan laitteen ja ominaisuudet, joka täyttää ne. Suu-

rimmassa osassa tapauksista käyttäjäosaston henkilöstö tietää parhaiten mitä tar-

vitsevat. Yleensä tilauksen sisältö varmistutetaan osastolla ennen tilauksen lähet-

tämistä. Prosessi on kuvattu liitteessä 16. 

 

Asennus- ja suunnitteluprosessi alkaa yleensä jo hankintavaiheessa tai heti tila-

uksen jälkeen. Asennukseen voi sisältyä asioita, jotka pitää ottaa huomioon han-

kinnassa. Prosessi etenee lääkintätekniikan ja laitetoimittajan yhteistyössä suun-

nittelusta asennukseen ja testausvaiheeseen saakka. Prosessissa on jonkin verran 

variaatioita esimerkiksi asennuksen suhteen. Joskus asennus kuuluu hankintahin-

taan ja laitetoimittaja hoitaa sen. Joskus taas asennus jää kokonaan lääkintäteknii-

kan hoidettavaksi tai joissakin tapauksissa asennuskin tehdään yhteistyössä. Joka 

tapauksessa laitetoimittajalta tulee ohjeet ja neuvoja asennukseen.  

 

Liitteen 17 prosessikaaviossa tilaus käynnistää prosessin. Aluksi sovitaan asen-

nusaikataulu, jonka lähes poikkeuksetta määrää osasto, jossa asennus suoritetaan. 

Lääkintätekniikalla hyväksytetään aikataulu, jotta pystytään varaamaan resursseja 

asennukseen. Suunnittelu etenee tiiviissä yhteistyössä, jossa käyttäjät antavat vaa-

timuksia ja toiveita. Tässä vaiheessa on osattava kuunnella käyttäjiä ja kaivaa oi-

keaa tietoa heidän tarpeistaan. Asennus suoritetaan sovittuna ajankohtana ja asen-

nuksen toimivuus tarkastetaan käyttäjien, lääkintätekniikan sekä laitetoimittajan 

yhteistyönä. Asennuksen toimivuuden jälkeen asennus hyväksytään ja hankinta-

palvelut voivat maksaa laitteen tai järjestelmän. 

 

Sopimusprosessi tarkoittaa lääkintälaitteiden huoltosopimusten tekemistä ja to-

teutumisen seurantaa. Kuten jo aiemmin todettiinkin, kaikkia laitteita ei voida 

huoltaa sairaalan omassa lääkintätekniikassa. Tällaisten laitteiden tapauksessa on 

joskus järkevää tehdä huoltosopimus, jonka mukaisesti laitetoimittajan huolto 
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suorittaa määräaikaishuollot. Huoltosopimus voi sisältää esimerkiksi myös alen-

nuksia varaosista ja matkakustannuksista.  

 

Liitteen 18 prosessikaavio esittää sopimusprosessin kulun. Prosessin käynnistää 

tarve huoltosopimukselle, joka lähtee lääkintätekniikasta. Lääkintätekniikka pyy-

tää laitetoimittajaa tekemään sopimusluonnoksen sovittujen laitteiden huollosta. 

Sopimuksen yksityiskohtia muotoillaan yhteistyössä ja lopuksi se allekirjoitetaan 

käyttäjäosaston ja laitetoimittajan välillä. Lääkintätekniikka seuraa sopimuskau-

della huoltojen suorittamista. Prosessi päättyy sopimuskauden loppuessa, joka 

yleensä käynnistää uuden prosessin sopimuksen uusimiselle. 

 

Laiterekisterin ylläpitoprosessi rullaa jatkuvasti normaalin toiminnan ohessa. 

Kaikki uudet lääkintälaitteet merkitään Mequsoftin laiterekisteriin ja kaikki lää-

kintätekniikan kautta poistuvat merkitään rekisterissä poistetuiksi. Välillä inven-

taarioiden yhteydessä poistetaan suurempia eriä laitteita, joita ei löydy. Laiterekis-

terin ylläpitoprosessi on siis tavallaan automaattinen ja muihin lääkintätekniikan 

prosesseihin integroitu. 

 

4.3 Prosessien omistajan nimeäminen 
 

Lääkintätekniikan prosesseille on järkevintä nimetä omistajaksi lääkintätekniikan 

sairaalainsinööri. Optimaalisessa tilanteessa prosessien omistaja olisi pelkässä 

omistajan roolissa, mutta resurssien rajallisuuden ja prosessien suhteellisen pienen 

määrän vuoksi se ei olisi kannattavaa. Sairaalainsinööri tekee kuitenkin myös hal-

linnollista työtä ja hänellä on välillä vastuu muustakin kehittämistoiminnasta ja on 

sopivimmassa asemassa seuratakseen prosessien kulkua.  
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4.4 Prosessien suorituskyvyn mittaaminen 
 

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lääkintätekniikan suorituskykyä ei ole aiemmin 

mitattu siihen tarkoitetuilla työkaluilla. Kaikista järkevintä olisi kehittää mittari 

Mequsoftiin, mutta sekin vaatisi ensin määrittelyä mitattavista suureista. Töiden 

kiireellisyysluokittain voitaisiin tarkastella niiden läpimenoaikoja, mutta kuten jo 

aiemmin on todettu, tämä menetelmä vaatii organisaation yhteistä ymmärrystä 

työtilausten kiireellisyysluokkien määrittelystä.  

 

Yksi mahdollinen mittari on käyttää lääkintätekniikan tyytyväisyyskyselyä uudel-

leen ja vertailla näiden tuloksia keskenään. Näin olisi ainakin mielenkiintoista 

seurata, onko esimerkiksi kommunikointi parantunut osastojen mielestä tiedon 

jakamisen myötä. Samoja kysymyksiä voitaisiin myös käyttää muiden tukipalve-

luyksiköiden – eritoten muun teknisen tulosyksikön kyselyissä. Näin saataisiin 

myös vertailunäkökulma lääkintätekniikan ja muiden teknisten palvelujen eroista. 

 

4.5 Prosessien kehittäminen 
 

Tässä alaluvussa suunnitellaan prosessien ennakoivaa parantamista eli pyritään 

kehittämään prosesseja toimimaan paremmin tulevissa haasteissa. Lääkintäteknii-

kan tarkoituksena on palvella sairaalatoimialaa asiakkaanaan. On kuitenkin erit-

täin tärkeää pitää jatkuvasti mielessä, että lääkintätekniikka on roolissa, jonka on 

pystyttävä näkemään jatkuvasti koko sairaanhoitopiirin etua palvelevat vaihtoeh-

dot. Toisin sanoen, vaikka yksittäisiä töitä on pyrittävä tekemään mahdollisimman 

tehokkaasti ja sujuvasti, on pystyttävä priorisoimaan töitä niiden merkittävyyden 

mukaan. Tästä syystä kaikkia ei voida palvella aina täysin tasapuolisesti. Näin 

ollen asiakaspalvelun yleinen fraasi ”asiakas on aina oikeassa” ei päde joka tilan-

teessa.  
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4.5.1 Määräaikaishuoltojen jaksotus 

 

Määräaikaishuollot ovat ennustettavissa olevia tapahtumia. Joillakin osastoilla on 

selkeä tarve huollattaa laitteet tiettyinä ajanjaksoina. Esimerkiksi leikkausosastolla 

on supistettua toimintaa kesäkuukausina, jolloin osa saleista on suljettuna. Tästä 

syystä onkin loogista hoitaa kyseisen osaston laitteiden huollot saman aikaan kun 

niillä ei ole käyttötarvetta. Vastaavia toiminnan supistuksia on muillakin osastoilla 

samaan aikaan, mutta aivan kaikkea ei voida lääkintätekniikan resursseista johtu-

en suorittaa samaan aikaan.  

 

Monet osastot toimivat täydellä teholla vuodenajasta riippumatta, jolloin kyseisten 

osastojen lääkintälaitteita tarvitaan jatkuvasti. Tästä syystä onkin pyrittävä välttä-

mään ruuhkia huollossa, jotta laitteet eivät ole turhaan jonottamassa vuoroaan 

huoltoon lääkintätekniikan tiloissa.  

 

Osastojen, joilla on paljon laitteita, kannattaakin toteuttaa määräaikaishuollot en-

nalta sovittuna ajanjaksona, jolloin tiedetään huollossa olevan vähän ruuhkaa. 

Aikaisempina vuosina on jo käytetty menetelmää, jossa osastojen laitteet huolle-

taan kaikki laitteet kerralla. Tässä menetelmässä huollossa on kerrallaan muutama 

laitetta, jotka huollon jälkeen vaihdetaan uusiin huollettaviin laitteisiin osastolla. 

Näin useiden laitteiden ei tarvitse odottaa huoltovuoroaan lääkintätekniikassa, 

vaan ne voivat olla käytössä odottamassa vuoroaan.  

 

Kyseinen menetelmä vaatii kuitenkin usein melko intensiivistä yhteistyötä ja 

kommunikaatiota lääkintätekniikan osaston lääkintälaitevastaavan kesken. Lisäksi 

lääkintätekniikassa on hallittava manuaalisesti eri osastojen määräaikaishuoltojak-

sotuksia.  

 

Mequsoftiin kannattaisikin lisätä ominaisuus, jolla pystyttäisiin hallitsemaan hel-

pommin määräaikaishuoltojaksotuksia. Olisi hyödyllistä, jos pystyttäisiin seuraa-

maan aikajanalla tulevia määräaikaishuoltoja ja lisäksi vertaamaan menneiden 
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huoltojen jaksotuksia ja toteumia. Määräaikaishuoltoja pitäisi pystyä siis ohjaa-

maan ja ennustamaan paremmin. 

 

4.5.2 Mequsoft prosessijohtamisen työkaluna 

 

Vierimaan (2013) mukaan ICT ei yksinään saa johtaa prosesseja, vaan sen tulee 

olla vain päätöksenteon apuna. Rationaalisen ihmisen on siis oltava loppukädessä 

se elementti, joka ohjaa prosessien kulkua ja ICT tarjoaa informaatiota ja tiedon 

jakamisen välineitä. Tässä alaluvussa käsiteltäviä asioita onkin pyritty katsomaan 

kyseiseltä näkökannalta.   

 

Töiden läpimenoaikoja ei ole tarkoitus lyhentää ”juustohöylämenetelmällä” eli 

kaikista pois yhtä paljon. Olennaisinta on saada kriittisimpien töiden läpi-

menoaikoja lyhyemmiksi. Työtilauksille on siis määritettävissä kiireellisyysluok-

ka. Neljän portaan luokkia käytetään kuitenkin melko sekavasti.  

 

Ratkaisuna voisi olla kiireellisyysluokille sovitut vasteajat, jolloin työn tilaaja 

tietäisi, milloin työ pyritään ottamaan hoidettavaksi. Tällaiseen menettelyyn liittyy 

kuitenkin tiettyjä riskejä, jos etukäteen ei sovita yhteisesti, mitkä työt täyttävät 

kiireellisimpien luokkien kriteerit. Vasta yhteisten pelisääntöjen löydyttyä voidaan 

harkita tätä toimintoa, joka varmasti selkeyttäisi työn tilaajan tiedon tarvetta.  

 

Ratkaisu varaosien käsittelyongelmaan voisi olla Vierimaan (2014) ajatuksiin 

perustuvassa järjestelmässä, jossa Mequsoft ilmoittaisi etukäteen tulevista määrä-

aikaishuolloista ja niihin tarvittavista varaosista. Parhaiten järjestelmä toimisi, jos 

Mequsoftiin integroitaisiin varastonhallintaohjelma ja halutuille laitteille tai laite-

ryhmille määritettäisiin määräaikaishuolloissa vaadittavat varaosat. Mequsoftissa 

on jo valmiiksi määräaikaishuoltojen jaksotuksen mahdollistavat toiminnot, joita 

käytetään kaikilla laitteilla määräaikaishuoltojaksotusten piirissä. Varastonhallin-

taohjelmasta Mequsoft tarkastaisi lähestyvien huollettavien laitteiden varaosatar-

peet ja vertaisi niitä varastotilanteeseen. Varaston riittämättömyydestä tulisi ilmoi-
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tus halutuille henkilöille, jotka voivat tilata lisää varaosia. Tilaustoimintoa ei kan-

nata automatisoida, koska ihmiskontrollia vaaditaan päätöksenteossa.  

 

Prosessien sekavuuteen on ratkaisuna yksinkertaisuudessaan tehdä työohjeet eri 

prosesseille. Työohjeita jaetaan ja päivitetään koko lääkintätekniikan kesken, jotta 

toimintatavat harmonisoituvat. Työohjeiden perustana käytettäisiin tämän työn 

prosessikuvauksia. Työohjeiden jakaminen olisi parasta toteuttaa Mequsoftin 

kautta jokaiselle laitteelle. 

 

Määräaikaishuoltojen jaksotukset osastoittain on toimintaa selkeyttävä asia. Ma-

nuaalisen listan hallitsemisen sijaan Mequsoftiin voisi tehdä työkalun, jolla voi-

daan hallita suurempia laitekokonaisuuksia ja niiden huoltoja ja tilauksia kerralla. 

Myös lääkintätekniikan yleinen kuormitustaso voisi olla osastojen nähtävissä, 

jolloin olisi mahdollista valita vähemmän ruuhkainen ajankohta satunnaisille 

huolloille. Tämä vaatisi kuitenkin melko monimutkaisia määrityksiä, miten kuor-

mitusta ilmaistaisiin, varsinkin kun lääkintätekniikassa on jatkuvasti noin 200 

avointa työtä. Yksi keino olisi varmasti käyttää tilattujen töiden määrää ja sopia 

koko tulosyksikön kesken yhteiset käytännöt, milloin tilaus muutetaan statukselle 

”kesken”. Yksinkertaisempaa olisi määrittää manuaalisesti kuormitustaso ohjel-

maan, joka välittää tiedon Mequsoftin web-käyttöliittymään. 

 

4.5.3 Mequsoft tiedon jakelukanavana 

 

Mequsoft tarjoaa mahdollisuuksia nykyistä parempaan tiedon jakamiseen etenkin 

lääkintätekniikan ja sairaalatoimialan yksiköiden kesken. Maaliskuun Webropol-

kyselyn perusteella huomattavan suuri osa vastaajista haluaisi saada enemmän 

tietoa lääkintätekniikan suunnalta. 79 prosenttia haluaisi saada tietoa työtilausten 

statuksista sähköpostin välityksellä.  

 

Mequsoftiin voitaisiin lisätä ominaisuus, joka mahdollistaisi järjestelmän sähkö-

postien automaattisen lähettämisen. Työn tilaaja voisi Mequsoftin web-
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käyttöliittymässä tilausta tehdessään valita, haluaako hän tietoa työn kulusta säh-

köpostilla. Työtilauksen tekijälle voisi tulla sähköpostikuittaus kun työ on otettu 

hoidettavaksi. Samoin kaikista statuksen muutoksista voisi tulla tilaajalle tietoa. 

Esimerkiksi laitteen joutuessa odottamaan varaosia, työn suorittaja kirjaa työse-

losteeseen tämän tiedon ja kyseinen seloste välittyy automaattisesti työn tilaajalle. 

Näin saataisiin helpotettua tiedon jakamista ja se puolestaan vähentäisi sairaala-

toimialan epävarmuutta laitteiden takaisinsaamisen aikataulusta sekä vähentäisi 

merkittävästi tilaajilta tiedon selvittämiseen kuluvaa aikaa.  

 

Mequsoftin web-käyttöliittymän käytettävyydessä on parantamisen varaa. Käyttö-

liittymää kannattaa ehdottomasti kehittää käyttäjälle informatiivisemmaksi. Esi-

merkiksi työtilausta tehdessä käyttäjä näkisi lyhyen huomautuksen; ”Jos tilaat 

laitteen korjauksen, kirjoita työpyyntöön mahdollisimman tarkasti vian laatu ja 

miten se ilmenee. Ilmoita myös mahdolliset vikakoodit ja –ilmoitukset.”  

 

Tärkein uudistus olisi tehdä lääkintätekniikan työtilaus helpommaksi. Heti en-

simmäisessä vaiheessa työtilauksen tyyppiä valitessa pitäisi olla vaihtoehtona teh-

dä lääkintätekniikan työtilaus. Pelkän työtilauksen tekemiseen ei pidä vaatia kir-

jautumista, vaan käyttäjän on heti päästävä työtilausikkunaan. Ikkunassa ei pidä 

myöskään joutua etsimään laitetta erikseen vaan sen tunnus on pystyttävä syöttä-

mään valmiiseen kenttään. Käyttöliittymään kannattaa lisätä interaktiivisuutta, eli 

esimerkiksi laitetunnuksen syöttämisen jälkeen järjestelmä tarkastaa, onko tunnus 

oikea ja esittää käyttäjälle laitteen perustiedot tunnuksen perusteella.  

 

Tätä tiedon jakamisen kulttuuria pitää myös opastaa muutenkin sairaalatoimialan 

henkilöstölle. Informatiivisemmat työtilaukset vähentävät lääkintätekniikan työtä. 

Vian kuvaus ”laite ei toimi” on melko yleinen ja tällaisissa tilanteissa huoltohen-

kilö saattaa joutua tekemään moninkertaisen työn vianhaussa verrattuna siihen 

tilanteeseen, jossa hänellä on valmiiksi tieto siitä, minkä vikakoodin laite on il-

moittanut käyttäjälle.  
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Mequsoftissa jaetaan valtavasti myös lääkintätekniikan sisäistä tietoa. Kaikki 

huoltotapahtumat yms. löytyvät Mequsoftista. Tavoitteena on saada kaikki vikata-

pahtumat vikakuvauksineen ja mahdollisine virheilmoituksineen kirjattua Me-

qusoftiin. Viankorjauksen oleellisin asia sen dokumentoinnissa on kirjata mahdol-

lisimman tarkasti vian laatu ja oireet sekä sen korjausmenetelmät. Valmis tieto 

viasta ja sen korjauksesta vähentää tulevaisuudessa samanlaisessa tilanteessa työ-

määrää takuuvarmasti. Mequsoft toimii nykyiselläänkin kohtalaisen hyvin tiedon 

jakelukanavana, mutta tiedon merkintätapoja voitaisiin yhtenäistää. Joissakin ta-

pauksissa vian kuvaukset ja korjauskeinot jäävät hieman vaillinaisiksi.  

 

4.5.4 Osastokäyttäjien rooli prosesseissa 

 

Laitteiden käyttäjät ovat suuressa roolissa lääkintätekniikan prosessien alkupääs-

sä. Käyttäjät, jotka ovat olleet esimerkiksi paikalla laitteen vikaantuessa tietävät 

vian oireet ja mahdolliset virheilmoitukset. On tärkeää saada mahdollisimman 

tarkasti tietoa vikatilanteista lääkintätekniikalle, jotta vian paikallistaminen nopeu-

tuu. Tästä syystä käyttäjän tiedon pitäisi tulla mahdollisimman lyhyttä reittiä lää-

kintätekniikan työtilaukseen. Kokemuksen perusteella kahden tai jopa kolmen 

henkilön välityksellä tieto ei ole eksakteinta mahdollista ja sellaisissa tapauksissa 

saatetaan alkaa etsiä jopa täysin vääränlaista vikaa tai väärästä osasta järjestelmää.   

 

Osastoja on valistettava käyttämään enemmän sähköisiä työtilauksia. Puhelinsoi-

tot vähemmän kiireellisistä töistä aiheuttavat lääkintätekniikalle turhaa töiden 

keskeytymistä. Jos ongelma ei ole niin kriittinen, että se pitäisi korjata heti tai 

edes samana päivänä, se voi odottaa muutaman tunnin työlistalla. 

 

Monella suuremmalla osastolla kuten teho-osastolla ja leikkausosastolla on lait-

teiden ja järjestelmien pääkäyttäjiä, jotka ovat perehtyneet syvemmin oman vas-

tuualueensa laitteisiin/järjestelmiin. Näitä pääkäyttäjiä tulisi hyödyntää enemmän 

ongelmatilanteissa. Ideaalinen työjärjestys on, että käyttäjän kohdatessa ongelman 

hän ottaa ensin yhteyttä pääkäyttäjään, joka tulee ratkaisemaan ongelmaa par-
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haansa mukaan. Jos pääkäyttäjäkään ei pysty ratkaisemaan ongelmaa, hän ottaa 

yhteyttä lääkintätekniikkaan. Näin saadaan joskus ratkaistua ongelmia nopeasti ja 

ilman lääkintätekniikan apua. Leikkausosaston lääkintävahtimestareita pitäisi kou-

luttaa enemmän käyttäjien toimenpiteisiin tietyille laitteille, jotta he voisivat opas-

taa käyttäjiä nopeammalla vasteajalla kuin lääkintätekniikka. Esimerkiksi leikka-

ussalien nykyiset videonjakamiseen liittyvät ongelmat ovat melko yleisiä. Lyhyel-

lä koulutuksella lääkintävahtimestarit voisivat hoitaa tarvittavat videomonitorei-

den asetusten muutokset eikä lääkintätekniikan tarvitsisi aina puuttua niihin.  

 

Osastojen kanssa on muutenkin pyrittävä lisäämään yhteistyötä ja tiedon jakamis-

ta. Hoitohenkilöstön on vaikeaa ymmärtää lääkintätekniikan kantaa moneen asi-

aan, koska he katsovat sitä eri suunnasta ja vain omasta näkökulmastaan. Tiedot-

tamisella ja kommunikoinnilla voitaisiin saada enemmän yhteistyötä aikaiseksi. 

Tyytyväisyyskyselyn kautta nousi esimerkiksi ongelma, että kaikki eivät tiedä, 

keneen olla yhteydessä kun lääkintätekniikan normaali kontaktihenkilö ei ole töis-

sä. On siis opastettava henkilökuntaa olemaan yhteydessä muuhun lääkintätek-

niikkaan tai tekniseen päivystäjään. 

 

4.6 ICT:n rooli prosessijohtamisen työkaluna 
 

ICT on erittäin merkittävässä roolissa lääkintätekniikan prosessien hallinnassa. 

Lähestulkoon kaikki informaatio kulkee tietoverkoissa ja kaikki prosesseissa syn-

tynyt tieto tallennetaan sähköisesti laitekorteille. Jopa lääkintätekniikan sähkötur-

vallisuusmittauksia ohjataan tietokoneella. Lääkintätekniikka onkin erittäin riip-

puvainen tietojärjestelmien toiminnasta. Joskus verkkoliikenteen ollessa poikki on 

havaittu järjestelmän haavoittuvuus. Kyseisenlainen tapahtuma on erittäin epäto-

dennäköinen, mutta mahdollinen ja tällä vuosikymmenellä ainakin kerran tapah-

tunut. Sellaisessa tapauksessa lääkintätekniikan järjestelmien toimimattomuus on 

pieni harmi kun otetaan huomioon, että silloin koko sairaalan tietojärjestelmät 

ovat pois käytöstä. Tästä syystä varmennukset ovat melko kattavat. 
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ICT:n kautta saadaan kuitenkin prosessien mittaamiseen ja kehittämiseen tarvitta-

vaa tietoa. Sähköiset viestintävälineet ovat myös tärkeitä kommunikoitaessa sai-

raanhoitopiirin ulkopuolelle sekä sen alueen sisällä. Yhteistyö tietohallinnon 

kanssa perustuu sähköiseen viestintään, jonka takia kaikki sähköpostin kautta saa-

tu tieto kannattaa arkistoida tulevaisuutta ajatellen.  

 

Prosessien seuraaminen ilman ICT:tä olisi mahdotonta. Näin ollen ei voisi olla 

myöskään prosessijohtamista. Mequsoft on lääkintätekniikan tiedon keskittymä, 

jota ilman normaalia toimintaa ei voida ylläpitää.  
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5 TULOKSET 
 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää, kuinka lääkintätekniikan toimintaa voitaisiin 

ohjata prosessijohtamisen avulla ja saada lääkintätekniikalle valmiudet prosessi-

johtamiseen siirtymiseen sekä kehittää nykyisiä toimintoja. Avuksi määritettiin 

tutkimuskysymykset, joiden vastauksia käsitellään tässä luvussa. 

 

Miten lääkintäteknisen yksikön toimintaa voidaan ohjata prosessijohtamisel-

la? 

 

Lääkintätekniikassa voidaan soveltaa prosessijohtamista aivan kuten muissakin 

huolto-organisaatioissa. Prosessijohtamiseen tarvittavat vaiheet ovat:  

- prosessien tunnistaminen 

- prosessien määrittely ja kuvaaminen 

- prosessien omistajien nimeäminen 

- prosessien suorituskyvyn mittaaminen 

- prosessien jatkuva kehittäminen 

 

Vaikka prosesseja ei olisi vielä tunnistettu, ne ovat silti olemassa. Tunnistaminen 

edellyttää organisaation käsitteellistä jäsentämistä. Prosessien tunnistamisen jäl-

keen ne määritellään ja kuvataan sekä nimetään niille omistajat, joiden vastuulla 

on prosessikuvausten mukaisen toiminnan toimeenpano, prosessikuvausten ylläpi-

to ja edelleen kehittäminen. Näillä toimilla tarkoitetaan prosessin johtamista. Kun 

toiminta on organisoitu suunniteltujen prosessien mukaisesti, mitataan niiden suo-

rituskykyä ja tulosten perusteella toimintaa ja prosesseja voidaan edelleen kehit-

tää.  

 

Lääkintätekniikan ydinprosesseiksi määritettiin elinkaarenhallintaprosessi ja asi-

antuntija- ja konsultaatioprosessi. Molempien aliprosessit muodostuvat yksittäisis-

tä palvelutoiminnoista, joiden prosessikuvaukset ovat liitteenä. Palvelut kerättiin 
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lääkintätekniikan palvelukuvausportfoliosta. Prosessien omistajiksi suositellaan 

lääkintätekniikan sairaalainsinööriä, joka huolehtii prosessien kehittämisestä ja 

suorituskyvyn mittaamisesta. Suorituskykyä seurataan töiden läpimenoajoilla sekä 

liitteen 6 mukaisilla tyytyväisyyskyselyillä. Prosesseja pyritään kehittämään en-

nakoivasti, jotta toiminta palvelee välillä melko nopeastikin muuttuvaa sairaala-

toimialaa. 

 

On muistettava, että prosessijohtamisella pyritään vaikuttamaan ydinprosesseihin. 

Tässä työssä lääkintätekniikalle on määritetty ydinprosessit, vaikka sillä ei ole 

organisaation varsinaisia asiakkaita, eli potilaita. Tästä syystä prosessijohtamisen 

tarpeellisuus on hieman kyseenalainen. Prosessijohtamiseen siirtymisellä ei tultai-

si saavuttamaan valtavaa kehitystä suorituskyvyssä, vaan puhuttaisiin mahdolli-

sesti 20 % kehitettävyydestä. 

 

Miten tietotekniikkaa voidaan hyödyntää lääkintätekniikan prosessijohtami-

sessa? 

 

Tietotekniikalla on suuri rooli nopean ja helpon tiedon jakamisen työkaluna. Me-

qusoftia tulee kehittää tiedon jakamisen ja prosessien ohjaamiseen tarvittavan tie-

don kanavana.  

 

Työn tilaaja voi määrittää työtilaukseen sen kiireellisyysluokan, joka helpottaa 

priorisointia lääkintätekniikassa. Kiireellisyysluokkien määrittelyyn vaaditaan 

kuitenkin koko sairaanhoitopiirin yhteisiä linjauksia, jotta vältytään väärin perus-

tein luokitelluilta töiltä. Varsinainen päätöksenteko ja lopullinen priorisointi tule-

vat kuitenkin säilymään lääkintätekniikan henkilöstön vastuulla. Toimivalla prio-

risoinnilla voi olla suuri vaikutus työjärjestyksiin ja sitä kautta läpimenoaikoihin 

laitteilla, jotka on oikeasti saatava nopeasti takaisin käyttöön. 

 

Tietotekniikalla on mahdollisuus tehdä iso vaikutus varaosien hallintaan. Nykyti-

lanteessa kaikkia varaosia ja varastoja käsitellään manuaalisesti ja osia tilataan 
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tarvittaessa. Mequsoftiin olisi mahdollista lisätä toiminto, joka tarkkailee varaosi-

en tarvetta tulevien määräaikaishuoltojen osalta. Lisäksi varaosien varastotilannet-

ta voitaisiin seurata automaattisesti, jolloin ei jouduttaisi tilanteeseen, jossa vara-

osat pääsevät loppumaan.  

 

Lääkintätekniikan teettämässä kyselyssä selvisi, että osastot haluaisivat työtilausta 

tehdessään saada tietoa lääkintätekniikan senhetkisestä kuormituksesta. Näin 

ruuhka-aikoina osa voisi lykätä määräaikaishuoltoja ja laitteiden ei tarvitsisi olla 

turhaan huoltoa odottamassa lääkintätekniikassa. Toteutustapoja on kaksi, joista 

yksinkertaisempi olisi määrittää kuormitustaso manuaalisesti. Automaattinen 

kuormitustason indikaattori olisi lääkintätekniikan kannalta parempi, mutta sen 

tarkkuudessa voisi tulla olemaan ongelmia.  

 

Osastot myös haluaisivat enemmän tietoa työtilausten tilasta. Mequsoftiin olisi 

mahdollista lisätä automaattinen sähköpostitustoiminto, joka lähettäisi tilaajan 

sähköpostiin tiedon tilauksen statuksen muuttumisesta ja työn kuvauksesta, esi-

merkiksi tiedon varaosien tilaamisesta. 

 

Mequsoftin mahdollinen määräaikaishuoltojen jaksotustoiminto ohjaisi huoltopro-

sesseja tai ainakin antaisi tarvittavaa tietoa määräaikaishuoltojen ajankohtaisuuk-

sista ja helpottaisi lääkintätekniikkaa ennustamaan ja määrittämään huoltoajan-

kohtia.  

  

Mitä haasteita prosessijohtamiseen siirtyminen sisältää? 

 

Prosessijohtamiseen siirtyminen vaatisi muutoksia, joiden hallinta on aina haasta-

vaa. Muutosvastarintaa tultaisiin todennäköisesti kohtaamaan hieman. Jotta henki-

löstö saadaan sitoutumaan, tarvitaan jokaiselta muutoksen tiedostaminen, ymmär-

täminen ja hyväksyminen. 
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Haasteellista olisi myös saada koko organisaation tuki prosessijohtamiseen ja sen 

kautta määritettyä oikeanlaiset toimintatavat. Yhtenäistämistä tarvitaan myös lää-

kintätekniikan sisällä tiedon jakamiseen ja käsittelemiseen.  

 

Prosessijohtamisen oppien mukaisesti prosesseille tulisi määrittää omistaja, joka 

pystyy tarkastelemaan prosesseja laajemmalta näkökulmalta. Prosesseissa mukana 

olevia henkilöitä ei siis suositella kovin vahvasti prosessien omistajiksi.  Etelä-

Savon sairaanhoitopiirin lääkintätekniikassa kuitenkin pienten resurssien johdosta 

erillistä prosessien omistajaa ei kannata palkata, koska siitä koituva hyöty ei kat-

taisi lisääntyneitä kuluja. 

 

Tässä työssä on tullut ilmi mittaamisen haastavuus. Työtilauksien läpimenoajat 

antavat hyvin ristiriitaista tietoa kun katsotaan pelkkiä keskiarvoja. Ylivoimaisesti 

suurin osa töistä valmistuu samana päivänä kun työtilaus on tehty. Hajonta on 

suurta ja on vaikeaa selvittää, miksi jotkut työt ovat kestäneet viikkoja tai kuukau-

sia.  

 

Kuinka paljon prosessijohtamisella voidaan lyhentää lääkintätekniikan töi-

den läpimenoaikoja? 

 

Prosessijohtamiseen siirtyminen ei nopeuta juurikaan itse huollon työsuorituksia. 

Tarkoitus on vähentää lääkintälaitteiden odotusaikaa lääkintätekniikassa, joka voi 

lähtökohtaisesti olla monta kertaa pidempi aika kuin itse huoltotapahtuma. Suurin 

ero tulisi olemaan yksittäistapauksissa, jotka vaativat nopeampaa reagointikykyä 

ja nopeaa ratkaisua. Resursseja pystyttäisiin kohdistamaan niitä vaativiin kriitti-

siin töihin paremmin. Pieniä parannuksia voidaan saavuttaa entistä paremmalla 

tiedon jakamisella itse huoltotoimenpiteissä, mutta se ero on marginaalinen. Suu-

rin osa vuosien 2008 - 2013 töistä kuitattiin valmiiksi samana päivänä kun työtila-

us oli tehty. Läpimenoaikoja mitattaessa on tärkeää ottaa huomioon, että työtila-

uksia tehdään ennen laitteen tuomista huoltoon, mikä voi joskus kestää viikkoja-

kin. Läpimenoaikojen tarkka mittaus on lähestulkoon mahdotonta. 
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Miten tiedon jakamisella voidaan lyhentää töiden läpimenoaikoja? 

 

Tiedon jakaminen on merkittävässä roolissa tämän työn suunnitelmien kanssa. 

Tietoa on jaettava sekä lääkintätekniikan sisällä, että myös ulkopuolella. Sisäinen 

tiedonjako helpottaa työtehtävien suorittamista ja vähentää selvitystyötä. Tiedon 

dokumentointitarkkuutta erityisesti vikakorjaustöissä tulee yhtenäistää sellaiselle 

tasolle, että kuka tahansa lääkintätekniikasta pystyisi korjaamaan vastaavan vian 

myöhemmin kyseisen tiedon avulla. 

 

Läpimenoaikoja voidaan lyhentää merkittävästi, jos saadaan vältettyä tilanteet, 

joissa lääkintälaitteet joutuvat odottamaan päiväkausia huoltoa lääkintätekniikas-

sa. Kuten aiemmin mainittiin, jakamalla tietoa lääkintätekniikan kuormitustilan-

teesta saataisiin kompensoitua tätä ongelmaa. Myös sähköpostitoiminto vähentäisi 

mahdollisesti lääkintälaitteen odotusaikaa, koska työn tilaajalla on mahdollisuus 

määräaikaishuoltoa tilatessaan kysyä huollolle sopivaa ajankohtaa. Näin lääkintä-

tekniikasta voidaan kirjoittaa työhön nopeasti sopiva aika, jos kyseisellä hetkellä 

ei kannata tuoda laitetta. 

 

Miten suorituskykyä mitataan järkevästi? 

 

Lääkintätekniikan suorituskyvylle ei ole aiemmin määritetty mittareita. Kaikista 

järkevintä olisi mitata suorituskykyä Mequsoftista, mutta sekin vaatisi ensin mää-

rittelyä mitattavista suureista. Läpimenoaikojen mittaaminen kiireellisyysluokit-

tain olisi luontevin vaihtoehto, mutta tämä menetelmä vaatii organisaation yhteistä 

ymmärrystä työtilausten kiireellisyysluokkien määrittelystä. Muuten mittaaminen 

ei hyödytä, koska tilattuja töitä mitattaisiin tilattujen kiireellisyysluokkien mu-

kaan, mutta töitä ei suoritettaisi niiden mukaan.  

 

Suurien työmäärien vuoksi Mequsoftiin tarvittaisiin valmis läpimenoaikoja mit-

taava työkalu, koska tähän tutkimukseen tietoja kerätessä tuli selkeästi ilmi Me-



73 

 

 

qusoftin hankala käyttö tiedon rajaamisessa ja analysoinnissa. Virheellisten mitta-

ustulosten riski olisi kuitenkin melko suuri johtuen esimerkiksi tilanteissa, joissa 

työtilaus tehdään kauan ennen laitteen tuomista huoltoon tai työ kuitataan val-

miiksi vasta kauan varsinaisen työn päättymisen jälkeen. Joskus töitä jätetään 

”roikkumaan” vaikkapa muistutuksena jonkun dokumentin puuttumisen johdosta, 

mutta itse lääkintälaite on voinut olla jo kauan käytössä. Tässä työssä selvitetty 

keskimääräinen, noin 10 - 20 päivän läpimenoaika vuosittain ei kerro mitään oi-

keasta suorituskyvystä, koska suurin osa töistä valmistuu samana päivänä kun 

työtilaus on tehty. Keskiarvoa vääristävät esimerkiksi muistinvirkistyksenä pidet-

tävät työtilaukset, jotka voivat kestää kuukausia sekä matalan prioriteetin tehtävät.  

 

Lääkintälaite on korjausten jälkeen aina jo tuotannossa kun työtilaus on vielä auki 

odottamassa varaosakustannuksia, jotka selviävät vasta laskujen saavuttua. Tästä 

syystä läpimenoaikoja tulisi mitata alkaen siitä pisteestä kun laite saapuu lääkintä-

tekniikkaan ja päättyen siihen kun se lähtee lääkintätekniikasta. Näitä tapahtumia 

ei kannata alkaa kirjaamaan manuaalisesti, vaan kyseiset toimenpiteet voitaisiin 

hoitaa olemassa olevan teknologian avulla. Jokaisessa lääkintälaitteessa oleva 

laitetarra voisi sisältää QR-koodin (Quick Response) tai jopa RFID-tunnisteen 

(Radio Frequency IDentification), joka sisältäisi laitteen tiedot. Koodi tai tunniste 

luettaisiin laitteen saapuessa lääkintätekniikkaan ja vastaavasti sieltä lähtiessä. 

Kahden edellä mainitun järjestelmän erona olisi, että RFID-tunnisteet voitaisiin 

lukea jopa automaattisesti laitteen kulkiessa lääkintätekniikan ovista.  

 

Toinen mittaustapa suorituskyvylle on käyttää lääkintätekniikan tyytyväisyys-

kyselyä uudelleen ja vertailla näiden tuloksia keskenään. Kyselyn avulla saataisiin 

konkreettista tietoa osastoilta, ovatko asiat muuttuneet parempaan vai huonom-

paan suuntaan tai edes ollenkaan. Samoja kysymyksiä voitaisiin myös käyttää 

muiden tukipalveluyksiköiden kyselyissä ja näiden tuloksia voitaisiin verrata lää-

kintätekniikan tuloksiin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Jatkossa lääkintätekniikalla on siis mahdollisuus siirtyä prosessien ohjaamaan 

toimintaan tämän työn antamilla edellytyksillä. Nykyisen toimintamallin jatkami-

sen tapauksessa kannattaa kuitenkin pitää mielessä muutamia avainajatuksia tästä 

työstä. Koko organisaation toiminta on potilasta varten. Lääkintätekniikan on pys-

tyttävä jatkamaan hyvälaatuisen palvelun tarjoamista sairaalatoimialalle muistaen 

sen vaikuttavuuden koko organisaation tasolla. On siis panostettava asioihin, jotka 

sitä eniten tarvitsevat. Potilasturvallisuus määrittää edelleen lääkintätekniikan 

toiminnalle tietyt rajat.  

 

Lääkintätekniikan prosessit on tunnistettu, määritetty ja kuvattu. Ydinprosesseiksi 

määritettiin elinkaarenhallintaprosessi ja asiantuntija- ja konsultaatioprosessi, joi-

den aliprosessit muodostuvat yksittäisistä, palvelukuvausportfoliosta kerätyistä 

palvelutoiminnoista. Prosesseille on suositeltu omistajaksi lääkintätekniikan sai-

raalainsinööriä. Prosesseja tulee kehittää ja mitata jatkuvasti, mutta mittaamisen 

edellytyksenä on luoda informatiivisemmat työkalut Mequsoftiin. Lisäksi töiden 

läpimenoaikojen mittauksessa olisi mitattava töitä kiireellisyysluokittain, mutta 

vasta kun koko organisaation tasolla on sovittu kiireellisyysluokkien käytöstä. 

Muuten mitataan aivan turhaan huonoja tuloksia tarpeettomista kiireellisien tilaus-

ten töistä. Tämän jälkeen voidaan alkaa puhumaan vasteaikasopimuksesta, jonka 

mukaan tiettyjen kiireellisyysluokkien vasteaika on jokin ennalta sovittu. 

 

Prosessijohtamiseen siirtyminen ei vaikuttaisi kovin merkittävästi huollon työsuo-

rituksiin, vaan lähinnä vähentäisi lääkintälaitteiden odotusaikaa lääkintätekniikas-

sa, joka voi olla monta kertaa pidempi aika kuin itse huoltotapahtuma. Joidenkin 

yksittäisten tapausten käsittelyaika voisi nopeutua huomattavasti kohdistamalla 

resursseja niitä vaativiin kriittisiin töihin.  
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Prosessijohtamiseen siirtyminen johtaisi todennäköisesti pieneen muutosvastarin-

taan. Henkilöstö sitoutumiseen, tarvitaan jokaiselta muutoksen tiedostaminen, 

ymmärtäminen ja hyväksyminen. Haastetta voisi olla myös saada koko organisaa-

tio toimimaan prosessijohtamisen edellyttämällä tavalla. 

 

Lääkintätekniikan teettämässä tyytyväisyyskyselyssä nousi esille, että osastot toi-

vovat nopeampaa palvelua ja enemmän tietoa. Töitä tehdään nopealla tahdilla, 

mutta suuren määrän vuoksi osa jää väistämättä pienemmälle prioriteetille, mikä 

pitkittää työn valmistumista. Asia voitaisiin ratkaista lisäresursseilla, mutta sai-

raanhoitopiirin tämänhetkisen tiukan taloustilanteen vuoksi se ei ole kannattavaa. 

On kuitenkin muistettava, että kriittiset työt pystytään tällä hetkellä hoitamaan 

erittäin nopealla vasteajalla huollon laadusta tinkimättä.  

 

Osastojen tiedonjanoon on olemassa erilaisia tapoja Mequsoftia kehittämällä. Me-

qusoftin avulla on mahdollista lähettää tietoa tilaajille sähköpostilla. Tietoteknii-

kalla on muutenkin iso vaikutus lääkintätekniikan toiminnassa. Kaikki tieto pyri-

tään varastoimaan sähköisesti ja Mequsoft tarjoaa tietoa ja mahdollisuuksia suorit-

taa töitä vähintäänkin nykyisellä tasolla.   

 

Osastoja tulee muistuttaa työtilausten merkityksestä vikakorjauksissa ja niiden 

vaikutus työn valmistumisen nopeuteen. Informatiiviset työtilaukset, joissa ilmoi-

tetaan tarkasti vian ilmenevyys sekä mahdolliset vikakoodit tai virheilmoitukset 

antavat paremmat lähtökohdat korjauksiin. Lyhyt opastus kannattaa laittaa web-

käyttöliittymän työtilaussivulle työpyynnön kentän yhteyteen. Lisäksi on kannus-

tettava osastojen henkilökuntaa tekemään enemmän työtilauksia sähköisen järjes-

telmän kautta. Puhelinsoittojen väheneminen vähentää töiden keskeytymisiä ja 

näin ollen nopeuttaa niiden valmistumista.  

 

Suorituskyvyn mittaaminen on melko haastavaa. Kaikista parasta olisi pystyä mit-

taamaan suorituskykyä Mequsoftista. Läpimenoaikoja tulisi mitata alkaen siitä 

pisteestä kun laite saapuu lääkintätekniikkaan ja päättyen siihen kun se lähtee lää-
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kintätekniikasta. Tapahtumien kirjaaminen kannattaisi automatisoida QR-koodin 

tai RFID:n avulla. Suorituskyvyn mittaamista voidaan tehdä myös käyttämällä 

lääkintätekniikan tyytyväisyyskyselyä uudelleen ja vertailla näiden tuloksia kes-

kenään.  

 

On suositeltavaa lisätä Mequsoftiin toiminto, joka lähettää työn tilaajalle tietoa 

sähköpostilla työtilauksen statuksen muutoksista. Tilaajan on myös pystyttävä 

valitsemaan, haluaako kyseisiä tietoja tilauksesta, koska kaikki eivät koe sitä tar-

peelliseksi. Koska osastot haluavat tietoa lääkintätekniikan kuormituksesta, kan-

nattaa alkaa kehittelemään jonkinlaista indikaattoria Mequsoftin web-

käyttöliittymään. Samalla kannattaa ehdottomasti parantaa käyttöliittymän käytet-

tävyyttä työtilausten tekemisessä. Turhia välivaiheita on karsittava reilusti ja työti-

laukseen pitää päästä ilman kirjautumista.  

 

Lääkintätekniikan toimintatapoja kannattaa yhtenäistää, mikä johtaa helpompaan 

tiedon jakamiseen ja sen löytämiseen. Osastoja kannattaa informoida lääkintätek-

niikan toiminnasta, kannustaa heitä tekemään enemmän sähköisiä työtilauksia ja 

ottamaan rohkeasti yhteyttä keneen tahansa lääkintätekniikassa kohdattuaan jon-

kin ongleman.  
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Liite 1. Työtilausten läpimenoajat vuonna 2008 
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Liite 2. Työtilausten läpimenoajat vuonna 2009 
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Liite 3. Työtilausten läpimenoajat vuonna 2010 
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Liite 4. Työtilausten läpimenoajat vuonna 2011 
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Liite 5. Työtilausten läpimenoajat vuonna 2012 
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Liite 6. Lääkintätekniikan toimintakysely 

Nämä kysymykset koskevat lääkintätekniikan toimintaa. 

Lääkintätekniikkaan kuuluvat laboratoriolaitehuolto, lääkintälaitehuolto sekä röntgenlaite-

huolto. 
 

Kysely on anonyymi. 

 

1. Lääkintätekniikan yleinen arviointi * 

 Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko 

Huollon tavoitettavuus  
 

               

Huollon joustavuus  
 

               

Huollon nopeus  
 

               

Huollon palvelualttius  
 

               

Huollon asiantuntemus  
 

               

Palvelun ystävällisyys  
 

               

Huollon kommunikointi osas-

ton kanssa  
 

               
 

 

 

 

Tietojärjestelmien kehittäminen  
 

 

 

 

2. Olisitko kiinnostunut saamaan lisää tietoa sähköpostin kautta huollossa olevi-

en laitteiden statuksesta? * 

Esim. kuittaus työn aloittamisesta tai laitteen joutuessa odottamaan varaosia. 
 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

3. Haluaisitko saada tietoa lääkintätekniikan kuormituksesta työtilausta tehdessä-

si? * 

Kiireisimpinä aikoina saisit ilmoituksen työtilausta tehdessäsi, että lääkintätekniikassa 
on ruuhkaa ja kyseinen laite joutuisi työjonoon. 

 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

(jatkuu) 

 

 

 



 

 

Liite 6. (jatkoa) 

 

4. Haluaisitko saada muistutuksen sähköpostiisi osastonne ajankohtaisista mää-

räaikaishuolloista? * 

Koskee lähinnä osaston lääkintälaitevastuuhenkilöä. 
 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

5. Muita kehitysideoita huoltojen suhteen?  

_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

6. Vapaa palaute  

_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

Taustatietoja (vapaaehtoisia)  
 

 

 

 

7. Ammattiryhmä  

   Hoitaja 
 

   Osastonhoitaja 
 

   Lääkäri 
 

   Muu 
 

 

 

 

 

8. Teetkö yhteistyötä lääkintätekniikan kanssa...  

   Päivittäin 
 

   1 - 3 kertaa viikossa 
 

   1 - 3 kertaa kuukaudessa 
 

   Muutaman kerran vuodessa 
 

   Harvemmin 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Liite 7. Lääkintätekniikan tyytyväisyyskyselyn tulokset 

 

1. Lääkintätekniikan yleinen arviointi 

Vastaajien määrä: 62 

Huollon tavoitettavuus 

 

 

Huollon joustavuus 

  
 

(jatkuu) 

  

Erinomainen 
18 

29 % 

Hyvä 
37 

60 % 

Tyydyttävä 
7 

11 % 

Välttävä 
0 

0 % 

Heikko 
0 

0 % 

Huollon tavoitettavuus 

Erinomainen 
19 

31 % 

Hyvä 
33 

53 % 

Tyydyttävä 
10 

16 % 

Välttävä 
0 

0 % 

Heikko 
0 

0 % 

Huollon joustavuus 



 

 

Liite 7. (jatkoa) 

 

Huollon nopeus 

 

 

 

 

Huollon palvelualttius 

 

 

(jatkuu) 

  

Erinomainen 
11 

18 % 

Hyvä 
37 

60 % 

Tyydyttävä 
13 

21 % 

Välttävä 
1 

1 % 

Heikko 
0 

0 % 

Huollon nopeus 

Erinomainen 
26 

42 % 

Hyvä 
30 

48 % 

Tyydyttävä 
6 

10 % 

Välttävä 
0 

0 % 

Heikko 
0 

0 % 

Huollon palvelualttius 



 

 

Liite 7. (jatkoa) 

 

Huollon asiantuntemus 

 

 

 

Palvelun ystävällisyys 

 

 

(jatkuu) 

  

Erinomainen 
27 

43 % 

Hyvä 
32 

52 % 

Tyydyttävä 
3 

5 % 

Välttävä 
0 

0 % 

Heikko 
0 

0 % 

Huollon asiantuntemus 

Erinomainen 
30 

48 % 

Hyvä 
29 

47 % 

Tyydyttävä 
3 

5 % 

Välttävä 
0 

0 % 

Heikko 
0 

0 % 

Palvelun ystävällisyys 



 

 

Liite 7. (jatkoa) 

 

Huollon kommunikointi osaston kanssa 

 
 

2. Olisitko kiinnostunut saamaan lisää tietoa sähköpostin kautta huollossa 

olevien laitteiden statuksesta? 

Esim. kuittaus työn aloittamisesta tai laitteen joutuessa odottamaan varaosia. 

Vastaajien määrä: 62 

 
 

 

 (jatkuu) 

          

  

Erinomainen 
19 

31 % 

Hyvä 
29 

47 % 

Tyydyttävä 
13 

21 % 

Välttävä 
1 

1 % 

Heikko 
0 

0 % 

Huollon kommunikointi osaston kanssa 

49 (79 %) 

13 (21 %) 

0 10 20 30 40 50 60

Kyllä

En

Olisitko kiinnostunut saamaan lisää tietoa sähköpostin kautta 
huollossa olevien laitteiden statuksesta? 



 

 

Liite 7. (jatkoa) 

 

3. Haluaisitko saada tietoa lääkintätekniikan kuormituksesta työtilausta teh-

dessäsi? 

Kiireisimpinä aikoina saisit ilmoituksen työtilausta tehdessäsi, että lääkintäteknii-

kassa on ruuhkaa ja kyseinen laite joutuisi työjonoon. 

Vastaajien määrä: 62 

 
 

4. Haluaisitko saada muistutuksen sähköpostiisi osastonne ajankohtaisista 

määräaikaishuolloista? 

Koskee lähinnä osaston lääkintälaitevastuuhenkilöä. 

Vastaajien määrä: 62 

 
 

(jatkuu) 

  

54 (87 %) 

8 (13 %) 

0 10 20 30 40 50 60

Kyllä

En

Haluaisitko saada tietoa lääkintätekniikan kuormituksesta 
työtilausta tehdessäsi? 

46 (74 %) 

16 (26 %) 

0 10 20 30 40 50

Kyllä

En

Haluaisitko saada muistutuksen sähköpostiisi osastonne 
ajankohtaisista määräaikaishuolloista? 



 

 

Liite 7. (jatkoa) 

5. Muita kehitysideoita huoltojen suhteen? 

Vastaajien määrä: 2 

- kysymyksiin  2-4 vastasin oh:n näkökulmasta etten tarvitse tietoa mutta 

mielestäni osaston vastuuhenkilöille nuo olisivat paikallaan 

- Voisiko listoilta saada poistettua niitä laitteita jotka ovat olleet ilman mää-

räaikaishuoltoa jo vuosikaudet?? oiskohan joku livauttanut ommaan rep-

puunsa??? 

 

6. Vapaa palaute 

Vastaajien määrä: 12 

- Kiitos erinomaisesta yhteistyöstä! 

 

- kiitos hyvästä ja joustavasta yhteistyöstä! 

- Oikein hyvä mielipide-kartoitus! 

- Jatakaa samaan joustavaan ja ystävälliseen palvelumalliin 

- Hengitysapuvälinehuolto on pelannut viime aikoina hyvin. 

- Yhteistyö ollut toimivaa ja kynnys ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa matala. 

Myös huoltotilassa olevien dialyysilaitteiden säännöllisellä ja ohjeidenmu-

kaisella ylläpidolla dialyysihoitojen toteuttamiseksi on tärkeä merkitys. 

ISOT kiitokset hyvästä yhteistyöstä! 

- Huollot ovat pelanneet yleisesti ottaen hyvin. Joskus on aamusta ongelmia 

ja huoltomies tulee vasta klo 8 töihin, samoin viikonloppuna saattaa kaivata 

vastauksia kysymyksiin. 

- Hyvin toimii yhteistyö 

- Onkohan osastojen laitteiden määräaikaishuollot ajantasalla, onko teillä 

lista laitteista, jotka täytyy huoltaa (esim. RR mittarit jne.) vai onko osasto-

jen vastuulla tuoda k.o laitteet säännölliseen huoltoon? Itse olen harvoin te-

kemisissä lääketekniikan kanssa ja olen huomannut tehon olevan hyvin ak-

tiivinen asian tiimoilta VS osastot. 

- aina olen saanut avun, kun olen tarvinnut. Erityiskiitos Tomille! 

- Meillä osastolla ei ole varattu mitään säännöllistä aikaa laitteiden tarkiste-

luun että huollot on tehty, eli siis tehtävä muun työn ohessa, joten tulee teh-

tyä silloin kun on rauhallisempaa...noilla ruuhka ajoilla ja s-posteilla ei itse-

ni kannalta ainakaan saa tuontaivaallista irti...hukkuu muutoinkin tuohon ta-

lon s-posti tulvaan. 

 

Joidenkin laitteiden kohdalla tuo varaosien tilaaminen ja huollon kesto kii-

nostaa (niiden joita on yksi/kaksi) mutta laitteiden joita on osastolla 40, sillä 

taas ei oo mitään merkitystä. 

- Yhteistyö toiminut hyvin ! 

 

(jatkuu) 

  



 

 

Liite 7. (jatkoa) 

   

7. Ammattiryhmä 

Vastaajien määrä: 62 

 
 

8. Teetkö yhteistyötä lääkintätekniikan kanssa... 

Vastaajien määrä: 62 
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7 
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Harvemmin
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Teetkö yhteistyötä lääkintätekniikan kanssa... 



 

 

Liite 8. Lääkintälaitteen hankintaprosessikaavio 

 

 
  



 

 

Liite 9. Lääkintälaitteen vastaanottoprosessikaavio 

 

 
 

  



 

 

Liite 10. Takuukatselmusprosessikaavio 

 

  



 

 

Liite 11. Määräaikaishuoltoprosessikaavio 

      

 

  



 

 

Liite 12. Vikakorjausprosessikaavio 

 



 

 

 

Liite 13. Teknisen kunnon tarkastusprosessin kaavio 

 

 



 

 

Liite 14. Vaaratilanteen käsittelyprosessikaavio 

 



 

 

  

Liite 15. Poistoprosessikaavio 

 

 

 

 

  



 

 

Liite 16. Hankinnan teknisen konsultaatioprosessin kaavio 

 

  



 

 

Liite 17. Asennus- ja suunnitteluprosessikaavio 

 

  



 

 

Liite 18. Sopimusprosessikaavio 

 

 


