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1 Johdanto 

Tässä raportissa esitellyn insinöörityön tavoitteena oli valita sopiva tietokonesovellus ja 

muodostaa valitulla tietokonesovelluksella laadunhallinnan mittaustyökalu leikkaus- ja 

toimenpideinfektioiden seurantaan. Insinöörityö noudatteli projekteille tunnusomaisia 

piirteitä ja työ tehtiin tilaustyönä Lääkärikeskus Aava Oy:lle. Raportti alkaa yrityksen ja 

kehityshaasteen taustoittamisesta ja päättyy ehdotukseen, jossa yritykselle ehdotetaan 

otettavaksi käyttöön valitulla tietokonesovelluksella muodostettu laadunhallinnan mit-

taustyökalu.  

1.1 Lääkärikeskus Aava Oy 

Lääkärikeskus Aava Oy on terveydenhuoltopalveluita tarjoava yritys, jolla on toimintaa 

10 eri paikkakunnalla ja 14 eri toimipisteessä. Lääkärikeskus Aavan palvelut sisältävät 

yleis- ja erikoislääkäripalveluita, työterveyshuoltopalveluita ja erikoisklinikkapalveluita. 

Paikkakunnat, joissa Lääkärikeskus Aavalla on toimipisteitä, sijaitsevat Espoossa, Hel-

singissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Oulussa, Tampereella, Tuusulassa, 

Vantaalla ja Turussa. [1.] 

Lääkärikeskus Aava Oy:n historia ulottuu vuoteen 1961, jolloin Helsingin Fredrikinka-

dulla aloitti toimintansa yksityinen lääkäreiden vastaanotto, jota pitivät korvalääkärit Jussi 

Aho, Eero Vaheri ja Matti Aro. Varsinaisena yrityksen perustamisajankohtana voidaan 

kuitenkin pitää vuotta 1964, jolloin Aho, Vaheri ja Aro perustivat Helsingin Lääkärikeskus 

J.Aho & Kumpp. kommandiittiyhtiön. Tästä Helsingin Lääkärikeskuksesta on vuosikym-

menien saatossa muodostunut Aava Terveyspalvelut Oy -konserni, joka työllistää yli 

1000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. [2.] Aava-konserniin kuuluu Lääkärikeskus Aava 

Oy:n lisäksi Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasemat Oy, Uudenmaan Seniorikodit Oy 

ja osakkuusyhtiö Docrates Oy. Emoyhtiönä näille terveyspalveluyrityksille toimii Aava 

Terveyspalvelut Oy, joka on suomalainen perheyritys. [3.]  
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1.2 Kehityshaaste ja tavoite 

Lääkärikeskus Aavalta saatiin käsiteltävää projektia varten kirjallinen toimeksianto, jossa 

kerrottiin tarkemmin yrityksen tavasta kerätä tietoa hoitoon liittyvistä infektioista. Toimek-

siannon mukaan kehittämistyön tarkoituksena oli luoda tallennusalusta, jolla haluttiin jat-

kossa pystyä paremmin hyödyntämään tätä kerättyä tietoa. Toimeksiannossa tuotiin 

esille, että hoitoon liittyvistä infektioista seurannan kohteena ovat leikkaus- ja toimenpi-

deinfektiot, joita on edeltänyt Lääkärikeskus Aavan toimipisteessä tehty ihon tai limakal-

von läpäisevä toimenpide. Lisäksi toimeksiannosta selvisi, että seuranta-aika näiden teh-

tyjen toimenpiteiden jälkeen on 30 vuorokautta, ja mikäli kudokseen on jätetty vieras-

esine, seuranta-aika on vuosi.   

Toimeksiannon mukaan leikkausalueen infektion määritelmä perustuu CDC:n (Centers 

for Disease Control) julkaisemiin kriteereihin, joissa infektiot on jaettu yleisen luokituksen 

mukaan kolmeen alaluokkaan, jotka ovat  

• pinnallinen haavainfektio 

• syvä haavainfektio 

• leikkausalue/elininfektio. 

Toimeksiannossa avattiin, että Lääkärikeskus Aavassa on käytössä infektioiden seuraa-

miseksi tarkoitettu infektion ilmoituslomake, jolla kerätään tietoja leikkaus- tai toimenpi-

dealueen infektioista. Infektion ilmoituslomakkeen kentät ovat 

• potilaan tunnistetiedot 

• toimenpidepäivä 

• toimenpidelääkäri ja -hoitaja 

• toimenpideyksikkö 

• infektioasteen määritysluokka 

• infektion toteamispäivä 

• infektion kliiniset oireet 

• bakteeriviljelynäytemääritys, mikrobilöydös 

• antibioottihoito 

• infektion toteaja.  
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Toimeksiannossa tuotiin lisäksi esille, että laadunhallinnan mittaustyökalun avulla yrityk-

sessä halutaan päästä seuraamaan leikkaus- ja toimenpidealueiden infektioiden mää-

rää, esiintyvyyttä ja ilmaantuvuutta. Infektioita halutaan seurata toimenpiteittäin, yksik-

kökohtaisesti sekä koko yrityksen tasolla. Laadunhallinnan mittaustyökalun tarkoitus on 

palvella ensisijaisesti infektioiden torjunnasta ja potilasturvallisuudesta vastaavia henki-

löitä Lääkärikeskus Aavassa. Tämän lisäksi laadunhallinnan mittaustyökalun tuottamien 

tietojen halutaan toimivan myös osaltaan Lääkärikeskus Aavan laatumittarina. Leikkaus- 

ja toimenpideinfektioiden seuraamisen avulla nähdään, onko jollain toiminta-alueella in-

fektio-ongelmia ja onko näihin tarvetta tehostaa torjuntatoimia. Näillä tehostamistoimen-

piteillä pystytään puolestaan ohjaamaan oikea-aikaisesti toimintaa infektioiden aiheutta-

jien selvittämiseksi. Havaittuihin infektioihin puuttumalla ja uusien infektioiden torjumi-

sella yritys pystyy parantamaan asiakkailleen tarjoamien palvelujen laatua ja kykenee 

täyttämään Tartuntatautilain velvoitteet infektioiden seurantaan ja torjuntaan. 

Lääkärikeskus Aavalta saadun toimeksiannon pohjalta projektin tavoite saatiin asetettua. 

Tavoitteeksi määrittyi seuraavaa: Valitaan Lääkärikeskus Aavan tarpeita palveleva tieto-

konesovellus, jolla voidaan muodostaa laadunhallinnan mittaustyökalu leikkaus- ja toi-

menpideinfektioiden seuraamiseksi. 

Muodostettavan laadunhallinnan mittaustyökalun hyötynä olisi muun muassa se, että 

sen avulla Lääkärikeskus Aavassa pystytään havaitsemaan ajantasaisesti poikkeamat 

infektioiden esiintyvyydessä. Tällä tavoin on mahdollista puuttua nopeammin tekijöihin, 

jotka aiheuttavat infektioita. 

1.3 Raportin rakenne 

Raportin kappalejako noudattelee pääpiirteittäin toisessa luvussa kuvatun projektisuun-

nitelman vaiheita, mikä avaa lukijalle aina kunkin projektivaiheen sisällön. Toisessa lu-

vussa käsitellään projektisuunnitelman lisäksi tiedonkeruun toteutussuunnitelmaa, jonka 

avulla haluttiin tunnistaa Lääkärikeskus Aavan odotukset ja tarpeet projektin tavoitteen 

saavuttamiseksi. Tiedonkeruusuunnitelmassa käytettiin termejä Data 1 ja Data 2 kuvaa-

maan tiedonkeruun kahta vaihetta.  
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Kolmannessa luvussa avataan tarkemmin tiedonkeruun ensimmäistä vaihetta (Data 1), 

jossa haastateltiin Lääkärikeskus Aavan hygienia-asioista vastaavaa työntekijää ja pyy-

dettiin haastattelun pohjalta kommentteja yrityksen aluejohtajalta. Lisäksi samassa lu-

vussa käsitellään Lääkärikeskus Aavalta saatuja dokumentteja, joita hyödynnettiin pro-

jektin aikana. 

Luvussa 4 eli Vaihtoehtoisten tietokonesovellusten vertailu ja sopivan valinta esitellään 

kolme eri tietokonesovellusta ja kuvataan näillä sovelluksilla tehtyjä esittelyversioita laa-

dunhallinnan mittaustyökaluista. Samaisessa luvussa käsitellään, kuinka kolmen eri so-

velluksen ja esittelyversioiden vertailun pohjalta päädyttiin valitsemaan laadunhallinnan 

mittaustyökalun muodostamisessa käytetty sovellus.    

Mittaustyökalun muodostaminen -luvun alussa avataan ensin valitulla tietokonesovelluk-

sella tehdystä laadunhallinnan mittaustyökalun esittelyversiosta saatua palautetta (Data 

2) ja tämän pohjalta tehtyä laadunhallinnan mittaustyökalun muodostamiseen liittyvää 

määrittelyä. Määrittelyn kautta siirrytään avaamaan muodostetun laadunhallinnan mit-

taustyökalun ominaisuuksia, jotka on kuvattu vaiheittain pitäen silmällä sitä, että ominai-

suuksien kuvaamisen tarkoituksena on toimia muun muassa ohjekirjamaisena käyttöop-

paana laadunhallinnan mittaustyökalun käyttäjälle.  

Johtopäätökset sisältävät arvion kehityshankkeen onnistumisesta ja ehdotuksen yrityk-

selle koskien laadunhallinnan mittaustyökalun muodostamista ja käyttöönottoa. Johto-

päätöksissä on lisäksi yhteenveto koko hankkeesta.    

2 Projektisuunnitelma 

Projektia varten tehtiin projektisuunnitelma, joka jakautui neljään selkeään vaiheeseen. 

Projektisuunnitelman ensimmäiseksi vaiheeksi muodostui taustoitusvaihe, jonka tarkoi-

tuksena oli ensin kartoittaa tarkemmin yrityksen nykykäytänteitä infektiotietojen seuraa-

misessa. Taustoituksen pohjalta haluttiin tunnistaa myös kehityshaaste ja asettaa pro-

jektille selkeä tavoite. Taustoituksen pohjana suunniteltiin käytettäväksi kirjallista insi-

nöörityön toimeksiantoa ja Lääkärikeskus Aavan verkkosivustoja. Käytettävissä olevien 

tietojen pohjalta haluttiin nostaa lisäksi esille projektilla tavoiteltavat hyödyt.   
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Projektisuunnitelman toiseksi vaiheeksi muodostui odotusten ja tarpeiden tunnistami-

nen. Tämän vaiheen tavoitteena oli ensin selvittää tietokonesovelluksen valintaan liitty-

viä odotuksia ja tarpeita. Odotukset ja tarpeet -vaiheessa haluttiin myös selvittää tuleva 

käyttäjäkunta muodostettavalle laadunhallinnan mittaustyökalulle ja se, millaisia tietoja 

työkalulla haluttiin käsiteltävän. Tässä projektin vaiheessa haluttiin lisäksi tunnistaa, mil-

laisia ominaisuuksia laadunhallinnan mittaustyökaluun toivottiin saatavan. Projektisuun-

nitelman odotukset ja tarpeet -vaiheessa haluttiin selvittää vielä lopuksi se, liittyikö pro-

jektin läpiviemiseen joitakin rajoituksia. 

Projektisuunnitelman kolmannessa vaiheessa eli kartoitus ja vertailu -vaiheessa haluttiin 

ensin kartoittaa laadunhallinnan mittaustyökalun muodostamiseen soveltuvia tietoko-

nesovelluksia, ja valita näistä vertailuun mukaan kolme tietokonesovellusta. Vertailtavia 

tietokonesovelluksia suunniteltiin taustoitettavaksi ensin kirjallisuus- ja teoriatiedon poh-

jalta ja tehdä tämän lisäksi sovelluksilla esittelyversiot laadunhallinnan mittaustyöka-

luista. Esittelyversiot haluttiin tehdä sen vuoksi, jotta sovellusten ja niillä muodostettujen 

laadunhallinnan mittaustyökalujen ominaisuuksien vertaileminen olisi konkreettisempaa. 

Viimeisen projektisuunnitelman vaiheen tavoitteena oli määrittää laadunhallinnan mit-

taustyökaluun tarvittavat ominaisuudet ja valikot, ja muodostaa tämän jälkeen varsinai-

nen laadunhallinnan mittaustyökalu valitulla tietokonesovelluksella. Tämän projektisuun-

nitelman vaiheen tavoitteena oli myös kuvata muodostetusta laadunhallinnan mittaus-

työkalusta löytyvät ominaisuudet ja tehdä tämän jälkeen ehdotus koskien käyttöönottoa.   

2.1 Projektisuunnitelma lohkokaaviona 

Projektisuunnitelman pohjalta laadittiin lohkokaavio selventämään projektin eri vaiheita 

ja helpottamaan projektin vaiheistamista ja aikatauluttamista. Lohkokaavio on esitelty 

kuvassa 1. 
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Kuva 1. Projektisuunnitelmakaavio 

Lohkokaaviossa kuvattiin myös tiedonkeruuvaiheet (Data 1 ja Data 2), jotka on tarkem-

min avattu seuraavan luvun tiedonkeruusuunnitelmassa.  

2.2 Tiedonkeruun toteutussuunnitelma 

Kuvassa 1 esitellystä projektisuunnitelmakaaviosta ilmeneviä tiedonkeruuvaiheita (Data 

1 ja Data 2) varten tehtiin tiedonkeruun toteutussuunnitelma, jossa ensimmäisessä vai-

heessa (Data 1) haluttiin hyödyntää Lääkärikeskus Aavalta saatua kirjallista insinööri-

työn toimeksiantoa ja sen sisältämiä tietoja. Toimeksiannon pohjalta suunniteltiin haas-

tattelukysymyksiä Aavan odotusten ja tarpeiden kartoittamiseksi. Haastattelukysymyk-

sillä haluttiin selvittää, mitä laadunhallinnan mittaustyökalun muodostamiseen soveltuvia 

tietokonesovelluksia yrityksellä oli käytössään ja oliko tarpeellista ottaa sovellusten ver-

tailuun mukaan myös muita sovelluksia. Haastattelukysymyksillä haluttiin selvittää lisäksi 

se, millaisia ominaisuuksia muodostettavassa laadunhallinnan työkalussa tuli olla. Laa-

dittujen kysymysten pohjalta tavoitteena oli suorittaa haastattelu, jossa haastatellaan 

Lääkärikeskus Aavan hygienia-asioista vastaavaa työntekijää tarvittavien tietojen saa-

miseksi. Haastattelukysymykset ja vastaukset suunniteltiin lähetettäväksi tämän jälkeen 

Lääkärikeskus Aavan aluejohtajalle kommentoitaviksi.  

Tiedonkeruun ensimmäisessä vaiheessa (Data 1) haluttiin lisäksi pyytää yritykseltä näh-

täväksi insinöörityön toimeksiannossa mainittu infektion ilmoituslomake ja yrityksellä ai-

kaisemmin käytössä ollut alusta, johon infektiotietoja oli tallennettu. 
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Tiedonkeruun toisessa vaiheessa (Data 2) valitulla tietokonesovelluksella tehty laadun-

hallinnan mittaustyökalun esittelyversio suunniteltiin käytäväksi läpi vaihe vaiheelta Lää-

kärikeskus Aavan hygienia-asioista vastaavan työntekijän kanssa. Esittelyversiosta 

saatu palaute ja kehitysideat tuli suunnitelman mukaan ottaa huomioon laadunhallinnan 

mittaustyökalun pilottiversion muodostusvaiheessa. Muodostamisen jälkeen laadunhal-

linnan mittaustyökalun pilottiversio suunniteltiin esiteltäväksi Lääkärikeskus Aavan alue-

johtajalle palautteen saamiseksi ja tarvittavien muutosten tekemiseksi. 

3 Lääkärikeskus Aavan odotusten ja tarpeen tunnistaminen (Data 1) 

Tiedonkeruusuunnitelman mukaisesti kehityshaastetta lähestyttiin keräämällä tietoa in-

sinöörityön toimeksiantajan tarkemmista odotuksista ja tarpeista. Tiedonkeruun ensim-

mäisessä vaiheessa keskityttiin kahteen pääseikkaan, eli tietokonesovelluksen valintaan 

liittyviin kysymyksiin ja laadunhallinnan mittaustyökalun ominaisuuksiin liittyviin kysy-

myksiin. 

Sovelluksen valintaan liittyen haluttiin ensin selvittää, mitkä yrityksen käytössä olevat 

sovellukset soveltuivat toimeksiannon mukaiseen tarkoitukseen. Lisäksi haluttiin selvit-

tää, halusiko yritys vertailtavan myös sellaisia sovelluksia, joita yrityksellä ei ollut vielä 

käytössään.  

Koska toimeksiannon mukaisesti laadunhallinnan mittaustyökalun tuli palvella ensisijai-

sesti infektioiden torjunnasta ja potilasturvallisuudesta vastaavia henkilöitä, niin asiaan 

haluttiin saada näkemystä sekä hygienia-asioista vastaavalta henkilöltä että yrityksen 

aluejohtajalta. Johdonmukaisimmaksi tavaksi päädyttiin haastattelemaan ensin hygie-

nia-asioista vastaavaa henkilöä ja lähettää haastattelun jälkeen dokumentoitu hygienia-

hoitajan haastattelu aluejohtajalle kommentoitavaksi.  

3.1 Hygieniahoitajan haastattelu 

Hygieniahoitajan haastattelua varten valmisteltiin etukäteen kysymyksiä, jotka olivat he-

rännyt kirjalliseen toimeksiantoon tutustumisen jälkeen. Haastattelussa keskityttiin tie-

donkeruusuunnitelman mukaisesti aluksi tietokonesovelluksen valintaan liittyviin 
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kysymyksiin ja tämän jälkeen laadunhallinnan mittaustyökalun ominaisuuksiin liittyviin 

kysymyksiin. 

Ohjelman valinta 

Haastattelun alussa haluttiin saada käsitys siitä, mikä on yrityksen nykytila kerättävien 

leikkaus- ja toimenpideinfektiotietojen suhteen. Vastauksessaan haastateltava kertoi, 

että yrityksellä on käytössään edellisen vuoden ajalta leikkaus- ja toimenpideinfektioiden 

tiedot paperisilla infektiotietolomakkeilla. Tätä aikaisemmin kerätyt infektio- ja toimenpi-

detiedot olivat tallennettuna Excel-taulukkoon. Kyseinen Excel-taulukko luvattiin esitellä 

myöhemmin projektin tueksi. 

Seuraavaksi haluttiin kartoittaa, onko yrityksellä käytössään sellaisia tietokonesovelluk-

sia, joita voidaan käyttää laadunhallinnan mittaustyökalun muodostamiseen. Haastatel-

tavan mukaan tähän tarkoitukseen sopivia sovelluksia oli muun muassa Excel-taulukko-

laskentaohjelma.  

Kolmantena asiana sovelluksen valintaan liittyen haluttiin tietää, voitiinko tietokonesovel-

lusten vertailuun ottaa mukaan muita kuin yrityksen jo käytössä olevia sovelluksia. Vas-

tauksessaan hygieniahoitaja kertoi, ettei nähnyt tälle estettä. 

Laadunhallinnan mittaustyökalu 

Laadunhallinnan mittaustyökaluun liittyen kysyttiin aluksi, ketkä kuuluvat muodostetta-

van laadunhallinnan mittaustyökalun käyttäjäkuntaan (ketkä konkreettisesti syöttävät tie-

toja ja ketkä hakevat tietoa muodostettavalla laadunhallinnan mittaustyökalulla). Tähän 

kysymykseen saatiin vastaus, että leikkaus- ja toimenpideinfektioilmoitukset tulevat koh-

dennetusti hygieniahoitajalle ja hänen vastuullaan on infektiotietojen syöttäminen valit-

tavaan tietokonesovellukseen. Hygieniahoitajan tehtäviin kuuluu lisäksi jakaa muodos-

tettavalla laadunhallinnan mittaustyökalulla tuotettua tietoa tarpeen mukaan laatujohta-

jalle, aluejohtajalle, potilasturvallisuustyöryhmälle, yksiköiden johtajille ja auditoinneissa 

(sisäiset ja ulkoiset) kulloistenkin tarpeiden mukaan. 

Haastattelua jatkettiin kysymällä, nähdäänkö tarvetta luoda yrityksen käytössä olevalle 

infektion ilmoituslomakkeelle digitaalinen lomake. Digitaaliselle lomakkeelle nähtiin 
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olevan tarvetta, mutta yrityksen ulkopuolisten toimijoiden käyttöön sopivan digitaalisen 

lomakkeen käyttöönoton rajoittavina tekijöinä nähtiin olevan muun muassa terveyden-

hoitoalan eri toimijoiden yhteensopimattomat tietojärjestelmät ja mahdolliset tietoturva-

kysymykset tietoa siirrettäessä. Aavan sisäiseen käyttöön digitaalisen lomakkeen käyt-

töönotolle ei nähty esteitä. 

Kun kysyttiin muodostettavan laadunhallinnan työkalun tuottamien tietojen integrointitar-

peista, haastateltava kertoi, että tässä vaiheessa ei nähty tarvetta integroida laadunhal-

linnan mittaustyökalun tuottamia tietoja yrityksen jo käytössä oleviin tietojärjestelmiin.  

Seuraavaksi kysyttiin, mitä infektion ilmoituslomakkeella kerättäviä tietoja laadunhallin-

nan mittaustyökalun tulee kyetä käsittelemään. Tähän kysymykseen saatiin seuraava 

luettelo tiedoista: toimenpidepäivämäärä, toimenpidelääkäri, toimenpidehoitaja, toimi-

piste, toimenpide, infektioasteen määritysluokka, toteamispäivä, mikrobilöydös ja mah-

dollisesti määrätty antibioottilääkitys.  

Hygieniahoitajalta haluttiin vielä tarkentaa, mitä laadunhallinnan mittaustyökalulla halu-

taan seurata. Vastaukseksi saatiin, että mittaustyökalulla halutaan seurata leikkaus- ja 

toimenpideinfektioiden määrää Aava Lääkärikeskuksessa kokonaisuudessaan, toimipis-

teittäin ja toimenpiteittäin. Seurattavien tietojen esitysmuodoksi haluttiin saada luvut ja 

visuaaliset esitystavat kuten esimerkiksi kaaviot. 

3.2 Aluejohtajan kommentit 

Aluejohtajan kanssa käytiin keskustelu, jonka pohjana käytettiin hänelle aikaisemmin lä-

hetettyä dokumenttia hygieniahoitajalle tehdystä haastattelusta. Aluejohtajan kanssa 

käydyssä keskustelussa nousi esille, ettei yrityksellä käytössä olevaa asiakkaan yksilöi-

vää henkilötunnusta voida käyttää syötettävänä tietona laadunhallinnan mittaustyöka-

lussa, koska tällöin työkalusta muodostuisi henkilörekisteri. Keskustelussa nousi esille 

myös kysymys siitä, onko aiheellista syöttää lääkäreiden ja hoitajien nimiä muodostetta-

vaan laadunhallinnan mittaustyökaluun. Tässä asiassa päädyttiin tekemään vielä lisä-

selvityksiä. Keskustelussa nousi esille myös se, että yrityksellä on käytössään Microsoft 

Office 365 -ohjelmisto, joka sisältää muun muassa SharePoint-sovelluksen. Kyseisen 

sovelluksen vertaileminen eri sovellusten välillä nähtiin tarpeelliseksi.  
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Aluejohtaja näki myös tarpeelliseksi, että eri yksiköiden aluevastaavat voisivat syöttää 

infektiotietoja suoraan muodostettavaan työkaluun, jotta infektiotietolomakkeita ei tarvit-

sisi lähettää erikseen hygieniahoitajalle syötettäväksi. Käydyssä keskustelussa selvisi 

lisäksi se, että sovellusten vertailuun voitiin ottaa mukaan myös sellaisiakin sovelluksia, 

joihin yrityksellä ei ollut lisenssiä hankittuna. Aluejohtajan kanssa päädyttiin siihen, että 

vertailuun otettaan mukaan Access, Excel ja SharePoint. Insinöörityön tekemisen rajoi-

tuksena nähtiin tässä vaiheessa se, että yrityksen käytössä olevalle SharePointille ei 

ollut insinöörityön tekijällä pääsyä. 

3.3 Dokumentit 

Hygieniahoitajalta saatiin tämän projektin tueksi nähtäväksi yrityksellä aikaisemmin käy-

tössä ollut infektiotietojen Excel-taulukko. Taulukkoa oli käytetty infektiotietojen tallen-

nuspaikkana, mutta taulukosta puuttui tiedon analysointiin, uudelleenorganisointiin ja 

suodattamiseen tarvittavat ominaisuudet. 

Lisäksi projektia varten saatiin yrityksellä käytössään oleva infektiotietolomake. Lomak-

keen käyttöperiaate on se, että toimenpiteen (ihon tai limakalvon läpäisevä toimenpide) 

jälkeen toimenpiteen tehnyt yksikkö täyttää toimenpiteeseen liittyvät tiedot ja luovuttaa 

esitäytetyn lomakkeen asiakkaalle. Infektiotapauksessa asiakkaan tehtävänä on luovut-

taa lomake terveydenhuoltohenkilölle hoitoon hakeutuessaan. Infektion havainneen ter-

veydenhuoltohenkilön tehtävänä on puolestaan täyttää havaittuun infektioon liittyvät tie-

dot ja toimittaa lomake edelleen Lääkärikeskus Aavan hygieniahoitajalle.   

3.4 Yhteenveto Lääkärikeskus Aavan odotuksista 

Hygieniahoitajalle tehdyn haastattelun ja aluejohtajan kanssa käydyn keskustelun poh-

jalta pystyttiin tunnistamaan, mitkä sovellukset oli mielekästä ottaa sovellusten vertailuun 

mukaan. Koska yrityksellä oli jo valmiiksi käytössään Excel-taulukkolaskentaohjelma ja 

SharePoint-sovellus, niin näiden sovellusten vertailuun mukaan ottaminen oli luonnol-

lista. Lisäksi aluejohtajan kanssa päädyttiin siihen, että sovellusten vertailuun otettiin mu-

kaan vielä Access-sovellus.  



13 

 

Muodostettavan laadunhallinnan mittaustyökalun ominaisuuksien kartoittamiseksi hyö-

dynnettiin hygieniahoitajan haastattelun ja aluejohtajan kommenttien lisäksi projektin tu-

eksi saatuja dokumentteja. Saatujen tietojen valossa pystyttiin nostamaan esille seuraa-

vat Lääkärikeskus Aavan odotukset ja tarpeet: 

• Saada käyttöön digitaalinen infektiotietolomake. 

• Seurata leikkaus- ja toimenpideinfektioita toimenpiteittäin, toimipisteittäin 
ja Lääkärikeskus Aavassa kokonaisuudessaan. 

• Seurata leikkaus- ja toimenpideinfektioiden ilmaantuvuutta suhteessa toi-
menpiteissä käyviin asiakkaisiin. 

• Seurata leikkaus- ja toimenpideinfektioiden taajuutta. 

• Pystyä esittämään seurattavina olevat infektiotiedot lukuina ja visuaalisin 
esitystavoin, kuten kaavioina. 

• Mahdollistaa infektiotietojen syöttäminen sovellukseen missä tahansa Lää-
kärikeskus Aavan yksikössä. 

• Muodostaa sovellukseen syöttökentät toimenpidepäivämäärälle, toimipis-
teelle, toimenpiteelle, infektioasteen määritysluokalle, toteamispäivämää-
rälle, mikrobilöydökselle ja mahdollisesti määrätylle antibioottilääkitykselle. 

4 Vaihtoehtoisten tietokonesovellusten vertailu ja sopivan valinta 

Aavan odotusten ja tarpeiden tunnistamisen pohjalta tietokonesovellusten vertailuun 

otettiin mukaan Microsoft Access 2016, Microsoft Excel 2016 ja Microsoft SharePoint 

Online. Tietokonesovelluksiin tutustuttiin ensin teoriatiedon pohjalta ja tämän jälkeen jo-

kaisella kolmella sovelluksella tehtiin laadunhallinnan mittaustyökaluista esittelyversiot. 

Tietokonesovelluksilla tehdyissä laadunhallinnan mittaustyökalujen esittelyversioissa 

käytettiin samansisältöisiä esimerkkitietoja vertailun helpottamiseksi.    

4.1 Access 2016 

Ensimmäiseksi sovellusten vertailuun otettiin mukaan Microsoftin tietokantojen käsitte-

lysovellus Access 2016. Access 2016 on niin kutsuttu relaatiotietokantasovellus, jolla 

voidaan luoda useiden eri taulukoiden välille yhteyksiä ja taulukoista voidaan näin muo-

dostaa relaatiotietokanta. Relaatiotietokannassa useiden eri taulukoiden sisältämien tie-

tojen hallinta, päivittäminen ja seuranta helpottuvat [4; 5 s. xi]. Tiedot syötetään Acces-

sissa lomakepohjien avulla lomakkeissa oleviin kenttiin, jolloin lomakkeen kentistä 
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muodostuu tietue. Tietueen sisältämät tiedot tallennetaan Accessissa oleviin taulukoihin, 

joihin tallennettua tietoa taas käsitellään lomakkeiden avulla [6 s. 4]. Tietokantataulukoi-

den rakenne on samankaltainen kuin esimerkiksi Excelistä tuttu laskentataulukko. Tämä 

mahdollistaa tietojen siirtämisen ja yhdistämisen taulukkolaskentaohjelmasta Accessiin 

ja toisin päin. Ohjelmalla voidaan lisäksi luoda kyselyitä ja koostaa kyselyistä edelleen 

raportteja.  

Lääkärikeskus Aavan käyttötarkoitukseen Access 2016:ta voidaan miettiä esimerkiksi 

niin, että luodaan ohjelmaan lomakepohja (kuva 2), johon tarvittavat infektiotiedot syöte-

tään.  

 

Kuva 2. Access 2016:lla muodostettu Infektiotietolomake 

Kuvan 2 osoittamassa esimerkissä numerointi on asetettu automaattiseksi laskuriksi, 

joka antaa jokaiselle lomakkeelle ja sen sisältämille tiedoille, eli tietueelle yksilöivän tun-

nuksen. Toimenpidepäivämääräkenttään valitaan kentän oikealle puolelle avautuvasta 

kalenterivalikosta oikea päivämäärä. Toimipiste, toimenpide ja infektioasteen määritys-

luokka valitaan avautuvista pudotusvalikoista, joihin on määritelty etukäteen tarvittavat 

arvot. Toteamispäivä valitaan kalenterivalikosta ja mikrobilöydös valitaan pudotusvali-

koista. Mahdollisesti määrätty antibioottilääkitys merkitään sille varattuun ruutuun. 

Infektiotietolomakkeelle syötetyt tiedot siirtyvät tallennettaessa taulukkoon, josta ku-

vassa 3 on nähtävillä kuvan 2 tiedot taulukon ensimmäisellä rivillä. 
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Kuva 3. Taulukko infektiotiedoista 

Taulukkoon on kuvassa 3 syötetty infektiotietolomakkeen avulla 12 tietuetta. Taulukon 

sisältämistä tiedoista voidaan tehdä erilaisia kyselyitä ja kuvassa 4 olevan raportin poh-

jatietona on käytetty toimipisteittäin tehtyä kyselyä todetuista infektioista vuosina 2015-

2017. Raporttiin on lisäksi lisätty pylväskaavio havainnollistamaan tietoja. 

 

Kuva 4. Raportti todetuista infektioista vuosina 2015-2017 

Kuvassa 3 esitetystä taulukosta voidaan tehdä myös muitakin kyselyitä kulloistenkin tar-

peiden mukaan, kuten esimerkiksi havaittujen infektioiden määrät toimenpiteittäin vuo-

sina 2015-2017. Access 2016:ta löytyy myös muita analysointia ja tiedon siirtämistä 
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helpottavia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi taulukoiden siirtäminen SharePoint-luette-

loon tai taulukon sisältämien tietojen vieminen Exceliin. 

4.2 Excel 2016 

Toisena ohjelmana vertailuun otettiin Microsoft Officen Excel-taulukkolaskentaohjelma 

2016. Excelin sopivuutta Lääkärikeskus Aavan tarpeisiin tarkasteltiin taulukkolaskenta-

ohjelman pivot-taulukointitoiminnon kautta. Pivot-taulukoinnin tarkasteluun päädyttiin, 

koska siitä löytyy Lääkärikeskus Aavan tarpeisiin tarvittavia ominaisuuksia, joita ovat 

muun muassa tietojen uudelleen järjestely ja eri tarpeisiin muunneltava tiedonhakuomi-

naisuus. Lisäksi Excelin pivot-taulukoista löytyy ominaisuudet yhteenvetoraporttien te-

kemiseen. 

Pivot-taulukko on Excelissä oleva toiminto, jolla pystyy käsittelemään ja analysoimaan 

luettelomaista aineistoa. Pivot-taulukoinnin avulla aineistoa pystytään järjestelemään, la-

jittelemaan, suodattamaan ja edelleen luomaan erilaisiin tarpeisiin soveltuvia yhteenve-

toraportteja. Pivot-taulukon aineistona voidaan käyttää esimerkiksi Excel-taulukon sisäl-

tämiä tietoja, toisesta pivot-taulukosta otettuja tietoja tai ulkoisesta tietokannasta haettua 

tietoa. Pivot-taulukolla tehdyt yhteenvetoraportit voidaan myös visualisoida esimerkiksi 

vuorovaikutteisella pivot-kaaviolla. Pivot-kaaviolla voidaan lajitella ja suodattaa kaavion 

pohjana olevia tietoja suoraan pivot-kaaviossa olevan suodatusruudun avulla. [7, s. 201; 

8, s. 103; 9.]   

Pivot-taulukolla voidaan tehdä kyselyjä suuristakin tietomääristä ja tutkia kulloistenkin 

tarpeiden mukaisia tietoja joko yleisemmällä tasolla yhteenvetotietojen muodossa tai laa-

jentamalla kyselyä yksityiskohtaisemmalle tasolle. Pivot-taulukon pohjalla olevia luette-

lomaista tietoa voidaan helposti organisoida uudestaan. Pivot-taulukon ominaisuuksiin 

kuuluu myös se, että sillä pystytään tekemään laskutoimituksia käsiteltävän aineiston 

pohjalta. [9.] 

Kuvassa 5 on esitelty esimerkki Excel-taulukkolaskentaohjelmalla tehdystä Excel-taulu-

kosta ja sen sisältämistä tiedoista muodostetusta pivot-taulukosta. Esimerkissä olevassa 

taulukossa on seuraavat kentät: toimenpidepäivämäärä, toimipiste (1-3), toimenpide (1-

4), todetut infektiot niiden luokituksen mukaan (pinnallinen, syvä tai leikkausalue), 
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toteamispäivä, mikrobilöydös (kyllä, ei tai näytettä ei ole otettu) ja määrätty antibiootti 

(kyllä tai ei). Pivot-taulukko on puolestaan määritelty laskemaan tehtyjen toimenpiteiden 

määrät toimipistekohtaisesti. 

 

  

Kuva 5. Excel-taulukko ja sen tiedoista muodostettu pivot-taulukko 

Oheisen esimerkin pivot-taulukon sarakeotsikoita voidaan Excelissä tarkastella tarkem-

min laajentamalla vuosikohtaista näkymää, jolloin saadaan tietää, missä kuussa infekti-

oon johtanut toimenpide on tehty. Tieto voidaan edelleen ottaa tarkempaan tarkasteluun 

tarkan päivämäärän näkemiseksi. Lisäksi oheisesta pivot-taulukosta voidaan Excelissä 

tarkastella vaikkapa jonain tiettynä vuonna havaittujen infektioiden määrää tai esimer-

kiksi yksikkökohtaisesti havaittujen infektioiden määrää koko tarkastelujakson aikana. 

Riviotsikoita laajentamalla voidaan tarkastella tarkemmin muun muassa, missä toimen-

piteessä infektiot ovat syntyneet. 

Tietojen esitysmuodoksi voidaan valita kaavio, josta kuvassa 6 on esitelty edellisen esi-

merkin tietojen pohjalta laadittu pivot-kaavio. 
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Kuva 6. Pivot-kaavio 

Kuvassa 6 olevaa pivot-kaaviota voidaan Excelissä muokata suoraan kaaviossa olevien 

suodatusruutujen avulla. Kaaviosta saadaan näin suoraan esitettyä kulloistenkin tarpei-

den mukaiset tiedot.  

Edellisessä läpikäydyt toiminnot voidaan pääpirteittäin toteuttaa myös Microsoft Office 

365 -palvelun Excel Onlinella, jolloin taulukon käyttöoikeuksia voidaan jakaa tarvittaville 

työntekijöille infektiotietojen syöttämiseksi ja infektiotietojen seuraamiseksi.  

4.3 SharePoint Online 

Kolmantena sovelluksena vertailuun otettiin SharePoint Online -palvelu, joka on Micro-

softin ylläpitämä pilvipohjainen palvelu, jolla voidaan muodostaa web-sivustojen kaltaisia 

sivustoja tietojen tallentamiseen, järjestelemiseen ja jakamiseen. SharePoint Online Si-

vustoille tallennetut tiedot ovat hakukelpoisia ja tietoja voidaan hallita tietokoneiden li-

säksi myös mobiililaitteilla. SharePoint Onlinen avulla voidaan jakaa tietoa kohdennetusti 

muodostamalla sivustoille ryhmäjäsenyyksiä niiden toimiessa näin ollen työryhmän in-

tranet-paikkana. SharePoint Online on saatavilla joko yhdessä Microsoft Office 365 -

palvelupaketin kanssa tai palvelun voi hankkia erillisenä SharePoint Online -palveluna. 

[10; 11; 12; 13.] 
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Lääkärikeskus Aavan tarpeita ajatellen SharePoint Onlineen voidaan luoda hygienia-asi-

oita koskeva ryhmäsivusto, jolle jaetaan tarvittava määrä jäsenyyksiä. Ryhmäsivustoon 

luodaan taulukko, jonne infektiotiedot voidaan syöttää SharePoint Onlinessa avautuvan 

syöttölomakkeen kautta. Ryhmäsivustolle voidaan tehdä myös määritys, että tarvittavat 

henkilöt saavat sähköposti- tai mobiili-ilmoituksen, kun taulukkoon syötetään uusia tie-

toja. 

Kuvassa 7 on SharePoint Online -näkymä infektiotietojen syöttölomakkeesta. Syöttölo-

makkeessa on avoimena toimenpiteiden pudotusvalikko. 

 

Kuva 7. SharePoint Online -näkymä infektiotietojen syöttölomakkeesta  

Kuvassa 8 on puolestaan esitelty mobiililaitenäkymä samaisesta infektiotietojen syöttö-

lomakkeesta. Mobiililaitenäkymä on muodostettu PowerApps-sovelluksella, jolla voidaan 

luoda digitaalisia lomakkeita [14]. 
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Kuva 8. PowerApps-sovelluksella muodostettu mobiililaitenäkymä syöttölomakkeesta. 

Infektiotiedot tallentuvat syöttämisen jälkeen taulukkonäkymään, josta voidaan tehdä 

suodatuksia tarvittavien tietojen esiin nostamiseksi. Taulukon tiedot voidaan toisaalta 

viedä myös Exceliin, jos jatkokäsittely halutaan tehdä taulukkolaskentaohjelmalla. Ku-

vassa 9 on SharePoint Onlinen näkymä taulukkoon syötetyistä infektiotiedoista. Näky-

mässä on ylimmällä rivillä kuvassa 7 ja 8 olevat tiedot. Rivien alussa näkyvä tunnus on 

sovelluksen määrittelemä yksilöimä tunnus kullekin riville.  

 

Kuva 9. SharePoint Onlinen näkymä infektiotiedoista 

Taulukossa olevia tietoja voidaan suodattaa suodattimen avulla esimerkiksi yksikkökoh-

taisesti ja toimenpidekohtaisesti. Tiedoista voidaan luoda myös erillinen näkymä vaik-

kapa vuositasolla, ja vuositason näkymää voidaan myös tarvittaessa suodattaa. Ku-

vassa 10 on luotu kuvassa 8 olevan taulukon tiedoista näkymä vuositasolla vuodelta 
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2015. Näkymään on otettu mukaan rivitiedon yksilöivä tunnus, toimipiste, toimenpide ja 

toimenpidepäivämäärä. Kuvassa 10 on tietojen lisäksi avoinna suodatinruutu. 

 

Kuva 10. SharePoint Onlinen vuosikohtainen näkymä taulukkoon syötetyistä tiedoista. 

SharePoint Onlinen voi määrittää tekemään tarvittavia laskutoimituksia, kuten vaikkapa 

laskemaan todettujen infektioiden määrät. Kaavioiden luomiseen voidaan hyödyntää esi-

merkiksi Excel-taulukkolaskentaohjelmaa viemällä SharePoint Online -taulukon tiedot 

Exceliin ja lisäämällä Pivot-kaavio, jolloin tiedoista saadaan kuvan 6 mukainen kaavio. 

4.4 Tietokonesovellusten vertailu ja valinta 

Tietokonesovelluksilla tehtyjen laadunhallinnan mittaustyökalujen esittelyversioiden do-

kumentaatio toimitettiin Lääkärikeskus Aavan aluejohtajalle ja hygieniahoitajalle tutustu-

mista varten. Näistä kolmesta eri sovelluksella tehdystä laadunhallinnan mittaustyöka-

lusta yrityksen odotukset ja tarpeet täyttivät parhaiten SharePoint Online. SharePoint 

Onlinella oli mahdollista toteuttaa parhaiten laadunhallinnan mittaustyökalulta vaaditta-

vat ominaisuudet. Valintaa tuki myös se, että Lääkärikeskus Aavalla oli valmiiksi käy-

tössä Microsoft Office 365 -palvelupakettiin sisältyvä SharePoint Online.  

5 Mittaustyökalun muodostaminen (Data 2) 

Tarvittavien ominaisuuksien ja valikkojen sisältämien tietojen määrittelemiseksi Share-

Point Onlinella tehty esittelyversio käytiin tietokonesovelluksen valinnan jälkeen tarkem-

min hygieniahoitajan kanssa läpi. Hygieniahoitaja kertoi palautteena, että laadunhallin-

nan mittaustyökaluun tulee saada seuraavat valikot tai tietojen syöttökentät: 
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• Toimipistepudotusvalikko, johon toimipisteiksi Järvenpää, Hyvinkää, Tuusula, 

Kerava Kauppakaari, Keravan Terveyspuisto, Kerava sairaala, Kamppi, Kamppi 

sairaala, Turku, Aviapolis, Oulu, Karaportin työterveysasema, Itäkeskus, Tam-

pere, Tapiola ja Pasila.   

• Toimenpidepudotusvalikko, johon toimenpiteiksi abdominoplastia, acl, adenoto-

mia, akilesjänne, arthroereisis, aterooman poisto, bankart, biopsia / ohutneula-

näyte, caldwell-luc, canalis carpi, circumcisio, dupuytren kontraktuura, ehkäisy-

kapselin laitto / poisto, epipharyngoskopia, fess, fissura ani, frenulotomia, 

ganglion poisto, gastroskopia, gepan-hoito, gynekomastia, haavan ompelu / lii-

maus, haavanhoito, hallux valgus, hydrocele / spermatocele, hörökorvaleikkaus, 

jännekiinnitys, kaihileikkaus, karsastusleikkaus, kasvojenkohotus, kaularanka-

leikkaus, kiilaexcisio / -resektio, kilpirauhasleikkaus, kivespussiin kohdistuva leik-

kaus, kolonoskopia, korvien putkitus / putkien poisto, kystoskopia, kyynärpään 

tähystys, levyjen/ruuvien poisto, luomen / ihomuutoksen poisto, max-punktio, 

mosaiikkiplastia, MPFL rekonstruktio, murtumaleikkaus avo, nilkan tähystys, ni-

velpisto, ohutsuolen tähystys / infuusio, olkapään avoleikkaus, olkapään tähys-

tys, paiseen puhkaisu, peräpukamaleikkaus, peräpukamien ligeeraus, poh-

jepidennys, polven tähystys, polyypin poisto, poskiontelon pallolaajennus, ran-

teen tähystys, rasvaimu / rasvansiirto, rasvapaikka, RFTA, rintaproteesi, rinta-

syöpäleikkaus kokopoisto, rintasyöpäleikkaus osapoisto, rintojen pienennys, rin-

tojen suurennus, rotator cuff, selkäleikkaus, septoplastia, silmäluomileikkaus, so-

lisluun levytys, suonikohjuleikkaus, suonikohjutoimenpide, sylkirauhasen poisto, 

tonsillektomia, TVT TOT, TVT-O, tyräleikkaus, uvulectomia, vartiasolmuketutki-

mus, vasektomia, vasovasostomia, vatsan muotoiluleikkaus, xiapex-pistoshoito 

ja muu toimenpide. 

• Muu toimenpidekenttä, johon voi kirjoittaa vapaata tekstiä. Tämä kenttä tarkoi-

tettu sellaisiin tilanteisiin, jos edellisestä luettelosta ei löydy tehtyä toimenpidettä.   

• Infektioasteen määritysluokkavalikko, johon kolme eri vaihtoehtoa: Pinnallinen, 

syvä tai leikkaus/elininfektio. 

• Kyllä/ei-valikot seuraaville oireille: Tuleeko haavasta märkäistä eritettä? Onko 

haava-alueella todettavissa kipua tai arkuutta? Onko haava-alueella todettavissa 
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turvotusta? Onko haava-alueella todettavissa punoitusta? Onko haava-alueella 

todettavissa pitkittynyttä kudosneste-eritystä?  

• Kyllä/ei-valikko bakteeriviljelyn ottamisen osalta ja jos vastaus kyllä, niin syöttö-

kenttä sille mikä bakteeri kasvaa. 

• Kyllä/ei-valikko sille, onko määrätty antibioottilääkitystä. Ja jos vastaus kyllä, niin 

mikä antibioottilääkitys. 

Näiden määrittelyjen pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin SharePoint Onlinella laadunhal-

linnan mittaustyökalusta pilottimittakaavan testiversio, joka esiteltiin Lääkärikeskus Aa-

van aluejohtajalle. Testiversioon syötettiin esittelyä varten esimerkkitietoja, jotka eivät 

sisältäneet todellisia infektiotietoja. Tietoja käytettiin vain havainnollistamaan työkalun 

ominaisuuksia. 

Aluejohtajan mukaan esitelty laadunhallinnan mittaustyökalu vastasi hyvin työlle asetet-

tuja tavoitteita ja työkaluun oli saatu niitä ominaisuuksia, joita siinä toivottiin olevan. Tä-

män lisäksi SharePoint Online -sovelluksen nähtiin soveltuvan yrityksen käytössä ole-

vaan intranet-ympäristöön ja sovelluksen ryhmäjäsenyyksien jakaminen -ominaisuus 

nähtiin hyvänä keinona välittää tietoja todetuista infektioista tietoja tarvitseville tahoille 

yrityksen sisällä. Aikaisemmin avoimeksi kysymykseksi jääneessä lääkäreiden ja hoita-

jien nimien syöttämistä koskevassa asiassa päädyttiin siihen, ettei niille muodosteta 

omaa syöttökenttää. Laadunhallinnan mittaustyökalun esittelyn lopputuloksena aluejoh-

taja päätyi siihen, että esitellyn kaltainen laadunhallinnan mittaustyökalu oli valmis siir-

rettäväksi yrityksen käyttöön.  

Laadunhallinnan mittaustyökalun pilottimittakaavan testiversion esittelyn jälkeen työka-

lun ominaisuudet dokumentoitiin ja kirjoitettiin kuvausten kanssa auki tähän raporttiin.  

5.1 Mittaustyökalun ominaisuus 1 

SharePoint Online -sivustolle muodostetussa laadunhallinnan mittaustyökalussa on säh-

köinen infektiotietojen syöttölomake, jolla sivustolle muokkaus- tai vierailijaoikeudet 

omaavat työntekijät voivat syöttää todettuja infektiotietoja. Muokkaus- ja 



24 

 

vierailijaoikeuksia sivustolle voidaan yrityksen sisällä jakaa kulloistenkin tarpeiden mu-

kaisesti. Sivuston aloitussivulle on lisätty pikalinkki, jota painamalla avautuu infektiotie-

tojen syöttölomake. Syöttölomakkeen voi avata myös infektiotietojen taulukkonäky-

mässä painamalla uusi -painiketta, jolloin tietojen syöttäjälle avautuu kuvassa 11 näkyvä 

infektiotietojen syöttölomake. 

 

Kuva 11. Osittainen näkymä syöttölomakkeesta 

Syöttölomakkeesta löytyvät syöttökohdat toimenpidepäivämäärälle, toimipisteelle, toi-

menpiteelle, toimenpiteen tarkennukselle, infektioasteen määritysluokalle, toteamispäi-

välle, oireille, bakteeriviljelylle ja antibioottilääkitykselle. Tietojen syöttämisen ja tallenta-

misen jälkeen syötetyt tiedot siirtyvät kuvassa 12 näkyvään luettelonäkymään.  

5.2 Mittaustyökalun ominaisuus 2 

Muodostettu laadunhallinnan mittaustyökalu on määritelty laskemaan syötettyjen tietuei-

den lukumäärä, jonka avulla yrityksessä voidaan seurata syötettyjen leikkaus- ja toimen-

pideinfektioiden määrää. Lukumäärä näkyy kuvassa 12 kuvatun Infektiotietojen luette-

lonäkymän alaosassa. 
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Kuva 12. Osittainen luettelonäkymä, jossa syötettynä esimerkkitietoja  

Luettelonäkymässä näkyvien otsikoiden kohdalta avautuvien pudotusvalikoiden kautta 

voidaan tehdä tarvittavia suodatuksia. Suodatusominaisuudet on kuvattu tarkemmin 

kohdassa 5.3 Mittaustyökalun ominaisuus 3. 

5.3 Mittaustyökalun ominaisuus 3 

Suodatusvalikkojen avulla voidaan seurata muun muassa todettuja leikkaus- ja toimen-

pideinfektioita toimenpiteittäin ja toimipisteittäin. Myös muut syötetyt tiedot ovat suoda-

tuskelpoisia. Suodatusvalikot löytyvät luettelon ylälaidassa olevien otsikkotietojen koh-

dalta olevista pudotusvalikoista. 

Suodatusperusteiden jälkeen laadunhallinnan mittaustyökalu laskee luettelonäkymässä 

olevien tietueiden määrän. Kuvassa 13 on avoimena toimipistekohtainen suodatusva-

likko. 

 

Kuva 13. Luettelonäkymästä avattu toimipisteiden suodatusvalikko 
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Toimipisteen valinnan jälkeen luettelonäkymään tulee tiedot valitussa toimipisteessä teh-

dyistä infektioon johtaneista toimenpiteistä. Tiedot näkyvät samalla tavoin kuin kuvassa 

12 ja 13, mutta näkymässä on pelkästään valitun toimipisteen tiedot ja määrä.  

5.4 Mittaustyökalun ominaisuus 4 

Todettujen infektioiden taajuutta voidaan seurata ennalta määriteltyjen SharePoint Onli-

nen asetusten avulla. Tätä kehityshanketta varten muodostettuun laadunhallinnan mit-

taustyökaluun määriteltiin viisi näkymää (yleisnäkymä todetuista infektioista, kaikki infek-

tiotiedot, vuoden 2017 todetut infektiot, vuoden 2018 todetut infektiot ja vuoden 2019 

todetut infektiot), joista kuvassa 14 on nähtävillä vuoden 2019 todetut infektiot -näkymä. 

Näkymä näyttää vuonna 2019 todetut infektiotiedot käyttäen ennalta syötettyjä esimerk-

kitietoja. 

 

Kuva 14. Esimerkkitiedoista määritelty Vuoden 2019 todetut infektiot -näkymä 

Oheisen vuosikohtaisen näkymän lisäksi voidaan SharePoint Onlineen määrittää vaik-

kapa neljännesvuosinäkymät. Käyttökelpoisempi tapa tähän lienee kuitenkin Mittaustyö-

kalun ominaisuus 5 -luvussa kuvattu tietojen siirtäminen Excel taulukkolaskentaohjel-

maan ja pivot-ominaisuuden hyödyntäminen. 

5.5 Mittaustyökalun ominaisuus 5 

Syötettyjen infektiotietojen tarkempi analysointi onnistuu helposti viemällä tiedot Share-

Point Onlinesta Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Excelin avulla syötetyistä 
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infektiotiedoista voidaan muodostaa tietojen esittämisen tueksi muun muassa visuaalisia 

kaavioita.  

Tietojen vienti Exceliin tapahtuu SharePoint Onlinen luettelonäkymässä (kuvat 13 ja 14) 

olevaa Vie Exceliin -painiketta painamalla. Exceliin avautuvassa taulukossa tiedot ovat 

tarvittaessa suodatuskelpoisia kuvassa 15 näkyvien rivillä 1 olevien otsikoiden kohdalta. 

 

Kuva 15. SharePoint Onlinesta Exceliin siirretyt tiedot 

Tämän jälkeen valitaan Excelin ylälaidassa olevalta Lisää-välilehdeltä pivot-kaavio. Pi-

vot-kaavion aukeamisen yhteydessä avautuu myös Pivot-kaavion kentät -valikko. Jos 

halutaan luoda esimerkiksi vuoden 2018 todetuista infektiosta kaavio, jossa näkyvät yk-

sikkökohtaiset tiedot, tehdään seuraavat valinnat: Valitaan arvoihin toimenpiteet, akseliin 

(luokat) toimipisteet ja selitteeseen (sarja) toimenpidepäivämäärät. Toimenpidepäivä-

määrästä jätetään valituksi vain vuosikohtainen näkymä. Tämän lisäksi on vielä avattava 

suodatusvalikko kaaviossa olevasta Vuodet-suodatusvalikosta ja valittava sieltä vuosi 

2018. Tämän jälkeen saadaan kuvassa 16 kuvattu näkymä. 
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Kuva 16. Pivot-kaavio 

Kaaviossa näkyvillä suodatuskentillä voidaan tehdä suoraan myös muita tarvittavia suo-

datuksia esimerkiksi toimipisteittäin. Kaiken kaikkiaan Pivot-kaavion avulla saadaan to-

teutettua kulloistenkin tarpeiden mukaisten kaavioiden tekeminen valitsemalla raporttiin 

halutut Pivot-kaavion kentät.  

5.6 Mittaustyökalun yhteenvetokuvaus 

Laadunhallinnan mittaustyökalulla voidaan seurata havaittujen leikkaus- ja toimenpidein-

fektioiden määrää koko yrityksen tasolla tai suodatusvalikkojen avulla esimerkiksi toi-

menpiteittäin tai toimipisteittäin. Myös muut syötetyt tiedot ovat suodatuskelpoisia, joten 

suodatusominaisuudet ovat monipuoliset. Havaittujen leikkaus- ja toimenpideinfektioi-

den taajuutta voidaan seurata ennalta määriteltyjen vuosikohtaisten näkymien avulla 

SharePoint Onlinessa tai tiedot voidaan siirtää Excel-taulukkolaskentaohjelmaan ja hyö-

dyntää Excelistä löytyvää Pivot-toimintoa. 

Näiden ominaisuuksien lisäksi mittaustyökaluun on mahdollista lisätä muita ominaisuuk-

sia kuten syötetyistä infektiotiedoista automaattisen sähköposti-ilmoituksen lähettämi-

nen infektioiden torjunnasta ja potilasturvallisuudesta vastaaville henkilöille. Näin syöte-

tyistä tiedoista välittyy reaaliajassa ilmoitus, jolloin infektioiden aiheuttajiin pystytään 

puuttumaan mahdollisimman nopeasti ja mahdollisten epidemioiden syntymisen ehkäi-

semiseen tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. 

6 Johtopäätökset 

Terveydenhuollon toimenpiteiden yhteydessä syntyy aika ajoin infektioita, joiden määrää 

halutaan luonnollisesti minimoida. Jotta toimenpiteisiin liittyviä infektioita voidaan parem-

min hallita, tarvitaan niiden esiintymisestä ajantasaista tietoa. Tämän insinöörityön kehi-

tyshaaste lähtikin liikkeelle siitä, että Lääkärikeskus Aavassa haluttiin kehittää todettujen 

infektioiden seuraamismenetelmää.  
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6.1 Yhteenveto koko hankkeesta 

Insinöörityön tarkoituksena oli viedä kehityshanke läpi projektinomaisesti ja noudatella 

projektille tunnusomaisia vaiheita. Työ aloitettiin laatimalla projektisuunnitelma ja tiedon-

keruusuunnitelma, joita käytettiin koko hankkeen läpiviemisen ajan työn tukena. Suunni-

telmia hyödynnettiin työn eri vaiheissa ja suunnitelmien avulla työ pystyttiin jakamaan 

selkeisiin vaiheisiin, mikä helpotti projektin hallintaa ja aikataulutusta.  

Kehityshankkeen lopputuotoksena muodostettiin laadunhallinnan mittaustyökalu, jonka 

ominaisuudet kuvattiin tähän raporttiin. Kehityshankkeesta muodostunut raportti toimi-

tettiin yritykselle tukemaan ja helpottamaan varsinaisen laadunhallinnan mittaustyökalun 

muodostamista ja käyttämistä. 

6.2 Ehdotus koskien käyttöönottoa  

Koska rajoituksista johtuen insinöörityöntekijällä ei ollut pääsyä yrityksen käytössä ole-

vaan SharePoint Online -sovellukseen, päädyttiin kehityshankkeen pohjalta tekemään 

yritykselle ehdotus muodostaa tässä raportissa kuvatun mukainen laadunhallinnan mit-

taustyökalu valitulla tietokonesovelluksella. SharePoint Onlinella muodostetulla laadun-

hallinnan mittaustyökalulla infektiotietojen syöttäminen helpottuu ja nopeutuu, jonka li-

säksi syötettyjen tietojen käytettävyys paranee. Laadunhallinnan mittaustyökalun tuotta-

mien tietojen avulla yrityksessä voidaan nopeasti puuttua mahdollisten infektioiden ai-

heuttajiin. Tämä puolestaan lisää potilasturvallisuutta ja parantaa yrityksen asiakkailleen 

tuottamien palvelujen laatua. 

6.3 Kehityshankkeen arviointi 

Työlle asetettiin alussa tavoitteeksi valita Lääkärikeskus Aavan tarpeita palveleva tieto-

konesovellus, jolla voidaan muodostaa laadunhallinnan mittaustyökalu infektioiden seu-

raamiseksi. Tätä kehityshaastetta lähestyttiin kartoittamalla kolmea sovellusta ja näistä 

kolmesta sovelluksesta soveltuvimmaksi nähtiin SharePoint Online. Kyseisellä sovelluk-

sella muodostetun laadunhallinnan mittaustyökalun nähtiin soveltuvan haluttuun tarpee-

seen hyvin, koska sillä saatiin toteutettua lähes kaikki Lääkärikeskus Aavassa ilmenneet 
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laadunhallinnan mittaustyökalua koskevat odotukset ja tarpeet. Kehityshankkeen tuotok-

sena muodostetulla laadunhallinnan mittaustyökalulla pystyttiin toteuttamaan seuraavat 

asiat:  

• Laadunhallinnan mittaustyökalussa on digitaalinen infektiotietolomake. 

• Työkalulla pystytään seuraamaan leikkaus- ja toimenpideinfektioita toi-
menpiteittäin, toimipisteittäin ja Lääkärikeskus Aavassa kokonaisuudes-
saan. 

• Mahdollista seurata leikkaus- ja toimenpideinfektioiden taajuutta. 

• Pystytään esittämään seurattavina olevat infektiotiedot lukuina ja visuaali-
sin esitystavoin, kuten kaavioina. 

• Mahdollistaa infektiotietojen syöttämisen sovellukseen missä tahansa Lää-
kärikeskus Aavan yksikössä. 

• Työkalusta löytyy syöttökentät toimenpidepäivämäärälle, toimipisteelle, toi-
menpiteelle, infektioasteen määritysluokalle, toteamispäivämäärälle, mik-
robilöydökselle ja mahdollisesti määrätylle antibioottilääkitykselle. 

Ainoa ominaisuus, jota esitellyllä laadunhallinnan mittaustyökalulla ei saatu toteutettua, 

oli leikkaus- ja toimenpideinfektioiden ilmaantuvuuden seuraaminen suhteessa toimen-

piteissä käyviin asiakkaisiin. Tämän tieto pystytään kuitenkin saamaan vertailemalla po-

tilastietojärjestelmän tietoja laadunhallinnan mittaustyökalusta saataviin tietoihin. 
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