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Asiakaslähtöinen ajattelu ja toiminta ovat vasta viime vuosikymmeninä muodostuneet yhdeksi 
kliinisen laboratoriotoiminnan arvopohjaksi entisen organisaatiolähtöisen toimintamallin tilalle. 
Opinnäytetyön aihe lähti tarpeesta kerätä yhteen uusinta tutkittua tietoa kliinisen laboratoriotoi-
minnan asiakaslähtöisyyden ilmenemisestä. Tutkimuksen toimeksiantaja on NordLab Kemin alue-
laboratorio.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on koota tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöisyydestä 
ja selvittää sen ilmenemismuotoja kliinisessä laboratoriotoiminnassa. Tavoitteena on syventää 
asiakaslähtöistä ajattelua kliinisessä laboratoriotoiminnassa organisaation kaikilla tasoilla. Tutki-
musmetodina käytettiin kirjallisuuskatsausta ja analyysimenetelmänä sisällön analyysia. Tiedon-
hankinta suoritettiin PubMed-, Medic-, Ebsco-, Theseus- ja Doria-tietokannoista. Käsihaku suori-
tettiin Bioanalyytikko-, KiinLab-, Moodi- ja Biomedical Scientist -lehdistä. 
 
Opinnäytetyön hakutulokseksi saatiin 35 sisäänottokriteerit täyttävää artikkelia, joista alaluokkien 
avulla muodostettiin neljä yläluokkaa. Nämä yläluokat vastaavat opinnäytetyön tekijöiden arvioin-
nin mukaan kattavasti tutkimuskysymykseen. Opinnäytetyön tutkimustulokseksi saatiin, että asia-
kaslähtöisyys kliinisessä laboratoriotoiminnassa ilmenee organisaation arvona, asiakasnäkökan-
nan tavoittamisena, asiakaspalveluna ja potilasturvallisuutena. 
 
Kliinisessä laboratoriotoiminnassa organisaatiokulttuurin on kehityttävä asiakaslähtöisempään 
suuntaan kaikilla organisaation tasoilla, jotta asiakaslähtöinen ajattelu ja toiminta lisääntyisivät. 
Tässä muutoksessa tarvitaan vanhasta organisaatiokeskeisestä ajattelusta pois oppimista ja vas-
taavasti uudenlaisen asiakaslähtöisen ajattelun oppimista unohtamatta kuitenkaan laboratorion 
ydintehtävää. Organisaation johdon olisi tuettava toiminnallaan kehitystä kohti asiakaslähtöistä 
ajattelua ja toimintaa. Henkilökunnan on puolestaan sitouduttava toimimaan organisaation arvo-
perustan mukaisesti. Tärkeintä on kuitenkin asiakasnäkökannan tavoittaminen kuuntelemalla pal-
velun käyttäjien tarpeita ja odotuksia palveluista ja ottamalla asiakas tai hänen edustajansa mu-
kaan eri yhteistyöryhmiin. Asiakaslähtöiseen kliiniseen laboratoriotoimintaan kuuluu, että väestöl-
le tarjotaan sen tarvitsemat laboratoriopalvelut ja että potilasturvallisuudesta huolehditaan. Asia-
kaslähtöistä laboratoriotoimintaa kehitettäessä apuna ovat asiakkaan ja palvelun tuottajan yhteis-
työn lisäksi esimerkiksi moniammatillinen yhteistyö laboratorion ja klinikoiden välillä, henkilökun-
nan kuuleminen ja kouluttaminen, uuden teknologian käyttöönotto ja riittävät ja oikeat henkilöstö- 
ja laiteresurssit. 

 

Avainsanat: asiakas, asiakaslähtöisyys, kliininen laboratoriotoiminta, kirjallisuuskatsaus 
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Patient-focused approach is a new value in the clinical laboratory activities. It is not always clear 
how it appears in everyday work in clinical laboratories. The subject of this thesis was commis-
sioned by NordLab Kemi in order to find out the newest knowledge about client-focused ap-
proach. 
 
The objective of this study was to survey how the client-focused approach presents itself in the 
clinical laboratory activities 
 
This study was conducted using a literature review. Electronic searches were performed in differ-
ent databases in order to gather material for the study. Also manual search was used. Analysis of 
the results was made using Data Analysis. All results were combined into categories and ex-
plained. 
 
In this study four main categories were found: 1)values of organization, 2) achiev ing clients’ per-
spective 3) client services, 4) patient safety. 
 
There is a need in every level of the organization to understand that client-focused thinking and 
activities are the way to improve involvement and satisfaction of clients in clinical laboratories. 
The clients’ viewpoint must be achieved and population must be offered the services it needs. Pa-
tient safety is also a very important factor in client-focused approach. Yet, the main task of the 
clinical laboratory must not be forgotten: to ensure that right patient gets correct results at the 
right time and in the right way. The long-term aim of the study is to increase client-focused think-
ing and activities among all the staff members in the laboratory of NordLab Kemi. 
 

 

 
Keywords: client, client-focused approach, clinical laboratory, literature review 



5 
 

SISÄLLYS 

 

 

1 JOHDANTO ........................................................................................................................... 6 

2 KLIININEN LABORATORIOTOIMINTA ................................................................................... 8 

2.1 Kliininen laboratorio ......................................................................................................... 8 

2.2 Kliinisen laboratorion asiakas ......................................................................................... 10 

3 ASIAKASLÄHTÖISYYS ........................................................................................................ 12 

3.1 Asiakaslähtöisyyttä sivuavia käsitteitä ............................................................................ 12 

3.2 Terveydenhuollon asiakaslähtöisyys .............................................................................. 12 

4 OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ................................................................. 14 

4.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys ...................................................... 14 

4.2 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä ...................................................................... 14 

4.3 Aineiston hakukriteerit ja haku ....................................................................................... 15 

4.4 Aineiston analyysi .......................................................................................................... 17 

5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET............................................................................................ 18 

5.1 Organisaation arvot ....................................................................................................... 18 

5.2 Asiakasnäkökulman tavoittaminen ................................................................................. 18 

5.3 Asiakaspalvelu .............................................................................................................. 19 

5.4 Potilasturvallisuus .......................................................................................................... 20 

6 OPINNÄYTETYÖN TULOSTEN TARKASTELUA SUHTEESSA AIKAISEMPAAN 

TIETOON JA JOHTOPÄÄTÖKSET....................................................................................... 22 

6.1 Asiakaslähtöisyys organisaation arvona ......................................................................... 22 

6.2 Asiakaslähtöisyys ja asiakasnäkökulman tavoittaminen ................................................. 23 

6.3 Asiakaslähtöisyys ja asiakaspalvelu ............................................................................... 25 

6.4 Asiakaslähtöisyys ja potilasturvallisuus .......................................................................... 29 

7 POHDINTA ........................................................................................................................... 31 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys ............................................................................ 34 

7.2 Jatkotutkimusideat ......................................................................................................... 35 

LÄHTEET ................................................................................................................................. 36 

LIITTEET .................................................................................................................................. 40 

 



6 
 

1 JOHDANTO 

 

 

Asiakaslähtöisyyttä on alettu korostaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arvoissa 

2000–luvulla yhä enenevästi, ja alan kirjallisuudessa termi on ollut esillä 1990-luvulta lähtien. (Vir-

tanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 2011, 16.) Kliinisten laboratorioiden asiakas-

palvelua on yleensä kehitetty organisaation ja laadukkaan laboratorioprosessin näkökulmasta. 

Vasta viime vuosina on alettu korostaa asiakaslähtöistä tapaa kehittää palvelutoiminta. Tämä nä-

kyy muun muassa laboratorioiden organisaatioiden toimintasuunnitelmiin kirjatuissa arvoissa. 

 

Asiakkaiden koulutustaso ja sosiaalinen tausta ovat entistä laajempia. Lisäksi heidän vaatimus-

tasonsa on kasvanut. Uusia haasteita avautuu, kun aletaan tarkastella tutkimustarpeen tai lähet-

teen sijasta ennakkoluulottomasti asiakkaiden tarpeita suhteessa laboratoriotoiminnan käytäntöi-

hin. Ottamalla huomioon asiakkaan näkökulma voidaan palvelua parantaa ja lisätä asiakkaan 

osallisuutta laboratorioprosessissa. (Mäkitalo & Liikanen 2012, 164–166.) 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on NordLab’n Kemin aluelaboratorio. Työn ideoi NordLab’n Kemin 

aluelaboratorion osastonhoitaja, jonka visiona on kehittää laboratorion palvelutoimintaa asiakas-

lähtöisemmäksi. Hänen toiveenaan oli saada yhteen koottua tietoa viimeisimmistä tutkimuksista 

ja selvityksistä, jotka käsittelevät asiakaslähtöisyyttä laboratoriotoiminnassa. Opinnäytetyön tar-

koituksena onkin koota tietoa asiakaslähtöisyyden ilmenemisestä kliinisessä laboratoriotoimin-

nassa ja tavoitteena syventää asiakaslähtöistä ajattelua alalla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 

kirjallisuuskatsausta ja analyysimenetelmänä sisällön analyysia. Tietoa koottiin tietokantahakujen 

ja käsihaun avulla hankituista kirjallisista lähteistä. Opinnäytetyön tutkimusaineistoksi hyväksyttiin 

sisäänottokriteerit täyttävät asiantuntija- ja tutkimusartikkelit alan julkaisuista. Asiakasnäkökulman 

vahvistamiseksi hyväksyttiin mukaan myös esimerkiksi aihetta käsitteleviä pääkirjoituksia ja ra-

portteja erilaisilta koulutuspäiviltä ja kokoontumisilta. 

 

Opinnäytetyön tutkimustulokset annetaan NordLab’n henkilökunnan käyttöön, jolloin tutkimuksen 

toimeksiantaja voi toiminnassaan hyödyntää saatua tietoa. Asiakaslähtöisyyden toteutuminen 

edellyttää sekä johdon tukea että koko organisaation sitoutumista asiakaslähtöiseen laboratorio-

toimintaan. Asiakas tai hänen edustajansa olisi otettava mukaan suunnittelemaan ja kehittämään 

laboratoriopalveluja, jotta toiminta ja palvelut saataisiin paremmin vastaamaan asiakkaan tarpeita 



7 
 

ja toiveita. Motivoitunut ja asiakasmyönteinen henkilökunta lisää laboratorion myönteistä jul-

kisuuskuvaa ja parantaa sen asemaa kiristyvässä kilpailutilanteessa. Eniten asiakaslähtöisyydes-

tä hyötyvät kuitenkin asiakkaat saadessaan parempaa, myönteisempää ja sujuvampaa palvelua 

laboratoriossa. 
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2 KLIININEN LABORATORIOTOIMINTA 

 

 

2.1 Kliininen laboratorio 

 

Kliinisellä laboratoriolla tarkoitetaan laboratoriota, jossa ihmisperäisistä näytteistä tehdään biolo-

gisia, mikrobiologisia, immunokemiallisia, kemiallisia, immunohematologisia, hematologisia, bio-

fyysisiä, sytologisia, patologisia ja muita tutkimuksia. Hankittua tietoa käytetään hyväksi sairau-

den diagnostisoinnissa, ehkäisyssä, hoidossa ja terveyden tilan arvioinnissa. Laboratorio voi laa-

jentaa palveluaan myös antamalla konsultoivaa neuvontaa, joka sisältää kaikki laboratoriotutki-

muksen osa-alueet, esimerkiksi tulosten tulkinnan ja ehdotuksen sopivista lisätutkimuksista. 

(SFS-EN ISO 15189 2007, 12.) 

 

Kliinistä laboratoriotoimintaa harjoitetaan sekä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa 

että yksityisellä sektorilla. Laboratoriopalvelut voidaan perinteisesti jakaa erikoisaloihin kuten klii-

ninen kemia ja hematologia, kliininen mikrobiologia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, 

kliininen neurofysiologia, kliininen genetiikka sekä patologia. Useissa sairaanhoitopiireissä nämä 

alat toimivat kiinteinä palvelukokonaisuuksina potilaskeskeisen toimintamallin mukaan. (Niemelä 

& Pulkki 2010,13.) 

 

Näyttöön perustuva kliininen laboratoriotoiminta tarkoittaa tutkimustietoon perustuvaa toimintaa 

kliinisessä laboratoriotyössä. Tutkimustietoa käytetään muun muassa asiakkaiden ohjauksessa, 

näytteiden ottamisessa, käsittelyssä, analysoinnissa, laboratoriotutkimusten ohjauksessa, kliin i-

sen laboratoriotyön koulutuksessa ja johtamisessa. Kliinisen laboratoriotyön Liikanen (2008) mää-

rittelee laboratoriohoitajan/bioanalyytikon tekemäksi analyyttiseksi työksi, jonka ensisijaisena ta-

voitteena on potilaan hyvä hoito tuottamalla laadukkaita ja luotettavia laboratoriotutkimustuloksia. 

Opetus, ohjaus, johtaminen ja kliinisen laboratoriotoiminnan kehittäminen kuuluvat myös kliini-

seen laboratoriotyöhön. (Liikanen 2009, 35, 41.) 

 

Marjo Tolppanen (2010, 37–38) on Pro gradu -tutkielmassaan määritellyt käsitteen kliininen labo-

ratoriotoiminta. Käsitteen sisältöä kuvaavat nimetyt ominaispiirteet: valvonnanalaisuus, sidokselli-

suus, kustannustehokkuus, asiakaslähtöisyys, muutoksellisuus ja yhteistyö. 
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Valvonnanalaisuus ja sidoksellisuus kuvaavat laboratoriotoiminnan kurinalaisuutta. Toiminta on 

tarkoin kontrolloitua ja sen on noudatettava lakeja ja asetuksia, joiden noudattamista valvotaan 

tarkasti. Valvonnanalaisuuden voi jakaa kolmeen tasoon. Ylimpänä elimenä on sosiaali- ja terve-

ysministeriö. Sen alla toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja 

Finnish Accreditation Service (FINAS), jonka toimintaa seuraa työ- ja elinkeinoministeriö. Hierar-

kiassa alimpana on kliinisen laboratorion yksikkö, jossa valvonnanalaisuus ilmenee yksikön sisäi-

senä auditointina, validointina ja kontrollointina. Sidoksellisuus ilmenee siten, ettei kliininen labo-

ratoriotoiminnan voi olla itsenäinen ja riippumaton muusta organisaatiosta, vaan se on yhteydes-

sä kehysorganisaatioon kuten yliopistollinen sairaala. Organisaatioiden välinen sidoksellisuus oli-

si nähtävä positiivisena ja vastavuoroisena riippuvuussuhteena. (Tolppanen 2010, 20–21, 38–

39.) 

 

Kustannustehokkuus ja muutoksellisuus kuvaavat kliinisen laboratoriotoiminnan nykyaikaisena 

organisaationa, joka on dynaaminen ja ajan hengessä mukana. Kustannustehokkuus edellyttää, 

että analytiikkaa on pyrittävä tekemään mahdollisimman tehokkaasti, laadullisesti, edullisesti ja 

alueellisesti keskitetysti. Asiakaslähtöisyys ilmenee pyrkimyksenä täyttää kliinisen laboratorion 

perustehtävä mahdollisimman hyvin ja se voidaan nähdä kahdensuuntaisena; tavoitteena on pal-

vella asiakasta mahdollisimman hyvin ja varmistaa potilasturvallisuus. Knupfer 1993 mainitsee, 

että palvelu on juuri niin hyvää kuin millaiseksi asiakas sen kokee. McCay ym. 2009 ja Hillborne 

ym. 2009 toteavat, että on pyrittävä sellaiseen toimintaan, jolla saadaan mahdollisimman tarkko-

ja, luotettavia ja mahdollisimman nopeasti hyödynnettävissä olevia tuloksia. Tulosten on oltava 

luotettavia, jotta potilas saa oikean diagnoosin ja hoidon. (Tolppanen 2010, 24, 39.) 

 

Tietotekniikan kehittyminen ja laatuajattelun lisääntyminen ovat aiheuttaneet muutoksia kliiniseen 

laboratoriotoimintaan. Linko 2005 selittää muutoksellisuuden johtuneen myös muun muassa toi-

mintojen alueellistamisesta ja keskittämisestä. Muutoksellisuus kertoo laboratoriotoiminnan kehit-

tyvästä ja vaikutuksille alttiista luonteesta. Yhteistyön Laitinen 2004 näkee muun muassa mo-

niammatillisena yhteistyönä laboratoriossa. Koskelan 2000 mukaan yhteistyötä voi olla esimer-

kiksi laite-, menetelmä- ja reagenssitoimittajien kanssa, ja toiminta voidaan suunnitella yhteis-

työssä tuottajan ja käyttäjän kanssa. Moniammatillisessa työssä korostuu kommunikaation merki-

tys. (Tolppanen 2010, 25–27, 40.) 
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Ominaispiirteiden lisäksi Tolppanen nimeää kliiniselle laboratoriotoiminnalle ominaiset ennak-

koehdot ja seuraukset. Ennakkoehtoja ovat toimitilat, laitteet, johtaja, muu henkilökunta, asiakas 

ja tavoitteet. Johtaja ja muu henkilökunta tarvitsevat tilat ja laitteet toimiakseen. Kliininen laborato-

rio toimii asiakkaan vuoksi. Asiakas on määriteltävä, koska asiakkaan mukaan määräytyy toimin-

nan tavoite. Tavoite puolestaan asettaa ehdot sille, mitä kliininen laboratoriotoiminta on ja mitä 

toimintoja siellä tehdään. Asiakkaat ja tavoitteet määrittävät, millaiset tilat, laitteet ja henkilökun-

nan laboratorio tarvitsee. (Tolppanen 2010, 40–41.) 

 

Kliinisen laboratoriotoiminnan seurauksia ovat tulokset ja hyöty. Tuloksien on oltava luotettavia, 

jotta potilas saa hyödyn, joka on oikea diagnoosi ja/tai hoito. Laboratoriotoiminnan päätehtävä on 

aina ollut luotettavien tulosten tuottaminen eli oikea tulos oikeaan aikaan oikealle henkilölle. Asia-

kaslähtöisyys laboratoriontoimintaa ohjaavana tekijänä on tiedostettu vasta viimeisten vuosikym-

menten aikana. (Tolppanen 2010, 41.) 

 

2.2 Kliinisen laboratorion asiakas 

 

Koivuniemi ja Simonen (2011, 198) ovat määritelleet terveydenhuollon asiakkuuden. Se on ”kan-

salaisen ja asiantuntijoiden välisissä kohtaamisissa tapahtuva voimavarojen yhdistämisen tavoit-

teellinen prosessi, joka rakentuu dominoivasta sairaudesta ja hoitotapauksista. Siinä syntyy arvo-

ja (+/-) molemmille osapuolille”. 

 

Kliiniset laboratoriot tuottavat palvelujaan asiakkaille, jotka voidaan jakaa karkeasti sisäisiin ja u l-

koisiin asiakkaisiin. Ilmeisimpänä ulkoisena asiakkaana käsitetään se henkilö, joka käyttää labo-

ratorion näytteenottopalvelua. (Davis 2002, 48.) Asiakkaan edustajana voi toimia myös omainen. 

Yleensä asiakkaalla on tai epäillään olevan hoitoa ja tutkimuksia vaativa sairaus tai tila, ja siksi he 

käyttävät laboratoriopalveluja heitä hoitavan lääkärin lääketieteellisen arvion perusteella. (Linko, 

Ahonen, Eirola & Ojala 2000, 9.) Kliinisen laboratorion sisäisinä asiakkaina voidaan pitää labora-

torion kanssa yhteydessä olevien terveydenhuollon yksiköiden henkilökuntaa, esimerkiksi lääkärit 

ja sairaanhoitajat (Davis, 2002, 48). Laajemmin ajateltuna voidaan puhua myös sairaaloiden ja 

terveyskeskusten kunta-asiakkaista. (Linko ym. 2000, 9). 

 

Yhteenvetona voidaan kliinisen laboratorion asiakkaiksi kutsua sekä terveydenhuollon yksiköitä 

henkilöstöineen että potilaita. (Mäkitalo & Liikanen 2012, 164). Kaikki nämä asiakkaat haluavat 

erilaista palvelua ja sitä, että palvelut tarjotaan asiakaslähtöisellä tavalla. (Davis 2002, 48). Tässä 
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tutkimuksessa on keskitytty pääasiassa laboratoriopalveluja käyttäviin henkilöasiakkaisiin. Kui-

tenkin tutkimuksen tuloksissa tulee myös sisäisiin asiakkaisiin liittyviä huomioita. 
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3 ASIAKASLÄHTÖISYYS 

 

 

3.1 Asiakaslähtöisyyttä sivuavia käsitteitä 

 

Täsmällistä määrittelyä asiakaslähtöisyydelle ei ole, koska se on käsitteenä kohtalaisen uusi. Se 

ilmaantui sosiaali- ja terveysalaa säädelleisiin ohjelmiin tai laatusuosituksiin 1990-luvulta lähtien. 

Usein asiakaslähtöisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä käsitellään toistensa synonyymeina. (Virtanen, 

ym. 2011, 16–18.) Terveydenhuollon asiakaslähtöisyyttä tai asiakaslähtöisiä toimintamalleja mää-

rittelevissä suomalaisissa lähteissä on keskeisimmiksi asiakaslähtöisyyttä sivuaviksi käsitteiksi 

nostettu asiakaskeskeisyyden lisäksi potilaslähtöisyys ja potilaskeskeisyys. (Sorsa 2002, 40–42.) 

 

Asiakaslähtöisyys on kuitenkin mahdollista erottaa asiakaskeskeisyydestä siten, että asiakasläh-

töisyys nähdään asiakaskeskeisyyden seuraavana kehitysvaiheena. Siinä asiakas ei ole ainoas-

taan palvelujen ja niiden kehittämisen kohteena vaan aktiivisena ja tasavertaisena toimijana yh-

dessä palveluiden tarjoajan kanssa. (Virtanen ym. 2011, 18–19.) 

 

3.2 Terveydenhuollon asiakaslähtöisyys 

 

Terveydenhuollon asiakaslähtöisyyden perusta on yksilön ihmisarvossa ja yhdenvertaisuudessa. 

Asiakaslähtöisesti toimittaessa asiakas kohdataan ihmisarvoisena yksilönä riippumatta hänen hy-

vinvointivajeestaan. Kohtaamisessa tärkeää on luoda työntekijän ja asiakkaan välille yhteis-

työsuhde, jota luonnehtivat dialogisuus (vuorovaikutteisuus) ja yhteistoiminnallisuus. Asiakasläh-

töisen toiminnan tavoitteena on tehdä palvelu tai tuote mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita 

vastaavaksi. (Sorsa 2002, 68; Virtanen ym. 2011, 18–19.) 

 

Hyvä asiakaslähtöinen palvelu edellyttää hyvää yhteistyötä palvelun tuottajatiimin ja asiakkaan 

kesken. Palvelun kehittäminen on jatkuvaa ja hallittua, ja se vaatii koko työyhteisöltä uuden op-

pimista ja tarpeettoman poisoppimista. Uutta opitaan esimerkiksi asiakkaiden ongelmatilanteiden 

selvittämisen kautta. Mikäli palvelun tuottaja kokee muutoksen vaikutuksen negatiivisena, esi-

merkiksi tehokkuutta vähentävänä, hyvä palvelu saattaa hautautua vanhojen rutiinien alle. (Ris-

sanen 2005, 96.) 
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Terveydenhuollon asiakaspalvelua ohjaavat useat lait, toimintamallit ja ohjeistukset. Esimerkiksi 

laissa potilaan asemasta ja oikeuksista säädetään potilaan oikeudesta sekä hyvään terveyden- ja 

sairaanhoitoon että hyvään kohteluun. Samassa laissa painotetaan potilaan itsemääräämisoike-

utta, joka ilmenee esimerkiksi siinä että hoitotoimenpide suoritetaan yhteisymmärryksessä poti-

laan kanssa. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 2:3 §.) 

 

Uusi Terveydenhuoltolaki on keskeinen julkisten terveyspalveluiden sisältöä määrittävä laki. Lais-

sa korostetaan palveluiden asiakaskeskeisyyden ja saumattomuuden tärkeyttä. Siinä määrätään 

terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä sellaisiksi, kuin kunnan tai sairaanhoitopiirin kun-

tayhtymän asukkaat tarvitsevat. Lakiin on koottu yhteen useista eri sektorilaeista poti-

laan/kansalaisen näkökulman mukainen hoidon kokonaisprosessi. Lain seurauksena kansalaisen 

valinnanvapaus terveydenhuollon palveluiden käyttäjänä ja rooli oman hoitonsa suunnittelussa ja 

toteutuksessa lisääntyvät. (Laaksonen, Niskanen, Ollila. 2012, 71, Terveydenhuoltolaki 

1326/2010 1:2 §, 10 §.) 

 

Euroopan unioni on laatinut vuosiksi 2008–2013 terveysstrategisen toimintamallin ”Yhdessä ter-

veyden hyväksi”. Siinä korostetaan terveyspolitiikan perusarvoina universaalisuutta, hyvälaatu i-

sen hoidon saantia, oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuullisuutta. Potilaan oikeuksia voidaan lisä-

tä ottamalla hänet päätöksentekoon mukaan. (EU 2013, hakupäivä 10.3.2013.) Tuorein EU:n ter-

veydenhuollon direktiivi käsittelee EU:n kansalaisten oikeutta hakea julkisen terveydenhuollon 

palveluja toisista EU-maista. Tämä vahvistaa edelleen kansalaisten oikeutta vaikuttaa hoitoonsa 

lisäten heidän itsemääräämisoikeuttaan. (Laaksonen ym. 2012, 69.) 

 

Lääketieteellistä laboratoriotoimintaa ohjaavassa ISO 15189 –standardissa laboratorion velvolli-

suutena on varmistaa ennen kaikkea potilaan hyvinvointi ja etu. Tämä siitä huolimatta, että tutki-

muspyynnön esittäjällä ja laboratoriolla voi olla esimerkiksi kaupallinen sopimussuhde. Standar-

din mukaan laboratorion on myös kohdeltava kaikkia potilaita oikeudenmukaisesti ja tasa-

arvoisesti. Näin se mukailee terveydenhuollon yleisiä eettisiä periaatteita. (SFS-EN ISO 15189, 

2007,72.) 

 

Bioanalyytikon työtä ohjaavat sekä terveydenhuollon yhteiset eettiset periaatteet, että kliinisen la-

boratoriotyön eettiset periaatteet. Näissä periaatteissa korostetaan muun muassa potilaan / asi-

akkaan ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta, yhteistyötä ja keskinäistä arvonantoa. (Bioanalyytik-

koliitto 2013, hakupäivä 10.3.2013. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöisyydestä 

ja kuvata sen ilmenemisen muotoja kliinisessä laboratoriotoiminnassa. Opinnäytetyön tavoitteena 

on, että työn tutkimustulosta voidaan hyödyntää kehitettäessä asiakaslähtöistä toimintaa kliin i-

sessä laboratoriotyössä. 

 

Asiakaslähtöisyys on monien organisaatioiden toiminnan arvoperustaan kirjattu periaate. Usein 

voi kuitenkin olla epäselvää, kuinka sitä toteutetaan käytännön työssä. Opinnäytetyössä mielen-

kiinto kohdistuukin asiakaslähtöisyyden ilmenemiseen kliinisessä laboratoriotyössä. Jotta tutkitta-

va alue ei laajenisi liikaa, päädyttiin asettamaan vain yksi tutkimuskysymys: Miten asiakaslähtöi-

syys ilmenee kliinisessä laboratoriotoiminnassa? 

 

4.2 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsausmenetelmällä. Kirjallisuuskatsaus on tiedon ha-

kemista ja kokoamista tietyltä rajatulta alueelta. Kirjallisuuskatsauksen tekemisellä haetaan vas-

tausta asetettuun tutkimuskysymykseen tai -ongelmaan. Kirjallisuuskatsauksia on erilaisia, ja sel-

laisen tekeminen edellyttää, että aiheesta on olemassa tietoa. Kirjallisuuskatsauksien käyttöarvoa 

ja luotettavuutta lisäävät suorittamisen systematiikka ja tulosten yksityiskohtainen luettavuus. 

(Johansson, Axelin, Stolt & Ääri 2007, 2.) 

 

Kirjallisuuskatsauksen vaiheet jaetaan karkeasti kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

tehdään kirjallisuuskatsauksen suunnitelma ja määritellään täsmälliset tutkimuskysymykset. Toi-

sessa vaiheessa suoritetaan katsauksen tiedonhaku, analysointi ja synteesi. Raportointi tehdään 

katsauksen kolmannessa vaiheessa. (Johansson ym. 2007, 5, 47.) 

 

Tiedon hakeminen on kirjallisuuskatsauksen onnistumisen kannalta erityisen tärkeä vaihe, koska 

siinä tehdyt virheet johtavat katsauksen tulosten epäluotettavuuteen. Tätä voi välttää suunnitte-

lemalla tiedonhaun strategia hyvin ja turvautumalla esimerkiksi informaatio- tai kirjastoalan asian-

tuntijan apuun tiedonhaussa. (Johansson ym. 2007, 49.). Tutkija kokoaa viitetietokannoista ai-
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heeseen liittyviä, tietyt kriteerit täyttäviä tutkimuksia. Jotta vältetään ns. julkaisu- ja kieliharha, 

seulotaan myös julkaisemattomat ja muulla kuin englannin kielellä julkaistut tutkimukset. (Liika-

nen 2009, 38.) Tiedonhaun kohteena voivat olla kirjat, artikkelit, raportit, muistiot, kokousjulkaisut, 

työpaperit, eripainokset, www-sivut, sähköpostiviestit, uutis- ja keskustelulistat, tietokoneohjelmat 

tai muut internetin www-sivuina julkaistut dokumentit. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 80). 

 

Hakusanojen valinta vaikuttaa hakutulosten määrään ja tiedonhaun osuvuuteen. Hakusanojen 

määrittelyssä auttavat alustava vapaasanahaku yleisistä hakupalveluista ja tieteenalan 

asiasanastojen käyttö. Yleishaun jälkeen siirrytään tehohakuun, jossa käytetään oman tieteen-

alan kirjaston tietokantoja. Tiedonhaun tulosten määrä voi olla yllättävän runsas. Tällöin kannat-

taa tarkentaa tehtävänantoa ja rajata sitä, mitä haluaa tietää tai osoittaa keräämällään aineistolla. 

(Hirsjärvi ym. 2000, 71–86.) 

 

Suoritetun tiedonhaun tulosten arvioinnissa tutkijan on oltava kriittinen. Hänen on kiinnitettävä 

huomiota seuraaviin asioihin: onko kirjoittaja tunnettu ja arvovaltainen sekä onko tiedonhaun tulos 

riittävän tuore? Lähteiden tuoreus on tärkeää, koska uusimpaan tietoon on kumuloitunut aiempi 

tieto. Lisäksi monilla tieteenaloilla tutkimustieto muuttuu nopeasti. Tutkijan on myös arvioitava 

lähteen uskottavuus, joka perustuu julkaisijan arvovaltaan ja vastuullisuuteen. (Hirsjärvi ym. 2000, 

99.) Tutkija voi etsiä aihepiiriä koskevia artikkeleita myös käsin hakemalla. Hän voi näin valita 

esimerkiksi 3-6 aiheen käsittelyn kannalta tärkeintä julkaisusarjaa, jotka ovat ilmestyneet tutkitta-

vana ajanjaksona. (Metsämuuronen 2009, 48.) 

 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteuttamisessa voidaan käyttää aineistolähtöistä sisällön-

analyysia apuna. Tässä tutkija pyrkii kokoamaan ja tiivistämään tutkimusaineiston sisältämää tie-

toa, josta hän laatii luokittelurungon. Luokittelurunko voi sisältää ala- ja yläluokkia, joihin aineiston 

sisältämä tiivistetty tieto on ryhmitelty. Tutkija voi esittää tiivistyksensä luokittelurunkoon perustu-

en. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 123–124.) 

 

4.3 Aineiston hakukriteerit ja haku 

 

Tähän kirjallisuuskatsaukseen haettiin aineistoa käyttäen valintakriteereinä: 

1. Julkaisut ovat peräisin kliinisen laboratorioalan tai muista terveydenhuoltoalan lähteistä 

2. Julkaisut ovat vuosilta 2010–2013 (5/2013) 
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3. Julkaisut ovat suomen- tai englanninkielisiä 

4. Julkaisut ovat saatavilla Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) tarjoamista tieto-

kantapalveluista vapaasti tai lehtivalikoimasta 

5. Julkaisujen otsikossa tai abstraktissa on jokin määritellyistä hakusanayhdistelmistä (kos-

kee tietokantahakuja) 

6. Julkaistuissa käsitellään laboratoriopalveluiden järjestämistä, asiakkuutta, palvelua, pal-

velun laatua, tai ne sisältävät jonkin hakusanoissa mainitun asiakaslähtöisyyttä kuvaavan 

termin (koskee käsihakuja) 

 

Tietokantahaut tehtiin PubMed-, Medic- ja Ebsco-tietokannoista. Lisäksi tehtiin haut ammattikor-

keakoulu- ja yliopistotöiden tietokannoista Theseus ja Doria. Tietokantahakuja ja hakusanayhdis-

telmiä suunniteltaessa saatiin asiantuntija-apua OAMK:n kirjaston informaatikolta. Opinnäyte-

työssä käytetyt tietokannat on esitelty liitteessä 1. 

 

Hakusanojen ja niiden yhdistelyn osuvuus on tärkeä osa aineiston hakuprosessia tietokannoista. 

Hakusanojen määrittelyn apuna käytettiin MOT-sanakirjaa. Suomenkielisiä hakusanoja olivat 

asiakaslähtöisyys, asiakaskeskeisyys, potilaslähtöisyys ja potilaskeskeisyys. Nämä sanat katkais-

tiin niin, että haut kattoivat sekä sanan perusmuodon että adjektiivimuodon. Esimerkiksi asiakas-

lähtöi*= asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöinen. Nämä sanat yhdistettiin hakusanoihin laboratorio 

tai bioanalyytikko. Nämäkin sanat katkaistiin niin, että haut kattoivat laboratorion, laboratoriohoita-

jan ja bioanalyytikon kaikki taivutusmuodot. Esimerkiksi laboratorio*= laboratorio- ja laboratorio-

hoitaja-sanojen kaikki muodot. 

 

Englanninkielisiä hakusanoja kerättiin sekä MOT-sanakirjasta, että suppeiden koehakujen tuot-

tamasta aineistosta. Asiakaslähtöisyyden / -keskeisyyden käsitteiden kääntämiseksi yhdistettiin 

asiakasta tarkoittavien client- ja customer-, potilasta tarkoittavan patient-, ja ihmistä tarkoittavan 

person -sanat keskeisyyttä tarkoittaviin centered / centeredness ja focused / focus ja suuntautu-

neisuutta tarkoittaviin oriented / orientation-sanoihin. Nämä hakusanat katkaistiin siten, että jäljel-

le jäänyt yhdyssana kattoi sekä sanan perusmuodon että adjektiivimuodon. Esimerkiksi person-

cent*= person-centered, person-centred ja person-centeredness. Näitä englanninkielisiä yhdys-

sanatermejä näkee yhteen kirjoitettuna sekä yhdysviivan kanssa että ilman, mutta myös niin, että 

sanat on kirjoitettu erikseen. Tietokannoissa suoritetuissa koehauissa yhdysviivan käytöllä ei 

näyttänyt olevan tuloksien saannille merkitystä, joten hakusanaa käytettiin aina yhdysviivan kans-

sa. Toisena englanninkielisenä hakusanana käytettiin laboratoriota tarkoittavaa laboratory -
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sanaa, joka katkaistiin siten, että hakusana kattaa laboratoriota ja laboratoriohenkilökuntaa tar-

koittavien sanojen sekä yksikkö- että monikkomuodot (laborator* = laboratory, laboratories labo-

ratory technologists / technicians). 

 

Aineistoa kerättiin myös käsihakuna Oulun seudun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan yksikön 

kirjastossa. Käsihaun kohteena olivat Bioanalyytikko-, KliinLab-, Moodi- ja Biomedical Scientist -

lehtien vuosikerrat vuoden 2010 tammikuusta vuoden 2013 toukokuuhun. Käsihaussa selattiin 

lehtien sisällysluettelot läpi, ja läheisempään tarkasteluun valittiin kaikki hakukriteerit täyttävät kir-

joitukset. Opinnäytetyön tutkimusaineistoon hyväksyttiin kaikki sellaiset julkaisut, jotka käsittelivät 

sekä kliinistä laboratoriotoimintaa että potilas- tai asiakasnäkökulman ilmenemistä. Hakujen pe-

rusteella saadusta aineistosta hylättiin ne julkaisut, jotka eivät täyttäneet näitä kriteerejä. Esimer-

kiksi tutkimuksesta jätettiin pois artikkelit ja kirjoitukset, jotka keskittyivät pelkästään hoitotyön tai 

kliinikon näkökulmaan tai joiden aihepiiri käsitteli rakentamista tai tulevaisuuden teknisiä visioita. 

 

Hakusanojen yhdistelmät ja hakutulosten lukumäärät on ryhmitelty taulukoksi. Taulukko on opin-

näytetyön liitteenä 2. 

 

4.4 Aineiston analyysi 

 

Tietokantahakujen perusteella saadusta materiaalista lähempään tarkasteluun otettiin 49 artikke-

lia ja käsihakujen perusteella 25. Molemmat tutkijat lukivat kaiken materiaalin toisistaan riippu-

matta läpi ja tekivät huomioistaan muistiinpanot. Artikkeleita lukiessa arvioitiin, saadaanko vasta-

us tutkimuskysymykseen ja täyttyvätkö kaikki sisäänottokriteerit. Näillä perusteilla 39 artikkelia 

hylättiin. Lopulliseen analyysiin valikoitui 35 sisäänottokriteerit täyttävää artikkelia, jotka on esitet-

ty liitteessä 3. 

 

Seuraavassa vaiheessa tutkimusaineistosta tehdyt löydökset pelkistettiin yksinkertaistettuun 

muotoon. Samantyyppiset löydökset ryhmiteltiin omiksi ryhmikseen. Osa löydöksistä oli niin mo-

nimuotoisia, että ne sijoitettiin kahteen eri ryhmään alkuperäisen tekstiyhteyden mukaisesti. 

Ryhmittelyn avulla saatiin luokittelurunkoon muodostettua alaluokkia, joista läheisesti toisiinsa liit-

tyvät yhdistettiin yläluokiksi. Näin tässä opinnäytetyössä saadut neljä yläluokkaa vastaavat teki-

jöiden näkemyksen mukaan tutkimuskysymykseen tarpeeksi kuvaavasti. Aineiston yksinkertais-

tamista ja tiivistämistä luokittelun avulla kutsutaan myös abstrahoinniksi. Opinnäytetyön tutkimus-

aineiston abstrahointi on esitetty liitteessä 4. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

 

 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneen aineiston perusteella tuloksissa painottui neljä näkökulmaa 

asiakaslähtöisyyden ilmenemiseen kliinisessä laboratoriotoiminnassa. Esille nousivat organisaa-

tion arvot (13 löydöstä), asiakasnäkökulman tavoittaminen (15 löydöstä), asiakaspalvelu (19 löy-

döstä) ja potilasturvallisuus (20 löydöstä). 

 

Tutkimustulokset on esitetty seuraavien alaotsikoiden alla sanallisessa muodossa. Sulkeiden si-

sään kirjoitetut numerot viittaavat tutkimusaineiston numerointiin. (Liite 3.) 

 

5.1 Organisaation arvot 

 

Laboratorio-organisaation asiakaslähtöistä toimintaa on väestön tarpeiden mukaisten laboratorio-

palveluiden järjestäminen (2., 7., 8., 9., 14., 29., 35.). Tässä on tärkeää asiakkaan kuuleminen ja 

asiakasnäkökulman huomioon ottaminen. Organisaation johdon on toimittava niin, että laadukas 

toiminta ja koko henkilöstön jatkuva kehittyminen ovat mahdollisia. Tämä tapahtuu tehokkaalla 

laatujohtamisella ja ottamalla käyttöön uusinta tietoa esimerkiksi tutkimustoiminnan ja koulutuk-

sen avulla sekä järjestämällä riittävät resurssit asiakaslähtöisen toiminnan toteuttamiseksi (2., 7., 

8., 9., 14., 28., 29., 35.). Laboratorio-organisaation olisi kaikilla tasoilla oltava halukas muutoksiin. 

Tämä tapahtuu esimerkiksi siten, että hallinto tulee palvelun käyttäjiä lähemmäksi (hallinnon lä-

pinäkyvyys) ja koko organisaation toimintaa kehitetään saatujen palautteiden avulla (8., 9., 14., 

24., 29.). 

 

5.2 Asiakasnäkökulman tavoittaminen  

 

Useissa artikkeleissa painotettiin laboratorion palveluiden suunnittelun ja kehittämisen asiakas-

lähtöiseksi tarvitsevan asiakasnäkökulmaa. Tämä edellyttää palveluntuottajan ja asiakkaan yh-

teistyötä esimerkiksi ottamalla asiakas mukaan palveluiden suunnittelu- ja kehittämistyöryhmiin 

tai ainakin selvittämällä asiakkaiden mielipiteitä ja tarpeita (1., 4., 13., 16., 28.). Myös laboratorion 

ja asiakkaan kontaktimahdollisuuksien lisääminen muutenkin kuin laboratoriossa asioimisen kaut-

ta, esimerkiksi nettisivujen ja tapahtumien avulla, mainittiin. Samalla todettiin, että asiakasnäkö-

kulman hyödyntäminen terveydenhuollossa on haastavaa asiakkaiden erilaisuuden ja erilaisten 

näkemysten vuoksi (28.). 
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Asiakasnäkökulman huomioon ottamisessa mainittiin toimivan palautejärjestelmän olevan tärke-

ää. Palautteet voivat olla säännöllisesti järjestettyjä asiakastyytyväisyyskyselyitä tai spontaanisti 

annettavia palautteita. Kaikki palautteet tulisi käsitellä, tehdä tarvittaessa lisäselvityksiä sekä 

suunnitella ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet. (12., 19.,) 

 

Asiakaslähtöisyyden tavoittamisen keinona nähtiin moniammatillinen yhteistyö laboratoriohenkilö-

kunnan ja muiden potilaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kesken (4., 6., 9., 10., 12., 21., 

22., 23., 27., 28., 32., 34., 35.). Näissä artikkeleissa painotettiin laboratoriohenkilökunnalla olevan 

laboratoriotutkimuksista ja niiden tulosten arvioinnista sellaista syvällistä tietoa, joka on asiakkaan 

hoidolle erityiseksi hyödyksi. Toisaalta myös laboratorion henkilökunnan on hyödyllistä saada yh-

teistyön ja tiedon jakamisen ansiosta potilaan hoidon kannalta tarpeellista tietoa. Tämän nähdään 

vahvistavan asiakasnäkökulman tiedostamista myös laboratoriossa, ja siten parantavan myös 

asiakkaan saamaa hoitoa. Moniammatillisen yhteistyön mainittiin myös mahdollistavan laborato-

riolääketieteen roolin kehittymisen tärkeäksi osaksi potilaan hoitopolkua eikä olevan vain tukipal-

velu muulle hoidolle (10.). Esille nostettiin laboratorion henkilökunnan erityisosaamisen hyödyn-

tämistä entistä laajemmin esimerkiksi niin, että muille ammattiryhmille tarjotaan koulutusta ja la i-

tetukea mm vieritestauksien toteuttamisessa (23.). 

 

5.3 Asiakaspalvelu  

 

Erityisesti käsihaun kautta saadusta tutkimusaineistosta ilmeni, mitä laboratorion asiakkaat odot-

tavat laboratoriopalveluilta (1., 4., 7., 11., 15., 16., 17., 19., 21., 23., 24., 25., 26., 30., 35.). Asiak-

kaiden kannalta laboratoriopalveluiden saavutettavuus ja asioinnin helppous ovat tärkeitä. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että näytteenottopisteet sijaitsevat lähellä asiakkaita ja muita tervey-

denhuoltopalveluita. Lisäksi oli mainintoja näytteenotto- ja toiminta-aikojen joustavuudesta niin, 

että esimerkiksi työssäkäyvien ja lapsiperheasiakkaiden tarpeet otetaan huomioon. Toimiva ajan-

varaussysteemi on tärkeä osa palveluiden käytön sujuvuutta. Asiakkaat arvostavat myös palve-

luiden saumattomuutta ja yksilöllisyyttä. Tässä myös uuden teknologian hyödyntäminen voidaan 

nähdä osana yksilöllisten laboratoriopalvelujen tarjontaa. Esimerkiksi laboratorion ulkopuolella, 

jopa kotioloissa tapahtuva terveydentilan seuraaminen tai fysiologisten mittausten rekisteröinti eri-

laisilla vieritutkimus-, omaseuranta- tai mukana kuljetettavilla laitteistoilla on yksi kehittyvä asia-

kaspalvelun muoto. Asiakaspalvelun kiinteänä osana nähdään myös asiakaspalautteen antamis-

mahdollisuus ja järjestelmä, jonka mukaisesti annetut palautteet myös käsitellään. 
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Vaikka asiakkaan saamien laboratoriopalveluiden kokonaisuus olisi moitteeton, on asiakkaalla sil-

ti erityisiä odotuksia myös palvelutilannetta ja ammattilaista kohtaan (1., 12., 15., 18., 19.). Asia-

kas odottaa asianmukaista, ystävällistä, huomaavaista ja yksilöllistä kohtelua laboratorioalan 

ammattilaiselta. Tärkeää on myös kohtaamistilanteessa ottaa huomioon erilaisten asiakasryhmi-

en erityispiirteet, esimerkiksi lapsiasiakkaat. Asiakaslähtöiseen hyvään palveluun kuuluu erityi-

sesti, että asiakas ja laboratorion ammattilainen ovat palvelutilanteessa tasavertaisia yhteistyö-

kumppaneita. Heidän yhteistyönsä tavoitteena on saavuttaa asiakkaan hyvää. Laadukas palvelu 

tuottaa asiakastyytyväisyyttä. 

 

Tutkimusaineistosta ilmenee myös asiakkaan tarve saada tietoa omista laboratoriotutkimuksis-

taan (1., 18., 20., 25., 30., 32.). Asiakkaan informoinnin tarkoituksena on lisätä asiakkaan osallis-

tumista omaan hoitoprosessiinsa ja vahvistaa hänen rooliaan yhteistyökumppanina. Asiakkaan 

tulee olla mahdollisuus saada esimerkiksi puhelinneuvontaa ja apua ongelmanratkaisuun. Yh-

dessä tutkimuksessa painotettiin asiakkaan kysymyksiin vastaamisen olevan tärkeä osa laborato-

riopalvelua. Tällöin ammattilaisen tulee vastata kysymyksiin ymmärrettävästi (18.). Toisessa tut-

kimuksessa puolestaan todettiin, että asiakkaalle annettaviin laboratoriovastauksiin tulee liittää 

ymmärrettävässä muodossa oleva tulkinta (30.). Asiakkaan oikeus katsella omia hoitotietojaan, 

joissa näkyisivät myös laboratoriotutkimustulokset, nähtiin osana asiakaslähtöisen hoidon toteut-

tamista. Samalla kuitenkin nähtiin, että lääkärin tulee ilmoittaa poikkeavat vastaukset henkilökoh-

taisesti asiakkaalle (25.). 

 

5.4 Potilasturvallisuus 

 

Useassa artikkelissa painotettiin luotettavien laboratoriotutkimustulosten olevan tärkeitä potilaan 

terveydentilan seurannassa, diagnosoinnissa ja hoidossa. Näin luotettavat ja mahdollisimman 

nopeasti valmistuvat laboratoriotutkimustulokset tuottavat potilasturvallisuutta vastaten asiakkai-

den odotusta turvallisesta ja laadukkaasta hoidosta (3., 5., 12., 13., 16., 19., 20., 21., 22., 28., 

29., 31., 32., 33., 35.). Yhdessä tutkimuksessa mainittiin potilaskeskeisyyden puutteen aiheutta-

van osan laboratorioprosessissa ilmenevistä virheistä (32.). Laadukkaan ja potilasturvallisen labo-

ratoriotoiminnan lähtökohta on, että oikea potilas saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikealla 

tavalla sekä että tutkimukset ovat oikein ajoitettuja (12.). Laboratoriotoiminnan suunnitelmallinen 

laadunhallinta ja virheiden ehkäisy ovat tärkeässä osassa luotettavien laboratoriotutkimustulosten 

saamisessa. Siinä ovat apuna muun muassa erilaiset laatumittarit, virheiden seuranta- ja korjaus-
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järjestelmä, prosessien kehittäminen selkeiksi, hyvä kommunikaatio, tutkimusten ajoittaminen oi-

kein sekä resurssit. 

 

Hyvään laatuun tarvitaan organisaatio, koulutettu ja vastuuntuntoinen henkilöstö, laitteisto sekä 

kehitystoimintaa ja laatujohtamista. Myös uudet korkeateknologiset menetelmät lisäävät potilas-

turvallisuutta. Ennen kaikkea mainittiin tarvittavan vastuullista asennetta sekä asiakkaan tarpeen 

ja näkökulman huomioon ottamista kaikilla tasoilla (10., 13., 17., 19., 23., 28., 29., 31.). Yhden 

tutkimusvastauksen mukaan asiakkaan tarve tulisi ottaa huomioon esimerkiksi näytteisiin tehtävil-

lä kiireellisyysmerkinnöillä tai laboratorion toiminta-aikaa muuttamalla (4.). 
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOSTEN TARKASTELUA SUHTEESSA 

AIKAISEMPAAN TIETOON JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

6.1 Asiakaslähtöisyys organisaation arvona 

 

Organisaatio on olemassa perustehtäväänsä varten. Perustehtävässä ilmenee työyhteisön ole-

massaolon ja toiminnan perimmäinen syy. (Aarnikoivu 2010, 96, Paasivaara, Suhonen & Virtanen 

2011, 29.) Organisaatio on onnistunut perustehtävässään, jos se saavuttaa toiminnalleen asete-

tut tavoitteet. Perustehtävän, tavoitteiden, vision, strategian ja arvojen olisi liityttävä päivittäiseen 

työhön, ja niiden tulisi näkyä jokaisen työntekijän työssä. (Aarnikoivu 2010, 96.) 

 

Organisaation arvot ovat työyhteisössä omaksuttuja hyvinä ja tärkeinä pidettyjä toimintaperiaattei-

ta. Ne näkyvät organisaation toiminta-ajatuksessa, joka ilmaisee organisaation tarkoituksen. Ar-

vot auttavat ja tukevat yksilöiden ja ryhmien yhteistyötä. Toiminta-ajatusta ja arvoja pyritään to-

teuttamaan strategian avulla. Strategia voidaan nähdä organisaation menettelytapana, jonka 

avulla pyritään kohdentamaan resurssit oikein, torjumaan uhkia ja hyödyntämään avautuvia mah-

dollisuuksia hyväksytyn vision ja asetettujen tavoitteiden suunnassa. (Opetushallitus, hakupäivä 

7.10.2013.) 

 

Hyvinvointiorganisaation ylin johto vastaa organisaation strategian johtamisesta huolehtien koko 

organisaation toiminnasta ja päätöksenteosta. Keskijohto, johon esimerkiksi ylihoitajat kuuluvat, 

vastaa jonkin tietyn osa-alueen hoitamisesta. Hierarkkisesti alimpana on organisaation sydän ja 

toiminnallinen keskus, operatiivinen perusyksikkö, joka toimii etulinjassa kohdaten organisaation 

asiakkaat tarpeineen ja ongelmineen. Palvelujen moninaisuus on haastavaa niin yhteisössä työs-

kentelemiselle kuin johtamisellekin. Jokaisella työntekijällä on omat kokemuksensa, näkemyk-

sensä ja odotuksensa. Samoin kaikilla asiakkailla on paitsi hoito- ja hoivatarpeensa mukanaan 

myös menneisyytensä, toiveensa ja vaatimuksensa. (Paasivaara ym.2011, 58–59.) 

 

Hyvinvointipalvelut edellyttävät paitsi selkeää johtamisnäkemystä ja -käytäntöä myös syvällistä 

käsitystä asiakkaiden tarpeista, yhteisön perustehtävästä, työskentelyn tavoista ja eettisistä peri-

aatteista. Organisaation johto vastaa yhteisön työn laadusta ja siitä, että kaikki työyhteisön raken-

teet, käytänteet, menetelmät ja toimintamallit tukevat tavoitteiden saavuttamista ja eettisesti kor-
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keatasoista toimintaa. (Paasivaara ym. 2011, 60.) Esimiehen on osoitettava, miten työntekijän työ 

liittyy organisaation arvoihin ja strategiaan. Työntekijän on puolestaan ymmärrettävä, että olles-

saan organisaation palveluksessa hänen on sitouduttava organisaation perustehtävään ja tavoit-

teisiin ja toimittava työssään tavoitteiden suuntaan. (Aarnikoivu 2010, 96.) 

 

Koska johto luo pohjan organisaation arvoille, asenteille ja toimintatavoille, on sen tehtävä myös 

potilasturvallisuuden edistämiseksi ratkaiseva. Johdon on sitouduttava potilasturvallisuuden edis-

tämiseen ja määriteltävä toiminnalle tavoitteet ja menettelytavat sekä keinot, miten tavoitteet saa-

vutetaan. Sen on selkeästi ilmaistava, miten tuloksellisuus arvioidaan. (Helovuo, Kinnunen, Pel-

tomaa & Pennanen 2011, 103.) 

 

Opinnäytetyön tutkimustuloksissa näkyy organisaation arvojen tärkeys laboratorion ydintehtävän 

toteuttamisessa asiakaslähtöisellä tavalla. Tämän toteutuminen edellyttää kaikkien organisaation 

tasojen sitoutumista asiakaslähtöisyyteen. Hallinnon on tultava lähemmäksi palvelun käyttäjiä, 

asiakasta on kuultava ja asiakasnäkökulma on otettava huomioon järjestettäessä väestön tar-

peen mukaisia palveluja. Saatuja palautteita on myös käytettävä apuna kehitettäessä organisaa-

tion toimintaa. Asiakaslähtöinen toiminta tarvitsee toteutuakseen riittävät ja oikeat resurssit. Or-

ganisaation johdon on toiminnallaan turvattava laadukas kliinisen laboratoriotoiminta ja henkilö-

kunnan jatkuva kehittyminen. Tässä tarvitaan tehokasta laatujohtamista ja uusimman tiedon käyt-

töönottoa. Uuden tiedon käyttöönotto tapahtuu esimerkiksi tutkimustyön ja koulutuksen avulla. 

 

6.2 Asiakaslähtöisyys ja asiakasnäkökulman tavoittaminen 

 

Esille on noussut tarve ennakoivaan ja asiakasta laaja-alaisesti ymmärtävään tietoon, joka ohjaa 

toiminnan kehittämistä ja johtamista. Tarvitaan erilaisia tapoja tuottaa tietoa sekä sitä, miten asia-

kastietoa voidaan käyttää. Näin asiakasymmärrys ei rakennu yksittäisten asiakastyytyväisyysmit-

tausten varaan eikä kuvasta ainoastaan menneisyyttä. Kehittämisen lähtökohtana tulisi olla asia-

kas tarpeineen. Asiakas on nähtävä aktiivisena toimijana eikä vain passiivisena toimenpiteiden 

kohteena. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksia on korostettava ottaen kuitenkin huomioon palve-

lujen kustannustehokkuus. (Virtanen ym. 2011, 5.) 

 

Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat sekä julkinen, yksityinen että kolmas sektori. 

Julkisella puolella asiakaslähtöisyyden perusta on turvattu lainsäädännöllä. Tästä osoituksena 

ovat käyttöönotetut uudet palvelusetelit ja ei-kiireellistä hoitoon pääsyä ohjaavat lait. Merkittävä 
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asiakaslähtöisyyttä kehittävä laki on laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun 

kokeilusta. Myös kansainvälistyminen synnyttää uusia toimintamalleja ja palvelumuotoja. Asiak-

kaiden omatoimisuutta, aktiivisuutta ja palveluprosesseihin osallistumista tukemalla voidaan te-

hokkuutta edistää. Kolmannelle sektorille ominaista on asiakaskeskeisyys, toimiminen asiakas-

kunnan äänenä ja osallistumisen kanavana. Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lähentää eri sekto-

reita toisiinsa. Tästä on esimerkkinä lisääntynyt ostopalvelujen käyttö kunnallisessa palvelutuo-

tannossa. Palvelujärjestelmää on kehitettävä asiakaslähtöisemmäksi niin, että muodostetaan eri 

sektorien ja hallintoalojen rajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia. Eri sektoreiden välille on synnyt-

tävä yhteinen näkemys syvemmästä asiakasymmärryksestä – asiakkaiden tarpeista, kyvyistä ja 

ominaisuuksista – asiakaslähtöisyyden perustana. (Virtanen ym. 2011, 8–10.) 

 

Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisessä on tiettyjä avainkysymyksiä. Ensiksi asiakkaan tietoi-

suutta hänen omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan asiakkaana on lisättävä. Voidaan puhua 

asiakkaan palveluymmärryksen lisäämisestä. Tämä vaatii uuden tyyppistä avoimuutta, viestintää 

ja molemmin puolista asennemuutosta. Toiseksi asiakkaan on oltava aktiivinen osallistuja ja toi-

mija palvelukohteena olemisen sijasta. Toiminta tapahtuu yhteistyössä asiakkaan ja palveluntar-

joajan kanssa niin, että vuorovaikutus on yhdenvertaista, asiakkaan tarpeet ja voimavarat huo-

mioivaa. Kolmanneksi palveluita on kehitettävä asiakaslähtöiseen suuntaan niin, että asiakkaiden 

osaaminen ja palveluiden valintamahdollisuus otetaan huomioon. Osallistumiselle on oltava tar-

peelliset ja oikeat väylät, keinot ja mahdollisuudet. Neljänneksi toiminnan kehittäjillä on oltava 

asiakasymmärrystä ja tietoa asiakastarpeista. Palvelutuottajien asiakasymmärryksen kehittämi-

sessä voidaan käyttää erilaisia käyttäjä- ja asiakastutkimuksia. Pelkkä tiedon kerääminen ei riitä, 

vaan tiedon on muututtava palvelun kehittämistä ja tuotantoa hyödyttäviksi päätöksiksi, jotta voi-

daan puhua asiakasymmärryksestä. Viidenneksi palvelutuottajien asenteiden ja palvelukulttuurin 

on muututtava asiakaslähtöistä toimintaa edistäväksi. Tämä tarkoittaa sekä yksittäisen työnteki-

jän, että koko organisaation työkulttuurin ja kokonaisten sektorien palvelukulttuurin asennemuu-

toksia. Kuudes edellytys asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiselle on organisaation johdon toi-

minta. Johto vastaa siitä, että organisaatio ottaa käyttöön asiakaslähtöisen palvelutuotannon. So-

siaali- ja terveydenhuollossa monitoimijayhteistyö vaatii verkostojohtajuutta, yhteistyökykyä ja hy-

viä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. (Virtanen ym. 2011, 58–59.) 

 

Hoitoprosesseissa asiakas on ainoa, joka on läsnä jokaisessa hoitoprosessin vaiheessa, joten 

häntä ja hänen läheisiään on kannustettava ja tuettava avoimeen kanssakäymiseen sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Ammattihenkilön on osattava suhtautua heiltä tule-
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viin palautteisiin ja kysymyksiin luonnollisena ja arvokkaana osana turvallisuuden ja toiminnan 

kehittämisessä. (Helovuo ym. 2011, 22.) 

 

Opinnäytetyön tutkimustuloksissa painottuu asiakasnäkökulman tarpeellisuus laboratorion palve-

luita suunniteltaessa ja kehitettäessä. Palveluntuottaja ja asiakas voivat tehdä yhteistyötä suun-

nittelu- ja kehitystyöryhmissä. Joka tapauksessa olisi ainakin selvitettävä asiakkaiden mielipiteet 

ja tarpeet. Asiakkaiden kontaktimahdollisuuksia voidaan lisätä esimerkiksi nettisivujen ja erillisten 

tapahtumien kautta. Myös toimivan palautejärjestelmän on tärkeää asiakasnäkökannan saami-

seksi. Käytössä voivat olla säännöllisten asiakastyytyväisyyskyselyjen lisäksi spontaanit asiakas-

palautteet. Palautteet on käsiteltävä ja tarvittavien lisäselvitysten jälkeen on tehtävä tarvittavat 

korjaavat toimenpiteet. Laboratoriopalveluja käyttävät erilaiset asiakkaat erilaisine näkemyksi-

neen, joten asiakasnäkökannan hyödyntäminen palvelua parannettaessa on haastavaa. 

 

Opinnäytetyössä saadun tuloksen mukaan laboratoriohenkilökunnan ja muun potilasta hoitavan 

henkilöstön moniammatillinen yhteistyö lisää asiakasnäkökannan tavoittamista. Kaikki yhteistyö-

tiimin jäsenet hyötyvät toisten ammattiryhmien tietämyksestä pyrittäessä takaamaan paras mah-

dollinen hoito potilaalle. Tätä kautta moniammatillisen yhteistyön suurin hyötyjä on potilas. Mo-

niammatillisen yhteistyön avulla laboratoriolääketiede sulautuu yhdeksi tärkeäksi osaksi potilaan 

hoitopolkua eikä ole ainoastaan tukipalvelu muulle hoidolle. 

 

6.3 Asiakaslähtöisyys ja asiakaspalvelu 

 

Hyvän asiakaspalvelun kehittäminen ja ylläpitäminen käynnistyy johtamisesta ja edellyttää jatku-

vaa panostusta jokaiselta organisaatiossa toimivalta. Kuitenkin asiakaspalvelusta huolehtiminen 

jää usein yksinomaan asiakaspalvelutyötä tekevien vastuulle. Asiakkaan kokemaan asiakaspal-

velun hyvyyteen ja huonouteen vaikuttaa sekä asiakastyössä tapahtuva vuorovaikutus että yrityk-

sen tarjoama tuote ja yrityksen toimintatapa. Mikäli asiakaspalvelua halutaan parantaa, on panos-

tettava toimintatapojen kehittämiseen. (Reinboth 2008, 5.) 

 

Hyvinvointipalvelut ovat palveluorganisaatioita (Paasivaara ym. 2011, 60). Palvelu voidaan määri-

tellä vuorovaikutukseksi, teoksi, tapahtumaksi, toiminnaksi, suoritukseksi tai valmiudeksi, jossa 

asiakkaalle tuotetaan tai annetaan mahdollisuus lisäarvon saamiseen muun muassa ongelman 

ratkaisuna, kokemuksena, mielihyvänä, ajan tai materian säästönä. Hyvä palvelu on asiakkaan ja 

tuottajan yhteistyötä. He luovat sen yhdessä palvelutilanteessa. Ongelma on siinä, että asiakkaan 
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palvelusta saamat kokemukset ja palvelun tuottajan tarkoitus eivät ole yhtenevät. Palvelun hy-

vyys ja huonous ovat ennen kaikkea asiakkaan kokemus palvelusta. Palvelun tuottaja käyttää 

omia arviointikriteerejä ja asiakkaan kokemus mittapuuna unohtuu helposti. (McCall & Tankersley 

2008, 13. Rissanen 2005, 17–19.) 

 

Palvelun määritelmässä puhutaan vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa, mutta yhteinen määri-

telmä hyvistä vuorovaikutustaidoista puuttuu. Vuorovaikutustaidoilla viitataan kuitenkin yleensä 

hyvään käyttäytymiseen, vastavuoroiseen viestintään, yhteistyötaitoihin ja hienotunteisuuteen. 

Hyvät vuorovaikutustaidot voidaan siis käsittää taidoksi tulla toimeen toisten ihmisten kanssa. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö onnistuvat parhaiten, jos jokainen saa tilaisuuden puhua, ottaa kantaa 

ja tulla kuulluksi. Käytännössä hyviin vuorovaikutustaitoihin kuuluu muiden arvostaminen ja halu 

yhteistyöhön, kuuntelemisen ja ymmärtämisen taito, omien käsitysten ilmaiseminen muita louk-

kaamatta, halu keskustella, neuvotella ja ratkaista ongelmia, kyky havainnoida tunteita ja tapah-

tumia ja ottaa ne huomioon, erilaisten mielipiteiden hyväksyminen ja kyky joustaa. (Kuusela 2013, 

41–42.) Huonoilla käytöstavoilla ja empatian puutteella näytteenottaja voi aiheuttaa jopa asiak-

kaiden tekemiä valituksia (McCall & Tankersley 2008, 13). 

 

Vuorovaikutukseen kuuluu olennaisesti viestintä. Sosiaali- ja terveyshuoltoalan ammattilaisten on 

osattava viestiä oikein. Se kuuluu heidän ydinosaamiseensa, koska sosiaali- ja terveysalan työtä 

tehdään osaksi viestinnän avulla. Henkilökohtaiset viestintätaidot ja -tyyli vaikuttavat paljon, kun 

ollaan tekemisissä asiakkaan tai potilaan kanssa. Viestinnässä on pidettävä mielessä eettisyys ja 

asiallisuus (Roivas & Karjalainen 2013, 101–102.) Potilaiden ja asiakkaiden henkilökohtaiset ja 

intiimit asiat vaativat työntekijöiltä herkkyyttä kohdata ne ammatillisessa auttamistilanteessa. Asi-

akkaan ja työntekijän vuorovaikutustilanteessa työntekijällä on ammatillinen vastuu. Työntekijän 

on tarkasteltava omaa viestintäkäyttäytymistä kriittisesti kuten myös sitä, miten hän tulkitsee poti-

laan tai asiakkaan roolin viestintätilanteessa. Asiakas voi olla passiivinen hoidon kohde tai hän 

voi olla valintoja tekevä, aktiivinen palvelujen käyttäjä. Asiakkaan ja toimijan kohtaamistilanteessa 

voi kyse olla kontrolloinnista, huolenpidosta, kumppanuudesta tai vuorovaikutuksesta Työntekijän 

sanalliseen ja sanattomaan viestintään vaikuttaa se, miten kohtaamistilanne koetaan. (Roivas & 

Karjalainen 2013, 104.) 

 

Viestintä vaatii kaksi osapuolta, viestin lähettäjän ja vastaanottajan. Viesti koostuu kaikesta, min-

kä lähettäjä viestittää vastaanottajalle. Viesti lähetetään sekä sanallisten että sanattomien symbo-

lien muodossa. Sanallisen viestinnän symboleja ovat sanat. Sanattomia symboleja ovat puoles-
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taan ilmeet, eleet, asento, esiintyminen ja äänensävy. Viestin vastaanottaja on kuuntelija, jonka 

täytyy tulkita symbolit. Viestin lähettäjän yleisin virhe on olettaa, että kommunikaatio on tapahtu-

nut, kun viesti on lähetetty. Viestin lähettäminen ja kommunikointi eivät kuitenkaan ole synonyy-

meja. Viesti on lähetettävä sellaisessa muodossa, että väärinymmärryksen mahdollisuus on mi-

nimoitu. (Davis 2002, 144.) Viesti ei aina mene perille siten, kuin lähettäjä on sen tarkoittanut. 

Vastaanottaja tulkitsee viestin omista lähtökohdista ja tilanteista. Tulkintaan vaikuttavat vastaan-

ottajan ikä, sukupuoli, koulutus, kulttuuri, odotukset, asenteet, aiemmat kokemukset, mielentila ja 

terveys. (Roivas & Karjalainen 2013, 103.) Kommunikaatio on epäonnistunut, jos vastaanottaja ei 

ole käsittänyt viestiä oikein. Viestin lähettämisen lisäksi myös kuuntelemisen taito vaikuttaa vies-

tinnän ja yhteistyön onnistumiseen. Kuuntelemisen taitoa ei ole helppo saavuttaa. Hyvä kuuntelija 

vastata viestiin samalla, kun keskittyy puhujan tarpeisiin ja ongelmiin. Tämä edellyttää sitä, että 

ymmärtää sanat ja ruumiinkielen ja myös heijastaa takaisin, mitä on nähnyt ja kuullut. (Davis 

2002, 144–147.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa viestinnän onnistuminen edellyttää tiettyjen kriteereiden täyttymis-

tä. Viestin on oltava selkeä, yksiselitteinen ja vastaanottajalähtöinen. Viestinnän on oltava avoin-

ta, aktiivista, tasapuolista, johdonmukaista, luotettavaa ja uskottavaa. Lisäksi sen on oltava lain-

mukaista ja eettisesti kestävää. On muistettava salassapitovelvollisuus. Viestintää voivat häiritä 

sekä teknologiasta että ihmisen toiminnasta johtuvat syyt. Viestinnän tapa, muoto tai väline voi ol-

la väärä tai ne voivat pettää kesken viestinnän. Samoin keskustelukumppanista johtuvat tekijät 

kuten hänen taustansa, tietonsa, ennakkoasenteensa, toiveensa, pelkonsa ja mielentilansa vai-

kuttavat viestintään. Viestijän olisikin pyrittävä ottamaan huomioon viestintää häiritseviä uhkia ja 

pyrittävä voittamaan ongelmat. (Roivas & Karjalainen 2013, 104–105) 

 

Ihminen, joka on sairas ja toisen avun tarpeessa, saattaa huomioida sellaisia asioita, joihin työn-

tekijä ei tule kiinnittäneeksi huomiota. Vaikka ihminen ei pysty kommunikoimaan, hän pystyy vas-

taanottamaan ja tulkitsemaan viestejä. Ammattilainen saattaa omalla viestinnällään tietämättään 

lisätä vastaanottajan kärsimyksiä. Viestintä ei välttämättä ole sanallista vaan vastaanottaja huo-

mio myös sanattoman viestinnän kuten huomiotta jättämisen, välinpitämättömyyden, kuulumat-

tomuuden ja torjunnan. Myös toimenpiteen kohteeksi asettaminen, toisen tarpeiden paremmin tie-

täminen ja epäluottamuksen osoittaminen ovat viestejä, joita olisi tarkasteltava sekä inhimillisen 

kokemuksen että työn tuloksellisuuden kannalta. (Roivas & Karjalainen 2013, 105.) 
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Vuorovaikutustilanteessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen olisi pystyttävä havaitsemaan 

viestintään vaikuttavia tekijöitä ja mukautettava ja säädeltävä oma viestinnän tapansa ja tyylinsä 

sen mukaisesti. Ammattilainen kohtaa useita asiakkaita työvuoronsa aikana, mutta asiakkaalle tai 

potilaalle hänen omat asiansa ovat ainutlaatuiset. Kohtaamistilanteessa ammattilaiselta vaaditaan 

empatiaa, kunnioitusta ja tasa-arvoisuutta. (Roivas & Karjalainen 2013, 105.).  

 

Opinnäytetyön tuloksissa ilmenee, että kliinisen laboratorion palveluja käyttävät asiakkaat pitävät 

tärkeinä palvelujen saavutettavuutta, joustavuutta ja asioinnin helppoutta. Erilaisilla asiakkailla on 

erilaisia tarpeita. Näytteenottopisteiden sijainti lähellä asiakkaita ja muita terveydenhuoltopalvelu-

ja samoin kuin näytteenotto- ja toiminta-aikojen joustavuus ovat hyvää asiakaslähtöistä asiakas-

palvelua. Asiakkaat arvostavat myös palvelun sujuvuutta, saumattomuutta ja yksilöllisyyttä. Näis-

sä ovat apuna sujuva ajanvaraussysteemi sekä uuden teknologian hyödyntäminen esimerkiksi 

kotona tapahtuvaa seurantaa varten. Tärkeä osa asiakaspalvelua on mahdollisuus antaa asia-

kaspalautetta. Palautteiden käsittelyä varten on oltava palautejärjestelmä, jonka mukaan palaut-

teet käsitellään. 

 

Opinnäytetyön tuloksien mukaan asiakkaalla on odotuksia myös itse palvelutilannetta ja palvelua 

tarjoavaa laboratorioalan ammattilaista kohtaan. Kohtaamisessa odotetaan asianmukaisuutta, ys-

tävällisyyttä, huomaavaisuutta, yksilöllisyyttä ja asiakkaan erityispiirteiden huomioimista. Kliinisen 

laboratoriotoiminnan tavoitteena on saavuttaa asiakkaan hyvää ja laadukasta palvelua, jolloin 

voidaan päästä positiiviseen asiakastyytyväisyyteen. Tähän päämäärään pääsemisessä on apu-

na asiakkaan ja laboratorioalan ammattilaisen vuorovaikutustilanteessa toteuttaman tasavertai-

nen yhteistyökumppanuus, jossa toteutuu asiakaslähtöinen hyvä palvelu. 

 

Opinnäytetyön tutkimustulokset osoittavat, että asiakkaalla on tarve saada tietoa omista laborato-

riotutkimuksista. Osa laboratoriopalvelua on, että asiakkaan kysymyksiin vastataan ymmärrettä-

västi. Neuvontaa ja apua ongelmanratkaisuun voi antaa esimerkiksi puhelimitse. Asiakkaalle an-

nettaviin laboratoriovastauksiin on myös liitettävä ymmärrettävässä muodossa oleva tulkinta. 

Vaikka asiakaslähtöistä hoitoa on asiakkaan oikeus katsella omia laboratoriotutkimustuloksia, ha-

luttiin lääkärin ilmoittavan poikkeavat tulokset henkilökohtaisesti asiakkaalle. Lisäämällä asiak-

kaan neuvontaa ja ohjausta vahvistetaan sekä hänen rooliaan yhteistyökumppanina että osallis-

tumistaan omaan hoitoprosessiin. 
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6.4 Asiakaslähtöisyys ja potilasturvallisuus 

 

Potilasturvallisuudella terveydenhuollossa tarkoitetaan niitä organisaation ja yksilöiden periaattei-

ta ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta va-

hingoilta. Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä lääkin-

nällisten laitteiden laiteturvallisuus. Potilaan kannalta potilasturvallisuus on sitä, että hoito on oi-

keaa, oikea aikaista, oikealla tavalla annettua ja hoidosta aiheutuu mahdollisimman vähän hait-

taa. Hoidosta ei saa koitua potilaalle vaaraa vahingon, erehdyksen, unohduksen tai lipsahduksen 

vuoksi. Riskejä ja vaaratilanteita voidaan ennakoida ja estää toteuttamalla työssä hoitoyksikön 

periaatteita, hyviä käytäntöjä ja prosesseja. Potilasturvallisuuteen kuuluu myös inhimillisten vir-

heiden ehkäisy sekä yhdessä oppiminen ketään syyllistämättä. Turvallisuudesta huolehtiminen 

on yhteinen asia, se kuuluu jokaiselle potilasta hoitavalle. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ha-

kupäivä 8.10.2013.) 

 

Perustana potilasturvatyölle Suomessa on vuonna 2011 voimaantullut terveydenhuoltolaki ja sen 

nojalla annettu asetus sekä Kansallinen Potilasturvallisuusstrategia 2009–2013. Muita potilastur-

vallisuutta edistäviä lakeja ovat Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), Laki tervey-

denhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), Lääkelaki (395/1987) ja Laki terveydenhuollon laitteis-

ta ja tarvikkeista (629/2010). Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valvoo ja ohjaa laatu- ja potilas-

turvallisuustyötä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) puolestaan tukee sosiaali- ja terveyden-

huollon toimintayksiköiden laadun ja potilasturvallisuuden kehittämistä. Muita toimijoita ovat lupa- 

ja valvontaviranomaiset. (Helovuo ym. 2011, 38–40, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, hakupäivä 

8.10.2013.) 

 

Vaikka organisaation johto on ratkaisevassa roolissa potilasturvallisuuden edistämisessä ja toteu-

tumisessa, ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevät ammattihenkilöt omalta osaltaan 

vastuussa hoidon turvallisuudesta ja laadusta. Virheettömään toimintaan pyrkimisestä huolimatta 

virheitä tapahtuu. Pelkkä seurausten korjaaminen ei riitä, vaan virheistä on opittava. (Helovuo ym. 

2011, 21, Oja 2010, 45) Potilaan hoidon laatu ja turvallisuus perustuu pääasiassa terveydenhuol-

lon hyvän ammattitaidon omaaviin yksilöihin. Kulttuurin ja koulutusjärjestelmän tukema ajatus vir-

heettömästä toiminnasta saattaa johtaa käsitykseen, että epäonnistuminen johtuu yksilöllisestä 

heikkoudesta. Potilasturvallisuus ei perustu kuitenkaan ainoastaan yksittäisen henkilön toimin-

taan vaan koko toimintajärjestelmän hallintaan. (Helovuo ym. 2011, 58.) 
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Ammatillinen osaaminen ja potilasturvallisuus, jotka ovat suomalaisen potilasturvastrategian kaksi 

kehityslinjaa, tarkoittavat osin erilaista osaamista. Potilasturvaosaaminen tarkoittaa muuta kuin 

kliiniseen pätevyyteen kuuluvien tietojen ja taitojen hallintaa. Verikokeen ottaminen edellyttää klii-

nistä osaamista, mutta oikeaoppinen potilaan tunnistaminen on potilasturvallisuusosaamista. Mo-

niammatillinen yhteistyö ja kommunikaatiotaidot kuuluvat keskeisesti potilasturvallisuusosaami-

seen. Potilasturvallisuus ei perustu vain yksittäisen ammattihenkilön kliiniseen osaamiseen tai 

virheettömään tekniseen suoritukseen. Sujuva yhteistyö, ongelmaton tiedonkulku ja selkeä työn-

jako varmistavat osaltaan turvallisen hoidon. Onnistuminen vaatii kykyä hallita turvallisuutta koko 

hoitoprosessin ajan. Organisaation turvallisuuskulttuurista ja ilmapiiristä riippuu, kuinka hyvin mo-

niammatillinen yhteistyö pystyy edistämään potilasturvallisuutta. (Helovuo ym. 2011, 181–183.) 

 

Opinnäytetyön tutkimusaineistossa potilasturvallisuus osoittautuu yhdeksi osaksi asiakaslähtöistä 

laboratoriotoimintaa. Luotettavat laboratoriotutkimustulokset ovat tärkeitä potilaan hoidossa, 

diagnosoinnissa ja terveydentilan seurannassa. Laadukkaan ja potilasturvallisen kliinisen labora-

toriotoiminnan lähtökohta ja tavoite on oikea aikainen ja oikealla tavalla annettu oikea hoito oike-

alle potilaalle. Asiakkaat odottavat, että koko hoitoprosessi on turvallista ja laadukasta. Luotetta-

vat ja mahdollisimman nopeasti saatavat laboratoriotutkimustulokset vastaavat osaltaan näihin 

odotuksiin ja tuottavat näin potilasturvallisuutta. Laadunhallinnan on oltava suunnitelmallista ja 

virheitä on pyrittävä ehkäisemään muun muassa käyttämällä laatumittareita ja kehittämällä selkei-

tä virheiden seuranta- ja korjausjärjestelmiä. Myös hyvä kommunikointi, tutkimusten oikea ajoit-

taminen sekä oikeat ja riittävät resurssit ovat tärkeitä pyrittäessä virheettömään ja luotettavaan 

laboratoriotoimintaan. Osa laboratorioprosessissa ilmenevistä virheistä voi johtua potilaskeskei-

syyden puutteesta. 

 

Opinnäytetyön tuloksista ilmenee, että hyvään laatuun ja potilasturvallisuuteen tarvitaan organi-

saatio, koulutettu ja vastuuntuntoinen henkilökunta, laitteisto, kehitystoimintaa, laatujohtamista ja 

myös uusia kokea teknologisia menetelmiä. Tärkeää on vastuullinen asenne ja asiakkaan tarpei-

den ja näkökulman huomioon ottaminen kaikilla tasoilla. 
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7 POHDINTA 

 

 

Kliinisen laboratoriotoiminnan alalla on tapahtunut huimaa kehitystä viimeisten vuosikymmenten 

aikana. Kehitystä ei ole tapahtunut pelkästään uusien keksintöjen, tutkimusmenetelmien ja lait-

teiston johdosta, vaan myös alan arvomaailma on muuttunut. Laboratorion ydintehtävä oikea tu-

los oikealle potilaalle oikeaan aikaan pätee yhä edelleen, mutta asiakkaan asema suhteessa or-

ganisaatioon on muuttumassa. Organisaatiokeskeisyydestä ollaan siirtymässä asiakaskeskeisyy-

den kautta asiakaslähtöisyyteen. Asiakaskeskeisyyden ja asiakaslähtöisyyden ero ei ole kuiten-

kaan vielä läheskään selvä. Tämän opinnäytetyön tekemisen mukana meille muodostui kuva sii-

tä, mikä näiden kahden käsitteen ero on. Asiakaslähtöisyys vie asiakkaan osallistumista omaan 

hoitoprosessiinsa pidemmälle kuin asiakaskeskeisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakaslähtöi-

syydessä asiakkaan tarpeet otetaan paremmin huomioon ja hänen osallisuuttaan tuetaan niin, et-

tä hän voi hyödyntää omia voimavarojaan hoitoprosessissaan. Asiakaskeskeisessä laboratorio-

toiminnassa asiakas nähdään sen sijaan palveluiden keskeisenä vastaanottajana eikä niinkään 

aktiivisena ja tasavertaisena toimijana. 

 

Paitsi että asiakaslähtöisyyden ja asiakaskeskeisyyden käsitteet sekoittuvat alan kirjallisuudessa 

paljon, kirjavuutta tuo myös se, että terveydenhuollon palveluiden käyttäjät ovat joko potilaita tai 

asiakkaita. Kliinisissä laboratorioissa yleensä puhutaan potilaista, kun tarkoitetaan osastolla si-

säänkirjoitettuina olevia henkilöitä, ja asiakkaista, kun tarkoitetaan polikliinisesti laboratoriossa 

asioivia henkilöitä. Tämän työn tekemisessä tämä kirjavuus termien käytössä hankaloitti oikeiden 

hakusanojen löytämistä. Niinpä jouduimme tutkimuksessamme käyttämään useita erilaisia versi-

oita suomen- ja englanninkielisissä hakusanayhdistelmissä. 

 

Asiakaslähtöisyys kliinisessä laboratoriotoiminnassa on kansainvälinen ilmiö. Tämä ilmeni opin-

näytetyön toteuttamisessa niin, että suurin osa tietokantahakujen tuloksista on ulkomaisia. Haku-

tuloksissa painottuu potilaskeskeisyys, koska valtaosa englanninkielisistä hakutuloksista saatiin 

patient-cent* hakusanaa käyttäen. Englanninkieliset vastineet asiakaslähtöisyydelle ovat usein 

lainattuja liiketalouden tai lakimaailman alalta, ja niiden käyttö on hyvin vakiintumatonta tervey-

denhuollon alalla, toisin kuin potilaskeskeisyyden. Toivoa käsitteen selkiytymiselle tuo esimerkiksi 

kansainvälisen yhdistyksen, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 

EFLM:n perustama työryhmä ”Patient Focused Laboratory Medicine”. Sen toiminnan tarkoitukse-

na on parantaa potilaiden sitoutumista hoitoonsa ja tuottaa palveluja, jotka vastaavat paremmin 
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potilaiden odotuksia. (Watson. 2013, hakupäivä 12.11.2013.) Tässä merkityksessä patient fo-

cused -käsite näyttäisi vastaavan uusinta ajatusta asiakaslähtöisyydestä.  

 

Suomessakin kliinisen laboratorioalan asiakaslähtöinen ajattelu ja toiminta ovat olleet esillä muun 

muassa lokakuussa 2013 toteutuneilla Laboratoriolääketieteen päivillä asiakaspalvelua käsittele-

vässä luentosarjassa. Asiakaslähtöisyys käsitteenä on kuitenkin yhä edelleen varsin tuore ja jä-

sentymätön. Vaikka asiakaslähtöisyys sanana on esiintynyt terveydenhuollon alan kirjallisuudes-

sa jo yli kymmenen vuoden ajan, silti jokainen aihetta tutkiva joutuu määrittelemään termin aina 

uudelleen. Terveydenhuollon asiakaslähtöisyyttä eri näkökulmista on Suomessakin tutkittu, mutta 

ei juuri laboratoriotoiminnan kannalta. Käyttämillämme hakusanayhdistelmillä suomenkielisiä tut-

kimusartikkeleita löytyi tietokannoista vain muutama. Harvat hakutulokset saimme lähinnä käsi-

haulla melko väljien kriteereiden kautta. Tämäkin osoittaa, miten uudesta ilmiöstä kliinisellä labo-

ratorioalalla on kyse. Tutkitun tiedon löytäminen aiheesta on hankalaa. 

 

Suomessa jo lainsäädäntö turvaa potilaan aseman ja oikeudet. Potilasta on hoidettava yhteis-

ymmärryksessä potilaan kanssa. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta, jolloin on yhdessä mie-

tittävä muita hoitovaihtoehtoja. Potilaan itsemääräämisoikeus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että poti-

las määrä itselleen omat hoitonsa. Eettisestä näkökulmasta katsoen hoito perustuu luottamuk-

seen ja yhteistyöhön. Itsemääräämisen lisäksi on otettava huomioon yhteisen hyvän, yhteisölli-

syyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet. (Lindqvist 2003, 160–161.) Käytännössä tämä mer-

kitsee suurta haastetta laboratorion asiakaspalvelun arjessa. Työntekijän on kyettävä tasapainoi-

lemaan asiakkaan tarpeiden ja esittämien toiveiden sekä yleisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-

puolisuuden välillä. Työntekijän vastuulla on, etteivät kenenkään tarpeet astu yleisen ja yhtäläisen 

hyväntuottamisen yläpuolelle. 

 

Asiakaslähtöinen ajattelu lähtee asiakkaan tarpeista. Onkin syytä miettiä, miten asiakkaan tarve 

määritellään. Onko asiakkaan aina saatava liikkua mukavuusalueellaan, jotta asiakaslähtöinen 

toiminta toteutuisi? Onko työntekijän toimittava aina asiakkaan toiveiden mukaan? Asiakaslähtöi-

sessä kohtaamistilanteessa asiakas ja laboratorioalan ammattilainen tekevät yhteistyötä. Ammat-

tilainen tuo tilanteeseen ammatillisen tietämyksensä ja osaamisensa, asiakas omat tarpeensa ja 

tietonsa. Näiden yhteensovittaminen asiakaspalvelutilanteessa on haasteellista. Ammattilaisella 

on ammatillinen vastuu siitä, että asiakas saa pitkällä aikavälillä parhaan mahdollisen hyödyn la-

boratoriotutkimustuloksistaan eli parhaan mahdollisen hoidon. Tämä edellyttää luotettavia labora-

toriotutkimustuloksia, joiden varmistamiseksi myös asiakkaan on nähtävä vaivaa valmistautumal-
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la tutkimuksiin oikein. Asiakkaan näkökulmasta voisi olla helpompaa olla välittämättä valmistau-

tumisohjeista. Ammattilaisen on tilanteessa nähtävä kuitenkin laboratoriopalveluja käyttävän asi-

akkaan todellinen tarve saada laadukasta ja oikeaa hoitoa ohi hänen toiveen päästä ”helpolla”. 

Silloin ammattilaisen tehtävänä on lisätä asiakkaan tietoisuutta ja motivoituneisuutta neuvonnalla, 

joka annetaan oikealla ja ymmärrettävällä tavalla. Onnistunut yhteistyö ja kommunikaatio tuovat 

pidemmän päälle myös säästöjä estäen turhien uusinta- tai jatkotutkimusten tarpeen syntymistä.  

 

Tutkimusmateriaalissa oli yllättävän vähän tuloksia laboratoriopalveluja käyttävien henkiöiden 

konkreettisista tarpeista ja odotuksista palveluista. Itse asiassa vain yhdessä käsihaulla saadussa 

suomenkielisessä artikkelissa oli palvelun käyttäjän esittämiä selkeitä ehdotuksia laboratoriopal-

veluiden aukioloajoista ja sijainnista. Tämä voi johtua laboratorio- ja muiden terveydenhuoltoalo-

jen palveluiden tuottajien ja niiden käyttäjien pitäytymisestä vanhassa organisaatiolähtöisessä 

ajattelutavassa, jolloin uskallus visioida uusia ja asiakaslähtöisempiä palvelumalleja puuttuu. Uut-

ta ajattelua ja palvelumuotoja voisivat tarjota uudenlaiset, yksityiset laboratorioalan yritykset, jotka 

esimerkiksi veisivät palvelut asiakkaan luokse. Myös uusimman teknologian käyttöönotto labora-

toriotutkimuksissa lisää osaltaan asiakaslähtöisyyttä asiakkaan arkea helpottavina tutkimuksina ja 

harvempina kontrollikäynteinä. Nämä lisäävät asiakkaan valinnan mahdollisuuksia. Asiakkaita tai 

heidän edustajiaan pitäisi ottaa mukaan kliinisen laboratoriotoiminnan rakentamisen ja palvelujen 

suunnittelu- ja kehitysyhteistyöryhmiin. Näin asiakasnäkökanta, esimerkiksi erityisryhmien tar-

peet, saataisiin kuuluville ja toimintaa voitaisiin suunnitella paremmin erilaisten asiakkaiden tar-

peita vastaavaksi. On parempi rakentaa aivan uusi toimintatapa, kuin alkaa rakentaa vanhan, 

huonosti uutta ajattelua vastaavan mallin päälle. Kaiken kaikkiaan kliinisen laboratorion toimintaa 

voisi tuoda näkyvämmäksi osaksi asiakkaan hoitopolkua ja sitä voisi tuoda enemmän yleisölle 

esille esimerkiksi nettisivujen, tietoiskujen ja tapahtumien muodossa. Edelleenkin palautejärjes-

telmän toimivuuteen ja palautteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen tulee panostaa jatkuvasti. 

 

Itse opinnäytetyön tekeminen oli vaativa, mutta antoisa prosessi. Koemme saavuttaneemme 

opinnäytetyön tekemiselle asettamamme omat oppimistavoitteemme, jotka olivat kehittyä kirjalli-

sen työn tekijänä, kehittää kielitaitoa ja harjoitella tutkimustyön ja kirjallisuuskatsauksen tekemis-

tä. Tärkeimpänä tavoitteena oli kuitenkin syventyä asiakaslähtöiseen ajattelutapaan laboratorion 

toiminnassa, saada siitä ammatillista tietoa. Mielestämme oivalsimme asiakaslähtöisyyden syväl-

lisen merkityksen opinnäytetyön tekemisen aikana. Toimeksiantaja saa käyttöönsä opinnäyte-

työmme tutkimustulokset. Se, onko työstämme hyötyä toimeksiantajalle asiakaslähtöisen toimin-

nan kehittämisessä, jää nähtäväksi. 
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7.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksen reliabilisuus tarkoittaa tutkimustulosten toistettavuutta. Validius taas merkitsee tut-

kimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. Lisätäkseen tutkimuksen luo-

tettavuutta tutkijan olisi selostettava tutkimuksen toteutuksen kaikki vaiheet tarkasti. Myös tulos-

ten tulkinta on tehtävä huolellisesti. Tutkijan on kerrottava, millä perusteella tulkinnat esitetään ja 

mihin päätelmät perustuvat. Validiutta voidaan lisätä käyttämällä triangulaatiota eli tutkimusmene-

telmien yhteiskäyttöä. Triangulaatio voidaan jakaa neljään eri tyyppiin: metodologinen triangulaa-

tio (usean menetelmän käyttö samassa tutkimuksessa), tutkijatriangulaatio (useampi tutkija osal-

listuu aineiston keruuseen, analysointiin ja tulkintaan), teoreettinen triangulaatio (eri teorioiden 

käyttö tutkimuksessa) ja aineistotriangulaatio (ongelman ratkaisemiseksi kerätään useita erilaisia 

tutkimusaineistoja). (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 231–232.) Kirjallisuuskatsauksen alusta 

lähtien tehty huolellinen suunnittelu, tarkka tiedonhaku, selkeät lähteeksi hyväksymis- ja laa-

dunarviointikriteerit vähentävät virheiden määrää ja tekevät katsauksen toteuttamisesta luotetta-

van (Johansson ym. 2007, 68). 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä tutkijatriangulaatiota että aineistotriangulaatiota tutkimuksen 

validiteetin lisäämiseksi. Tutkimuksen reliabilisuuteen pyrittiin selostamalla tutkimuksen kaikki 

vaiheet tarkasti aina hakusanoista ja käytetyistä tietokannoista tulosten ryhmittelyyn ja analysoin-

tiin.  

 

Tieteellisen tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys, luotettavuus ja tulosten uskottavuus edellyttä-

vät, että tutkimuksen tekemisessä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta on julkaissut 2012 ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Hyvän tieteellisen 

käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus koko tut-

kimusprosessin aikana samoin kuin avoimuus ja vastuullisuus. Tiedonhankinnassa sekä tutki-

mus- ja arviointimenetelmissä noudatetaan tieteellisen tutkimuksen kriteereitä ja eettisyyttä. Mui-

den tutkijoiden työn ja saavutusten huomioiminen ja kunnioittaminen on myös tärkeä hyvän tie-

teellisen käytännön periaate. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, hakupäivä 11.3.2013.) 

 

Opinnäytetyön toteutuksessa noudatettiin tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita. Tarvittava 

yhteistyösopimus työntilaajan kanssa tehtiin, ja tutkimusorganisaatioon kuuluvien kanssa pidettiin 

yhteyttä. Tiedonkeruu koskee kirjallista aineistoa eikä siinä käsitellä henkilötietoja, joten eettisen 

neuvoston tutkimuslupaa ei tarvita. 
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7.2 Jatkotutkimusideat 

 

Tieteellisen työn tekeminen ilman käsitemääritelmiä on vaikeaa. Laboratoriolääketieteen käsite-

määrittelyissä on puutteita. Omaa opinnäytetyötämme tekemistä auttoi Marjo Tolppasen tekemä 

määrittely kliinisestä laboratoriotoiminnasta. Käsitemäärittelyn alueella riittäisi jatkotutkimusmah-

dollisuuksia. Esimerkiksi emme löytäneet opinnäytetyötämme varten kliinisen laboratorion palve-

lutoiminnan käsitemäärittelyä emmekä tuoretta ja kattavaa määrittelyä asiakaslähtöisyydestä, 

jossa aiemmin kerätty tieto kumuloituisi. Toinen jatkotutkimus mahdollisuus olisi tehdä laborato-

riopalveluja käyttäville henkilöasiakkaille kyselytutkimus siitä, mitä he odottavat hyvältä ja toimi-

valta laboratoriopalvelulta. Kyselyn voisi tehdä myös muille kuin palveluja käyttäville henkilöasi-

akkaille. Eri osastojen ja poliklinikkojen henkilökunnilla voisi olla omia ehdotuksia ja odotuksia la-

boratoriopalvelulta. Mielenkiintoinen tutkimuskohde olisi selvittää, millainen on asiakaslähtöinen 

bioanalyytikko. Tällaisia tutkimuksia on tehty joistakin terveydenhuoltoalan ammattiryhmistä, mut-

ta bioanalytiikan alalta ei ole tutkittua tietoa asiasta. 
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LIITTEET 

 

 

TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT TIETOKANNAT   LIITE 1 

 

Doria Ylläpitäjä: Kansalliskirjasto 

Kuvaus: Digitaalisten aineistojen arkisto 

Sisältö: Korkeakoulujen julkaisemia opinnäytetöitä pro graduista väitöskirjoihin 2000-

luvulta. Tutkimusjulkaisuja kuten tieteellisiä artikkeleita. Sibelius – akatemian PDF – 

muotoon digitoituja nuotteja sekä viitteitä äänitekokoelmaan. Kansalliskirjaston Raita-

tietokannan tekijänoikeuksista vapaiden äänitteiden viitetiedot ja äänitallenteet. Kotimais-

ten tieteellisten lehtien artikkeleita 

Ebsco Ylläpitäjä: EBSCO Industries 

Kuvaus: Laaja ja monialainen useita tietokantoja yhdistävä palvelu. 

Sisältö: Ebscoon kuuluvia tietokantoja ovat: Academic Search Elite, Business Source 

Elite, CINAHL, GreenFILE, Library, Information Science & Technology Abstracts, Re-

gional Business News 

Medic Ylläpitäjä: Meilahden kampuskirjasto Terkko 

Kuvaus: Kotimainen terveystieteellinen viitetietokanta, joka on perustettu vuonna 1978 

Sisältö: Medic sisältää viitteitä suomalaisista lääke- ja hoitotieteellisistä artikkeleista, kir-

joista, väitöskirjoista, opinnäytetöistä ja tutkimuslaitosten raporteista.  

Pubmed Ylläpitäjä: National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Med i-

cine 

Kuvaus: Open Access- periaatteen mukaan toimivan tietokannan sisältö pitkälti sama 

kuin Medlinessa. 

Sisältö: Viitteitä löytyy tutkimuksiin, väitöskirjoihin, konferenssijulkaisuihin ja hoitosuosi-

tuksiin. Osassa on linkit kokoteksteihin. Aineistoa on 1940-luvulta alkaen. 

Theseus Theseus- verkkokirjastosta löytyy elektronisessa muodossa useimpien suomalaisten 

ammattikorkeakoulujen opinnäytteitä ja muita julkaisuja. Aineistoa on kaikilta ammatti-

korkeakouluilta lukuun ottamatta Poliisiammattikorkeakoulua sekä Ahvenanmaan am-

mattikorkeakoulua. Sisällöltään Theseus kattaa mukana olevien oppilaitosten opetusalat.  

Theseuksessa on opinnäytteitä 2000-luvulta lähtien lukuun ottamatta harvoja tätä varhai-

sempia poikkeuksia. Saatavilla olevan aineiston ikä vaihtelee lisäksi oppilaitoksittain. 

Oamk:ssa opinnäytteet on julkaistu vain Theseus-tietokannassa 2010 elokuusta lähtien. 
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HAKUSANAT JA TULOKSET ERI TIETOKANNOISTA   LIITE 2 

SUOMI HAKUTULOKSET 

TIETOKANTA Doria Medic Theseus 

HAKUSANAT tulok-

set 

tarkas-

teluun 

otettu 

hyväk-

sytty 

tulok-

set 

tarkas-

teluun 

otettu 

hyväk-

sytty 

tulok-

set 

tarkas-

teluun 

otettu 

hyväk-

sytty 

asiakaslähtöi* 

laboratorio* 

43 3 0 0 0 0 3 1 1 

asiakaslähtöi* 

bioanalyyt 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

asiakaskeskei* 

laboratorio* 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 

asiakaskeskei* 

bioanalyyt 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

potilaslähtöi* 

laboratorio* 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

potilaslähtöi* 

bioanalyyt* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

potilaskeskei* 

laboratorio* 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

potilaskeskei* 

bioanalyyt* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENGLANTI HAKUTULOKSET 

TIETOKANTA Ebsco Pubmed KÄSIHAUT 

HAKUSANAT tulok-

set 

tarkas-

teluun 

otettu 

hyväk-

sytty 

tulok-

set 

tarkas-

teluun 

otettu 

hyväk-

sytty 

LEHTI tarkas-

teluun 

otettu 

hyväks

ytty 

client-orient* 

laborator* 

0 0 0 1 0 0 Bio-

analyyt

ikko 

3 1 

client-cent* 

laborator* 

0 0 0 3 0 0 

client-focus* 

laborator* 

0 0 0 2 0 0 

patient-focus* 

laborator* 

0 0 0 31 7 0 KliinLa

b 

2 2 

patient-orient* 

laborator* 

0 0 0 71 5 3 

patient-cent* 

laborator* 

2 1 0 101 18 11 

customer-cent* 

laborator* 

0 0 0 1 0 0 Moodi 13 9 

customer-focus* 

laborator* 

0 0 0 7 1 0 

customer-orient* 

laborator* 

0 0 0 6 1 1 

person-orient* 

laborator* 

0 0 0 2 0 0 Bio-

medi-

cal 

Scien-

tist 

7 6 

person-cent* 

laborator* 

0 0 0 3 1 1 

person-focus* 

laborator* 

0 0 0 1 1 0 
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SISÄÄNOTETUT ARTIKKELIT    LIITE 3 

Tekijä, artikkelin nimi, 

järjestysnumero 

alkuperäinen julkai-

supaikka ja aika 

Artikkelin tarkoitus / 

kuvaus 

Keskeiset löydökset 

1. Alastalo, Päivikki: 

Vastuuhoitajien 
näyttöön perustuva 
toiminta Meilahden sai-

raalan laboratoriossa 

Theseus (Metropolia 

ammattikorkea-koulu) 
syksy 2011 
 

Theseus 

Opinnäytetyö, jonka 

tarkoituksena on selvit-
tää laboratorion vas-
tuuhoitajan toimintaa 

vastuuhoitajien koke-
mana  

 Asiakkaan tarpeita ja toiveita 

huomioiva toiminta koostuu: 
1. Asiakaslähtöisestä 

ajattelusta organisaatiossa: Asiak-

kaan tulisi olla mukana suunnitte-
lemassa laboratoriopalveluja. Hä-
net huomioidaan tasavertaisena 

kumppanina. Häntä kohdellaan 
asian-mukaisesti, yksilöllisesti ja 
ystävällisesti, pyritään asiakkaan 

hyvään. Asiakastyytyväisyys on 
kunniakysymys. 

2. Yhteistyöstä asiak-

kaan kanssa: Asiakas saa palve-
lua puhelimitse (neuvonta ja rat-
kaisujen etsiminen mahd. ongel-

miin). Tarvittaessa vastuuhoitaja 
on myös käynyt neuvomassa asi-

akkaita paikanpäällä.  

2. Aznar, J, Nogueira, 

JM: 
Microbiology laboratory 
management: an (al-

most) pending matter 
 
Abstract 

Enferm Infect Microbiol 

Clin, 
2010 oct 
 

PubMed 

Artikkelissa kuvataan, 

kuinka mikrobiologian 
laboratorion johtamis-
mallin avulla voidaan 

palveluiden asiakas-
keskeisyyttä kehittää. 

 Johto tarjoaa puitteet asiakasläh-

töiseen lähestymistapaan 

 Kun johtamismallia kehitetään, tu-
lee väestön terveystarpeet (asia-

kasnäkökulma) ottaa huomioon 

3. Barth JH: 

Clinical quality indica-
tors in laboratory medi-
cine 

 
Abstract 

Ann Clin Biochem, 

2012 Jan 
 
PubMed 

Kirjoittaja käsittelee la-

boratorion tutkimus-
prosessin laatua kuva-
ten sen osatekijöitä 

 Palveluiden tulisi olla potilaskes-
keisiä, oikein ajoitettuja, tehokkai-

ta, oikeudenmukaisia ja tulosten 
luotettavia 

 Laatumittareiden kehittäminen on 

tärkeää 

4. Bartlett, Brent: 
Achieving clinical effi-
ciencies through the 

delivery of superior 
services 
 

The Biomedical Scien-
tist, 
Jan 2011 

 
Käsihaku 

Lean periaatteen so-
veltaminen sairaala la-
boratoriossa, raportti 

Siemens Healthcare 
Diagnosticsin järjestä-
mältä johdon kaksipäi-

väiseltä seminaarilta  

 Laboratorion sijainti lähellä muita 
terveyspalveluita 

 Toimiva ajanvaraussysteemi 

 Moniammatillinen yhteistyö labora-

torion ja osastojen kesken 

 Suunnittelutyöryhmät, joissa mu-
kana koko hoitoketjun lisäksi myös 

asiakas 

 Näytteiden kiireellisyys-merkinnät 

 Muuttamalla laboratorion toiminta-

aikaa asiakkaan tarpeita vastaa-
vaksi nopeutetaan vastausten 
saantia 

5. Charlton Chris: 
Lean processing in pa-

thology: more than just 
tidy shelves 
 

 

The Biomedical Scien-
tists 

Sep 2010 
 
Käsihaku 

Artikkelissa kuvataan, 
mitä hyötyä Lean-

menetelmästä on pato-
logian osastolla. Pois-
tamalla kaikki turha pa-

rannetaan tuottavuutta, 
saadaan parempi työ-

teho ja saadaan aikaan 
taloudellisia säästöjä 

 Parannetaan laatua ja turvallisuut-
ta, minkä tuloksena potilas saa pa-

rempaa hoitoa 

 Tulokset saadaan nopeammin ja 
potilaan hoito nopeutuu 
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6. Chem FM, Zhao YM, 

Jin Y, Shi S: 
Prospects for transla-
tional regenerative 

medicine 
 
Abstract 

Biotechnology Ad-

vances May-June 2012 
 
PubMed 

Selonteko translatio-

naalisen lääketieteen 
etenemisestä. Transla-
tionaalinen lääketiede 

tukeutuu laboratorio-
tutkimuksen ja kliinisen 
hoidon yhteistyöhön 

 Moniammatillinen yhteistyö ja 

translationaalinen lääketiede hyö-
dyttää potilaita, koska paras mah-
dollinen hoitokeino pystytään kehit-

tämään mahdollisimman nopeasti. 
 

7. Hautala-Jylhä Pirjo-

Liisa, Pajunpää Hannu: 
Hoitoprosessit sujuviksi 
ja vaikuttaviksi 

Moodi 1/2010 (Qualitor 

–liite) 
 
Käsihaku 

Kirjoituksessa käsitel-

lään SHQS-
laatuohjelman hyödyn-
tämistä Keski-

Pohjanmaan keskus-
sairaalassa 

 Keskeinen arvo on hyvä palvelun 
laatu, jonka lähtökohta on asiak-

kaan ja potilaan kuuleminen ja tar-
peiden huomioon ottaminen, pal-

velujen korkea laatu ja vaikutta-
vuus sekä osaamisesta, valmiu-
desta ja toimintavarustuksesta 

huolehtiminen 

 Hyvin toimivien prosessien avulla 
tuotetaan hyviä palveluja, joita 

käyttävät asiakkaat ja potilaat ovat 
tyytyväisiä 

8. Hernandez SE, Con-
rad DA, Marcus-Smith 
MS, Reed P, Watts C: 

Patient-centered inno-
vation in health care 
organizations: a con-

ceptual framework and 
case study application. 
 

Abstract 

Health Care Manage 
Rev 
2013 Apr-Jun 

 
Pubmed 

Kirjallisuuskatsaus, 
jossa haetaan potilas-
keskeisyyden keskei-

simpiä tunnusmerkkejä 
yleisesti terveyden-
huollon järjestämisessä 

 Potilaskeskeisen terveydenhuollon 
organisaation tunnusmerkkejä 
ovat: 

 Tehokas johto 

 Vahva muutoshalukkuus 

 Selkeä ja johdonmukainen organi-
saation missio 

 Johdonmukainen organisaation 
strategia 

 Luja organisaation kyvykkyys 

 Jatkuva palaute ja organisaation 
oppiminen 

 Toimijoiden sisäinen hierarkia poti-

laskeskeistä toimintaa kehitettäes-
sä 

 

9. Hill, Charlotte: 
How could healthcare 

science education and 
training be further en-

hanced to deliver quali-
ty patient outcomes 
 

 

The Biomedical Scien-
tist, 

August 2012 
 

Käsihaku 

Artikkelissa käsitellään 
terveydenhuollon tie-

teenharjoittajien (bio-
analytiikan alalla) 

jatkuvaa kouluttautu-
mista ja urakehitystä 

 Moniammatillisuus lisää tiedonja-
kamista erikoisalojen kesken ja 

tämä hyödyttää potilasta  

 Työkokemuksen ja kouluttautumi-
sen myötä työntekijöille tulisi tarjo-

ta mahdollisuus urakehitykseen, 
jotta he pääsisivät suunnittele-
maan ja kehittämään palveluita po-

tilaslähtöisemmiksi.  

 Koulutuksissa tulisi jatkuvasti pai-
nottaa asiakasnäkökulmaa 

10. Howe, Fiona: 

Patient-centered care: 
adding value to the 
process 

The Biomedical Scien-

tist, 
July 2010 
 

Käsihaku 

Raportti Roche Diag-

nosticsin järjestämältä 
symposiumilta, jonka 
ensisijainen teema oli 

yksilöllinen terveyden-
huolto ja biomarkkerei-
den käyttö potilaan 

hoidossa 

 Korkeateknologiset tutkimusmene-
telmät ovat jo käytössä, ja se 

mahdollistaa yksilöllisen, tehok-
kaan ja turvallisen terveydenhuol-

lon kehittämisen 

 Laboratoriolääketiede ei ole enää 
vain tukipalvelu, vaan se pitäisi kä-

sittää olennaiseksi osaksi potilaan 
hoitopolkua, mikä tarkoittaa läheis-
tä yhteistyötä laboratorion ja hoito-

tahon kesken. 
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11. Hung K, Lee CC, 

Chan WM, Choy SO, 
Kwok P: 
Development of a 

wearable system inte-
grated with novel bio-
medical sensor for 

ubiquitous healthcare 
 
Abstract 

Conf Proc IEEE Eng 

Med Biol Soc. 2012 
 
PubMed 

Kirjallinen esitelmä, 

jossa kerrotaan kirjoit-
tajien laboratorion ke-
hittämästä potilaan 

päälle puettavasta, fy-
siologisesta seuranta-
laitteistosta, joka on 

langaton ja jota potilas 
voi käyttää myös koto-
na 

 Uusi laitteisto on potilaalle muka-

vampi ja korvaa entiset epämuka-
vat fysiologiset seurantalaitteet, si-
tä voi käyttää myös kotona. 

12. Inkinen Ritva, Vol-

manen Petri: 
Potilasturvallisuus 
EU:ssa keskeisin ter-

veydenhuollon kehit-
tämiskohde 

Moodi 2/2013 

 
Käsihaku 

Artikkelissa kuvataan 

potilasturvallisuuteen 
vaikuttavia tekijöitä ja 
miten potilasturvalli-

suutta yritetään paran-
taa 

 Toiminnan lähtökohta tulisi olla: 

Oikea potilas saa oikeaa hoitoa, 
oikeaan aikaan ja oikealla tavalla  

 Hoitoon osallistuvien yhteistyöllä 

saadaan aikaan turvallinen hoito 
(potilasnäkökulma muistaen) 

 Yhtenä päämääränä tulisi olla hy-
vän ja laadukkaan palvelun tuot-

taminen potilaalle. Tähän päästään 
ammattilaisten ja potilaan yhteis-

työllä 

 Ilmoitusten teko vaara- ja haittata-
pahtumien ilmoitusohjelmaan 

(haipro) voidaan mahdollistaa 
myös potilaille ja heidän omaisille 

13. Jokiniemi Tommi: 
Nopeus ja laatu – mo-
lemmat voi saada 

Moodi 2/2013 
 
Käsihaku 

Kolumnin kirjoittaja ky-
syy, nopeutetaanko ja 
tehostetaanko toimin-

taa laadun kustannuk-
sella. Huslab:ssa on 
käytetty Lean-

menetelmää vuodesta 
2010. 

 Lean-menetelmässä tutkitaan la-
boratorion kokonaispalveluketjua 
palvelun asiakkaan näkökulmasta. 

 Selkeät prosessit, läpinäkyvyys ja 
hyvä kommunikaatio vähentävät 
inhimillisiä virheitä laboratoriotut-

kimus-prosessissa  

 Huomioimalla kaikilla tasoilla asi-
akkaan tarve voidaan saavuttaa 

nopea ja laadukas palvelu 

14. Kaymori Y, Takaki 

Y: 
ISO 15189 accredita-
tion and future per-

spectives-Chairmen’s 
introductory remarks. 
 

Abstract 

Rinsho Byori  

2012 Jul 
 
PubMed 

Kirjoitus ISO 15189:n 

akkreditoinnista, ko-
kemuksista ja vaiku-
tuksesta sekä tulevai-

suudennäkymistä Ja-
panissa ja kansainväli-
sesti 

 Lääketieteellisen alueen uusia 

vaatimuksia ovat hallinnon lä-
pinäkyvyys ja potilaskeskeinen hoi-
to kuten asiakaspalvelu ja -

tyytyväisyys 

 Kliinisen laboratorion laitteiston, 
henkilökunnan koulutuksen ja pä-

tevyyden lisäksi myös johdon on 
kyettävä tuottamaan korkeaa laa-
tua. 

15. Lempiäinen Anna: 
Asiakkaan toivomus: 

joustavuutta näyt-
teenoton aukioloaikoi-

hin 

Kliin.Lab 1/2012 
 

Käsihaku 

Pääkirjoitus, jossa kir-
joittaja kertoo koke-

muksistaan näyt-
teenoton toimivuudesta 

ja esittää parannuseh-
dotuksia 

 Potilaita on ohjeistettu käymään 
ruuhkaisimpien aikojen ulkopuolel-

la, mutta toimiakseen ohjeistus 
vaatisi sen, että tarjottaisiin realis-
tisia vaihtoehtoja. Nyt niitä ei ole 

työssäkäyville tarjolla 

 Näytteenottoaikoja ja – paikkoja pi-
täisi laajentaa ennakkoluulotto-

masti. Tämä parantaisi huomatta-
vasti asiakaspalvelua, esimerkiksi 

iltaisin ja viikonloppuisin auki ole-
vat näytteenottopisteet 

 Lapsiasiakkaan huomiointi (esi-
merkiksi tarrat) 
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16. Mäkitalo Outi, Lii-

kanen Eeva: 
Palveluosaaminen kuu-
luu tulevaisuuden klii-

nisen laboratoriotyön 
haasteisiin 

Moodi 4/2012 

 
Käsihaku 
 

Artikkelissa pohditaan, 

miten laboratorion pal-
velutoimintaa voi tar-
kastella asiakaslähtöi-

sesti 

 Laboratorion tehtävä on tuottaa 

luotettavia ja potilasturvallisuutta 
vahvistavia laboratoriotutkimustu-
loksia. 

 Palveluja käyttävien asiakkaiden 
osallistumisen kautta palvelujärjes-
telmää voidaan kehittää asiakkai-

den tarpeita vastaavaksi. Esim. 
palvelujen saatavuus ja joustavat 
aukioloajat. 

 Asiakkaiden tuottamien oma-
aloitteisten palautteiden avulla 
saadaan tietoa arkipäivän ongel-

mista 

17. Nutescu EA, 

Bathija S, Sharp LK, 
Gerber BS, Schumock 
GT, Fizgibon ML: 

Anticoagulation patient 
self-monitoring in the 

United States: consid-
erations for clinical 
practice adaption. 

 
Abstract 

Pharmacotherapy 2011 

Dec 
 
PubMed 

Kirjoituksessa kuva-

taan hyötyjä, joita saa-
daan, kun tiettyjä anti-
koagulantteja käyttävät 

voivat itse seurata tu-
loksiaan mukana kan-

nettavilla laitteilla. 

 Potilas voi seurata veren hyyty-

misarvoja kotona (vierilaite), tämä 
lisää potilastyytyväisyyttä vähen-
tämällä aikaavieviä lab/klinikka 

käyntejä. 

  Antikoagulanttihoidossa olevien 
potilaiden potilasturvallisuus li-

sääntyy vähentyneenä embolia- ja 
verenvuotoriskinä, koska he voivat 
seurata hyytymisarvojaan tiheäm-

min kotona käytettävällä (vie-
ri)laitteella. 

 

18. Ohara, Y: 

Communication be-
tween health care pro-
fessionals and patients 

 
Abstract 

Rinsho Byori, 

2010 Jun 
 
PubMed 

Kirjoituksessa kuva-

taan asiakkaan ja labo-
ratoriohenkilöstön vä-
listä vuorovaikutusta ja 

asiakkaan tiedonsaan-
tia 

 Asiakas on tyytymätön, jos labora-

toriohenkilöstö ei vastaa hänen ky-
symyksiinsä laboratoriotutkimuk-
sista 

 Laboratoriohenkilöstön tulisi vasta-
ta asiakkaan kysymyksiin ymmär-
rettävästi ja olla huomaavainen ja 

välittävä asiakasta kohtaan 

19. Oja, Paula: 

Asiakaspalautteen 
hyödyntäminen yliopis-
tosairaalan laboratori-

oissa 

KliinLab 4/2011 

 
Käsihaku 

Artikkeli käsittelee tut-

kimusta, jonka tarkoi-
tuksena on arvioida 
asiakaskyselyiden ja 

spontaanien asiakas-
palautteiden merkitystä 
yliopistosairaaloiden 

laboratoriossa 

 Potilaiden näkemykset tulisi ottaa 

huomioon laboratoriopalveluiden 
laatua kehitettäessä 

 Säännölliset asiakastyytyväisyys-

kyselyt sekä spontaanien palaut-
teiden (usein valituksia) käsittely-
järjestelmä 

 Palautteet tarvitsevat usein lisäsel-
vityksiä, jolloin tarvitaan palvelun-
tuottajan ja asiakkaan yhteistyötä 

 Palvelun laatua ei voi parantaa il-
man korjaavia toimenpiteitä (pa-
lautteiden käsittelyjärjestelmä) 

20. Plebane M: 
The detection and pre-

vention of errors in la-
boratory medicine 
 

Abstract 

Ann Clin Biochem 
2010 Mar 

 
PubMed 

Artikkelissa käsitellään 
potilaskeskeistä lähes-

tymistapaa laboratorio-
palveluissa. Laborato-
riotutkimus-

prosessissa on löydet-
tävä ja ennakoitava 

kaikki mahdolliset puut-
teet ja viat, jotka voivat 
aiheuttaa vääristymän 

potilastuloksissa 

 Laadun parantamisen pääkoh-
teet ovat kommunikaatio ja poti-

laan tunnistaminen 

 On pyrittävä ennalta ehkäise-
vään toimintaan: Luokittelemalla 

laboratoriovirheet vakavuusas-
teen mukaan voidaan priorisoida 
parantamista vaativat kohteet ja 

keskittyä korjaavaan ja ehkäise-
vään toimintaan. 
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21. Plebani Mario, 

Chiozza Maria Laura, 
Sciacovelli Laura: 
Towards harmonization 

of quality indicators in 
laboratory medicine 
 

Full text 

Clin Chem Lab Med 

2013;51 
 
PubMed 

Tutkimusartikkeli kirjal-

lisuuskatsauksesta, 
jossa käsitellään labo-
ratorioprosessin laatu-

mittareiden luotetta-
vuutta ja yhdenmukai-
suutta 

 Hyödyllisten luotettavien laatumit-

tareiden tunnistaminen on tie kohti 
laatua ja potilasturvallisuutta labo-
ratoriolääketieteessä 

 Tuotetaan korkealaatuisia labora-
toriotuloksia. 

 Potilaalle sovitetaan yksilölliset 

palvelut 

 tarvitaan uudelleen järjestelyjä, 
moniammatillista yhteistyötä labo-

ratorioiden ja kliinikkojen välillä 

22. Plebane Mario, 

Lippi Giuseppe: 
Is laboratory medicine 
a dying profession? 

Blessed are those who 
have not seen and yet 
have believed 

 
Full text 

Clinical Biochemistry 

43 (2010)47 
 
PubMed 

Artikkeli käsittelee la-

boratorioalan muutok-
sia, jotka aiheuttavat 
kirjoittajille huolta labo-

ratoriotulosten luotetta-
vuudesta. Laboratorion 
on siirryttävä enna-

koivampaan rooliin po-
tilaan hoidossa ja sen 
on muutettava toimin-

tatapoja. 

 Tarvitaan vuorovaikutusta ja mo-

niammatillista yhteistyötä, jotta po-
tilashoito ja laatu paranevat  

 Laadunhallinnan pitää käsittää ko-

ko laboratoriotutkimusprosessi, la-
boratoriotestien tekotavasta riip-
pumatta (vieritestit) 

 Laboratorion huolehdittava poti-
lasohjeista ja oltava laboratorio-
vastausten paras asiantuntija 

23. Petley Lynda: 
Point-of-care testing is 
here to stay 

The Biomedical Scien-
tist, 
January 2010 

 
Käsihaku 

Artikkelissa käsitellään 
vieritestilaitteiden tuo-
mia haasteita ja muu-

toksia perinteiselle la-
boratoriolääketieteelle 

 Vieritestaus tarjoaa potilaskeskei-
semmän lähestymistavan vastaa-
malla potilaiden tarpeisiin ja toivei-

siin. 

 Vieritestien käytöllä potilaat saavat 
nopeampaa palvelua 

 Tehokas vieritestaus luo laatua ja 
potilasturvallisuutta 

 Laboratorion on laajennettava pal-
veluaan tarjoamalla vierianalytiik-

kakoulutusta, huolehtimalla osas-
tojen henkilökunnan pätevyydestä 

ja huolehtimalla laadun tarkkailusta 
ja laitehuollosta, jotta vieritesteillä 
saadaan luotettavia tuloksia ja 

varmistetaan potilasturvallisuus 
(yhteistyö ja kommunikaatio) 

24. Potter, Allan R: 
Patient-centered care 

The Biomedical Scien-
tist, 
Jul 2010 

 
Käsihaku 

Pääkirjoitus terveyden-
huollon kehittämistä 
koskevan komiteamie-

tinnön herättämistä 
ajatuksista 

 Laboratorion potilaspalautteet ovat 
yleensä valituksia ja niitä on ollut 
paljon, koska palvelut eivät ole ol-

leet yksilöllisesti suunniteltuja. 

 Kun palveluita kehitetään yksilölli-
semmiksi, tarkoittaa se että jokai-

sen ammattiryhmän on muututta-
va. 

25. Reti, Shane R, 
Feldman Henry J, 
Ross, Stephen E, Saf-

ran, Charles: 
Improving personal 

healthrecords for pa-
tient-centered care 
 

 

J Am Med Inform As-
soc 2010:17 
 

PubMed 
 

Artikkelissa käsitellään 
tutkimusta, jossa arvi-
oidaan henkilökohtais-

ten (sähköisten) terve-
yskansioiden potilas-

keskeisyyttä sekä eh-
dotetaan niiden käyt-
tösuosituksia 

 Potilaiden pääsy hoitotietoihin, 
joissa näkyisivät myös laboratorio-
tutkimusten tulokset, olisi osa laa-

jempaa potilaskeskeisyyttä 

 Kuitenkin suositellaan, että lääkäri 
ilmoittaisi poikkeavista tuloksista 

ennen niiden ”julkaisua” 
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26. Sallinen, Heidi: 

Liikkuva näytteenotto-
toiminta 

Bioanalyytikko 4/2011 

 
Käsihaku 

Artikkeli perustuu kir-

joittajan tekemään 
opinnäytetyöhön liikku-
van näytteenottotoi-

minnan nykytilasta ja 
kehittämisestä HUS-
LABin perusterveyden-

huollon laboratorioiden 
vastuualueella 

 Liikkuva näytteenotto käy ottamas-

sa näytteitä asiakkaiden kotona se-
kä palvelukodeissa ja laitoksissa 
(vanhukset, toipilaat tai muuten 

huonokuntoiset asiakkaat) 

 Asiakkaiden tarpeet ja toiveet voi-
vat lisätä tarvetta liikkuvan näyt-

teenottopalvelun laajentumisen tar-
vetta 

 Liikkuva näytteenottopalvelu edel-

lyttää toimivaa tiedonkulkua, koulu-
tusta ja perehdytystä sekä riittävää 
henkilökuntaa ja toimivaa laadun-

varmennusta 

27. Sauers, EL, Valo-

vich, McLeod TC, Bay 
RC: 
Practice-based re-

search networks, part I: 
clinical laboratories to 

generate and translate 
research findings into 
effective patient care. 

Abstract 

J Athl Train, 

2012 Sep-Oct 
 
PubMed 

Artikkelissa esitellään 

translationaalisen tut-
kimusotteen käyttöä 
sekä laboratorion että 

kliinikon yhteisenä 
työmenetelmänä 

 Potilashoidon kehittämiseksi tulisi 

laboratorion ja kliinikon tehdä työs-
kennellä yhdessä 

 Tiedon jakaminen ja yhteinen kieli 

tärkeitä 

28. Seppä Minna: 

Laatu on tärkein 

Moodi 272012 

 
Käsihaku 

Kirjoitus käsittelee 

Kansainvälisen kemian 
yhdistyksen puheen-
johtajan Graham Beas-

tallin luentoa Labquali-
ty-päiviltä. Hän korosti 
laboratoriotulosten vai-

kutusta potilaan hoi-
toon ja sitä, että labo-

ratorion on kyettävä 
tarjoamaan korkealaa-
tuisia palveluja 

 Potilaan kannalta laboratoriopalve-

luissa tärkeintä on korkea laatu. 
Siihen tarvitaan koulutettu henkilös-
tö, organisaatio, laitteisto, auditoin-

teja, kehitystoimintaa, koulutusta, 
laatujohtamista ja ennen muuta 
vastuullista asennetta 

 Yhteistyö muun terveydenhuolto-
henkilöstön kanssa tärkeää laadun 
parantamiseksi 

 Potilaiden ja suuren yleisön kanssa 
solmitut kontaktit ovat tärkeitä, 
esimerkiksi tapahtumat ja nettisivut 

(tietoa) 

 Potilasnäkökulman hyödyntäminen 
terveydenhuollossa on vaikeaa, 

koska on erilaisia potilaita, joilla on 
erilaisia näkemyksiä, mikä on hyvä 
hoito 

29. Seppä Minna: 

NordLab kokoaa poh-
joisen voimat, Pohjois-
Suomen laboratoriot 

yhteen tämän vuoden 
alusta 

Moodi 2/2013 

 
Käsihaku 

Artikkelissa kerrotaan 

uuden laboratorioliike-
laitoksen, NordLabin,  
perustamisesta 

 NordLabin yksi osaamisalueenjoh-
taja näkee itsensä pohjoissuoma-

laisen potilaan asioiden hoitajana 

 Nordlabin tavoitteena on saada vie-
rianalytiikka laadunhallinnan piiriin 

 Organisaatiossa on uusin kansain-
välisen tason tieto ajanmukaisista 
menetelmistä ja hoidoista 

  



48 
 

30. Seppä Minna: 

Potilas keskiöön 

Moodi 3/2013 

 
Käsihaku 

Kirjoituksessa kerro-

taan laaduntarkkailu-
päivien avausluennos-
ta, jossa  Ian D. Wat-

son luennoi potilasläh-
töisestä laboratoriolää-
ketieteestä. 

 Geneettisten testien kehittyminen 

ja henkilöitynyt lääketiede on tuo-
nut mukanaan lieveilmiöitä (esim. 
nettisivut) 

 Potilaiden tietämys heille tehtävistä 
tutkimuksista on puutteellista.  

 Henkilökunnalla ei ole aikaa kertoa 

tuloksista 

 Potilaiden odotukset eivät aina täy-
ty 

 Ratkaisuna potilaskeskeinen ote, 
jossa ratkaisevassa roolissa on la-
boratorion jakaman tiedon lisään-

tyminen. Tutkimustulokseen tulee 
liittää tulkinta ja tulos tulkintoineen 
on välitettävä potilaalle ymmärret-

tävässä muodossa. 

 Asioinnin helppous on osa potilas-
lähtöisyyttä 

31. Seppä Minna: 
Potilas on tärkein 

Moodi 2/2012 
 

Käsihaku 

Kirjoitus, jossa liettu-
alainen laboratorion-

johtaja Ina Sapranaus-
kiene kertoo työpaik-
kastaan, joka on suuri 

yksityinen terveyden-
huoltoalan yritys 

 Työntekijä ovat vastuussa ensisi-
jaisesti potilaalle 

 Jokainen työntekijä tietää, mitä te-
kee, miksi ja miten se vaikuttaa po-
tilaaseen 

 Laatua pidetään yllä koulutuksella 
ja sisäisellä ulkoisella laadunarvi-
oinnilla 

32. Smith ML, Raab 
SS, Fernald DH, Ja-

mes KA, Lebin JA, 
Grzybicki DM, Zelie C, 
West DR: 

Evaluating the connec-
tions between primary 
care practice and clini-

cal laboratory testing: a 
review of the literature 
and call for laboratory 

involvement in the so-
lutions. 

 
Full text 

Arch Pathol Lab Med 
2013 Jan 

 
Pubmed 

Kirjallisuuskatsaus, 
jossa on haettu vasta-

usta laboratorioproses-
sin virheiden syihin 

 Potilaskeskeisyyden puute aiheut-
taa osan laboratorioprosessissa il-

menevistä virheistä 

 Potilaita pitäisi informoida klinikoilla 
laboratoriotutkimuksista ja vastauk-

sista ja ottaa heidät mukaan hoito-
prosessiin 

 Laboratorioiden pitäisi laajentaa 

palveluaan myös pre- ja pos-
tanalyyttisiin laboratorioprosessin 
vaiheisiin 

 Laboratorion johto on tärkeässä 
asemassa kun (sis) asiakkaiden 
tarpeet otetaan huomioon tarjoa-

malla heille oikein ajoitettuja ja 
täsmällisiä palveluja 

33. Southard, Peter B, 
Kumar Sameer, 
Southard Ceryl A: 

A Modified Delphi 
Methodology to Con-
duct a Failure Modes 

Effects Analysis: A Pa-
tient-Centric Effort in a 

Clinical Medical Labor-
atory 
 

Full text 

Quality Management in 
Health Care  
April-June 2011 

 
PubMed 

Artikkelissa arvioidaan 
Delphi-tekniikkana tun-
netun kommunikaatio- 

järjestelmän käyttöä 
helpottamaan FMEA:n 
(Failure Modes Effects 

Analysis) täytäntöön-
panoa. FMEA:n avulla 

pyritään parantamaan 
kliinisen laboratorion 
prosesseja.  

 Tarkoituksena vähentää virheitä la-
boratoriotutkimusprosessissa. Näin 
potilasturvallisuus, potilastyytyväi-

syys sekä palvelujen laatu parane-
vat. 
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34. Subawe A: 

Role and future as-
pects of hospital clini-
cal laboratories in med-

ical team approaches. 
 
Abstract 

Rinsho Byori, 

2011 Sep 
 
PubMed 

Artikkeli esittelee japa-

nilaisen yliopistosairaa-
lan käytäntöä, jossa 
laboratoriohenkilöstöä 

on mukana erilaisissa 
potilaiden hoitoa käsit-
televissä työryhmissä 

erikoisaloittain 

 On vaara, että lääketieteelliset pal-

velut rappeutuvat koska lääkärit ja 
hoitajat eivät ehdi hankkia uusinta 
laboratoriolääketieteen tutkimustie-

toa, eivätkä potilaat saa tietoa labo-
ratoriotutkimusten tuloksistaan 

 On tullut tarve perustaa sairaaloihin 

erilaisia moniammatillisia työryh-
miä, joissa olisi myös laboratorion 
henkilöstöä (uusimman laboratorio-

lääketieteen tutkimustiedon jaka-
minen) 

 Työryhmien tavoitteena on toteut-

taa potilaslähtöistä lääketiedettä 

35. Voipio-Pulkki Liisa-

Maria: 
Terveydenhuoltolaki 
antaa laadunhallinnalle 

ja potilasturvallisuudel-
le vahvan säädöspoh-

jan 

Moodi 2/2011 

 
Käsihaku 

Artikkelissa kerrotaan 

uuden terveydenhuol-
tolain tuomista muu-
toksista 

 Terveydenhuollon tulee ottaa toi-

minnassaan huomioon väestön 
tarpeet, suunnitelmallisuus ja asia-
kaskeskeisyys siten, että riittävät 

palvelut turvataan kaikille yhden-
vertaisesti. Sekä tuotetun terveys-
hyödyn että väestön kokeman pal-

velunlaadun tulisi olla mahdolli-
simman korkealla tasolla 

 Terveydenhuollon palvelut tulee 
järjestää saumattomaksi kokonai-
suudeksi 

 Jokaisessa sairaanhoitopiirissä tu-
lee olla perusterveydenhuollon yk-
sikkö, jossa on moniammatillinen 
terveysalan asiantuntemus 

 Terveydenhuollon toimintayksikön 
laadittava suunnitelma laadunhal-
linnasta ja potilasturvallisuuden täy-

täntöönpanosta 

 



50 
 

AINEISTON ABSTRAHOINTI     LIITE 4 

 

YKSINKERTAISTETTU ILMAISU ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Asiakasnäkökulman huomioonottaminen Väestön tarpeiden mukaisten 

palveluiden tarjoaminen 

ASIAKAS- 

LÄHTÖISYYS 
ORGANISAATION 
ARVONA 

Väestön tarpeiden huomioonottaminen 

Työntekijöiden kokemuksen hyödyntäminen palveluita 
suunniteltaessa 

Johdon tarjoamat puitteet, laitteisto, henkilöstö 

Osaamisesta ja toimintavalmiudesta huolehtiminen 

Uusimman ja ajanmukaisimman tiedon hyödyntäminen 

Johdon sitoutuminen laatuun ja laatujohtaminen 

Vastuullinen asenne 

Missio ja strategia Organisaatio lähellä asiakasta 

Jokaisen ammattiryhmän muutos 

Koulutuksissa asiakasnäkökulma 

Hallinnon läpinäkyvyys 

Jatkuva palaute 

 
 

YKSINKERTAISTETTU ILMAISU ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Asiakas mukana suunnittelutyöryhmissä Yhteistyö ja kontakti-
mahdollisuudet asiakkaan ja 
laboratoriopalvelua tarjoavien 

välillä 

ASIAKASNÄKÖKULMAN 
TAVOITTAMINEN  Asiakkaan näkökulman tutkiminen 

Asiakkaan osallistumisen tukeminen 

Asiakaskontaktit; nettisivut, tapahtumat…  

Erilaisten näkökulmien huomioonottopyrkimys 

Asiakastyytyväisyyskyselyt 

Palautteiden käsittelyjärjestelmä 

Yhteistyö asiakkaan kanssa 

Korjaavat toimenpiteet 

Moniammatillinen yhteistyö Asiakasta ja hänen hoitoaan 

hyödyttävä moniammatillinen 
yhteistyö laboratorion ja klini-
koiden välillä 

Laboratoriolääketiede osana hoitopolkua 

Vuorovaikutus erikoisalojen kesken 

Potilasohjeista huolehtiminen 

Laboratoriotulosten asiantuntijuus ja yhteistyö 

Vieritestausten asiantuntijuus ja yhteistyö 
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YKSINKERTAISTETTU ILMAISU ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Laboratoriopalveluiden sijainti lähellä Laboratoriopalveluiden saavu-
tettavuus ja asioinnin helppous 

ASIAKASPALVELU 

Palveluiden aukioloajat 

Ajanvaraussysteemin toimivuus 

Hyvin toimivat prosessit tuottavat hyviä palveluja 

Uuden teknologian hyödyntäminen (kotona käytettävät 
vieri- ja rekisteröintilaitteet) 

Palveluiden saumattomuus ja 
yksilölliset muodot 

Yksilölliset palvelut 

Liikkuva näytteenottopalvelu 

Terveydenhuollon saumattomuus 

Asiakaspalautteiden käsittelyjärjestelmä 

Tutkimustulokset ja tulkinta asiakkaalle ymmärrettä-

vässä muodossa 

Asiakkaan tiedonsaanti ja osal-

listumisen lisääminen 

Asiakkaan tietoisuuden ja osallistumisen lisääminen 

Laboratoriotulosten julkaisu netti-hoitotiedoissa 

Yhteistyö asiakkaan kanssa, neuvonta ja tuki Asiakkaan kohtaaminen 

Yksilöllinen kohtelu 

Lapsiasiakkaiden huomiointi 

Ystävällinen, huomaavainen ja asiallinen kohtelu 

Asiakkaan huomioiminen tasavertaisena kumppanina 

Asiakastyytyväisyyteen pyrkiminen 

Hyvä kommunikaatio 

 

 

YKSINKERTAISTETTU ILMAISU ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Laboratoriotulosten luotettavuus Luotettavien ja potilasturvalli-
suutta parantavien laboratorio-

tutkimustulosten tuottaminen 

POTILASTURVALLISUUS 

Korkealaatuiset laboratoriotutkimukset 

Korkeateknologiset tutkimusmenetelmät 

Oikein ajoitetut tutkimukset 

Vieritestaus osaksi laboratorion laadunhallintaa 

Tulosten saannin nopeus 

Suunnitelmallinen laadunhallinta 

Potilasturvallisuussuunnitelma 

Laatumittarit 

Virheiden seuranta- ja ehkäisyjärjestelmä 

Laboratorioprosessin selkeys 

Laatutyöskentely kaikilla organisaation tasoilla 

Asiakkaan tarpeen huomiointi; laatu ja kiireellisyys 

Koulutettu henkilöstö Resurssit laadukkaiden tulos-
ten tuottamiseen Riittävä henkilöstö 

Laitteisto 

Kehitystoiminta 

Laatujohtaminen 

Vastuullinen asenne 

Toimiva tiedonkulku 

 

 


