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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tilaaja on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, joka on julkisesti omistettu 

kuntayhtymä, tehtävänään tuottaa jäsenkuntiensa asukkaille erikoissairaanhoidon palveluita 

maakuntansa alueella. Pääsääntöisesti asiakaskunta koostuu sairaanhoitopiirin oman 

maakunnan asukkaista, tuottaa yliopistosairaalatason palveluita Satakunnan ja Vaasan 

sairaanhoitopiireille, sekä ottaa vastaan vaativaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita 

ympäri Suomea. 

 

Sairaanhoitopiirillä on kahdeksan sairaalaa Varsinais-Suomessa, laboratoriopisteitä noin 

kolmekymmentä sekä useita psykiatrian toimipisteitä. Sairaaloita hyödynnetään myös 

opetuksessa, työharjoitteluissa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Opinnäytetyö tehdään 

Turussa sijaitsevalle TYKS Kantasairaalalle. (VSSHP, 2020)  

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä syntyy päivittäin noin viisi tonnia jätettä. Tästä 

jätemäärästä arviolta neljä tonnia päätyy polttoon. Sairaanhoitopiirillä on huomattu, että 

kertakäyttöisten ja paljon pakkausmateriaalia sisältävien tuotteiden määrä on kasvussa. 

Kierrätysaste nousee, mutta hitaasti. Kierrätysasteen kasvattamisessa koetaan 

leikkaussaleilla olevan keskeinen asema, sillä niissä syntyy todennäköisesti eniten 

jätekuormaa. Määrien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Syntyvästä jätemäärästä osa on 

kontaminoitunutta, mutta ei kaikki.  

 

Tulevaisuudessa tiukentuva lainsäädäntö asettaa vaatimuksia kierrätysasteen nostamiselle 

(Ympäristöministeriö, 2020). Menetelmiä sen varalle halutaan kehittää jo nyt. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka paljon jätettä syntyy leikkausosastolla ja 

kuinka paljon siitä saadaan nykyisin lajiteltua. Keskeisenä kysymyksenä on halu saada 

tietoon, mikä on jätteiden kierrätyksen potentiaali. Käänteisesti ilmaistuna tavoite, kuinka 

paljon syntyvästä jätteestä pystyttäisiin keräämään uusiokäyttöön. 

 

Opinnäytetyössä halutaan selvittää myös osaston sisäistä logistiikkaa siltä osin, kun se 

koskee opinnäytetyön aihetta. Selvittämällä tavaroiden ja tuotteiden kulkua osaston sisällä 

saadaan hahmoteltua logistiikkaketju, joka pitää sisällään jätteiden syntypaikat, 
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keräyspisteet ja niissä toimivat henkilöt. Logistiikkaketjun selvittäminen helpottaa 

toimintamallin vaatiman jätemäärien seurannan toteuttamista, kun tiedetään missä, miten 

ja kenen toimesta jätteet syntyvät ja poistuvat osastolta. 

 

Tutkimuskysymykset voidaan karkeasti jaotella kolmeen osaan: kierrätyspotentiaalin 

määrittäminen, osaston sisäinen logistiikka ja toteutuva jätteiden kierrätysaste. Koska 

opinnäytetyön tilaaja haluaa lisäksi helposti toteutettavan toimintamallin, voidaan 

kysymykset listata seuraavasti: 

• Miten ja mistä kierrätyspotentiaali arvioidaan?  

• Kuinka jätemäärien seuranta järjestetään ja mitkä ovat sen vaatimukset? 

• Kuinka paljon osaston sisäiset toimintatavat vaikuttavat kierrätysasteeseen ja onko 

niissä tarvetta muutokselle? 

• Toimintamallin toteuttaminen 
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2 Kehittämisen tietoperusta 

Kehittämisen tietoperustassa käydään läpi opinnäytetyön kannalta oleellinen teoriatieto. 

Kestävä kehitys, jätehuolto, logistiikka ja tietojen käsittely käsitellään omina 

kokonaisuuksinaan niiltä osin, jotka liittyvät opinnäytetyön aiheeseen.  Kokonaisuuksilla on 

erilaisia painotuksia. Kestävää kehitystä käydään läpi yleisellä tasolla, jätehuolto keskittyy 

sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteisiin, tietojenkäsittely data-analytiikkaan ja 

logistiikka toiminnanohjausjärjestelmiin ja varastotoimintoihin. 

2.1 Kestävä kehitys 

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta 

sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” (Valtioneuvosto, n.d.-a). 

 

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuva muutos, jonka 

tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. 

Kestävän kehityksen tarkoituksena on ottaa tasavertaisesti huomioon luonto, ihminen ja 

talous päätöksenteossa ja toiminnassa (Ympäristöministeriö, n.d.-a).  

 

Kestävää kehitystä käsiteltiin ensimmäisen kerran Gro Harlem Brundtlandin johtamassa 

Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristön ja maailmankehityksen komissiossa vuonna 1987. 

Komission työ on toiminut alkuna prosessille, joka etenee vuorovaikutteisesti valtioissa, 

kunnissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Vuosien saatossa kestävän kehityksen politiikkaa on 

hiottu ja muokattu kattavaksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. (Valtioneuvosto, n.d.-b) 

 

Kestävän kehityksen perusehtona pidetään biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien 

toimivuuden säilyttämistä, sekä taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista 

luonnon kestokykyyn pitkällä aikavälillä. Kansallisten ja kansainvälisten toimien keskiössä 

pidetään pyrkimystä ekologiseen kestävyyteen. (Ympäristöministeriö, n.d.-a) 

 

Ekologisen kestävyyden kannalta keskeisenä asiana pidetään varovaisuusperiaatteen 

noudattamista. Ympäristön tilan heikkenemisen estäviä toimia ei varovaisuusperiaatteen 

mukaan voida perustella täyden tieteellisen näytön puuttumisella. Toimiin ryhdyttäessä 
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tulee arvioida koituvat riskit, haitat ja kustannukset. Haittojen synnyn ennalta ehkäisy, 

haittojen torjuminen syntylähteillä sekä haittojen kustannusten periminen niiden 

aiheuttajalta ovat myös tärkeitä periaatteita varovaisuusperiaatteen ohella. 

(Ympäristöministeriö, n.d.-a) 

 

Taloudellisella kestävyydellä viitataan pyrkimykseen sisällöllisesti ja laadullisesti 

tasapainoiseen kasvuun. Taloudellinen kestävyys ei perustu pitkällä aikavälillä 

velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävää taloutta voidaan pitää 

edellytyksenä yhteiskunnan keskeisille toimille. Sen avulla pyritään vaalimaan ja lisäämään 

kansallista hyvinvointia. 

 

Kestävää taloutta voidaan luonnehtia sosiaalisen kestävyyden perustaksi. Se helpottaa 

tulevien haasteiden kohtaamista. Tällaisena tulevaisuuden haasteena voidaan pitää 

esimerkiksi väestön vanhenemista ja siitä koituvia sosiaali- ja terveysmenojen kasvua. 

Sosiaalisen kestävyyden mekanismit voivat auttaa lievittämään myös muuttuvan 

maailmantalouden mukanaan tuomia vaikeuksia. (Ympäristöministeriö, n.d.-a) 

 

Sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävyyden keskeinen kysymys liittyy hyvinvoinnin edellytysten 

siirtymiseen sukupolvelta toiselle. Väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, 

sukupuoltenvälinen tasa-arvo ja koulutuksen järjestäminen ovat maailmanlaajuisia 

sosiaalista kestävyyttä koskevia kysymyksiä ja haasteita. Niillä on merkittäviä vaikutuksia 

ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii 

ponnistuksia valtioilta ja kansainväliseltä yhteisöltä. (Ympäristöministeriö, n.d.-a) 

 

Kestävään kehitykseen vaikuttavat olennaisesti yhteiskunnan muutokset ja taloudellinen 

kehitys, sekä niiden vaikutus kansalaisten hyvinvointiin. Kansalaisten perushyvinvointi on 

yksi tärkeimmistä edellytyksistä ekologisen kestävyyden edistämisessä ja sen 

yhteiskunnalliselle hyväksynnälle. (Ympäristöministeriö, n.d.-a) 
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2.2 Jätehuolto 

Jätehuollolla tarkoitetaan yleisesti jätteiden säilyttämistä, keräämistä, käsittelyä, 

kuljettamista ja hyödyntämistä. Jätehuolto on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu 

terveydelle haittaa jätehuollon missään vaiheessa. (Valvira, 2015) 

  

2.2.1 Jätehuoltomääräykset 

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia aluekohtaisia jätehuoltoa koskevia 

säädöksiä. Määräyksiä annetaan jätehuoltoon liittymisestä, jätteiden lajittelusta, 

jäteastioista ja niiden tyhjennysväleistä, astioiden sijoittelusta ja jätteen kuljetuksesta. 

Määräykset koskevat niiden toiminta-alueen vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita. Lounais-

Suomessa jätehuoltomääräykset antaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Nykyiset 

määräykset ovat astuneet voimaan 1.6.2017. (Turku, 2017) 

2.2.2 Etusijajärjestys 

Ympäristöministeriön määritelmän mukaan Suomen jätepolitiikan tavoitteena tulee olla 

luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja varmistaa, ettei jätteistä koidu vaaraa 

terveydelle tai ympäristölle (Ympäristöministeriö, n.d.-b).  

 

Jätelaki velvoittaa viranomaisia ja julkisoikeudellisia laitoksia sekä yhteisöjä käyttämään 

omassa toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan kestäviä, kierrätettäviä ja kierrätetyistä 

raaka-aineista valmistettuja tuotteita sekä palveluita, joissa syntyy mahdollisimman vähän ja 

mahdollisimman haitatonta jätettä ja näin edistämään etusijajärjestyksen noudattamista ja 

toteutumista (ympäristö.fi, n.d.).   

 

Etusijajärjestyksen mukaisesti pyritään: 

• Ensisijaisesti välttämään jätteen syntymistä. 

• Valmistelemaan syntyvä jäte uudelleenkäyttöä varten tai käytettävä se uudelleen. 

• Jos uudelleenkäyttö on mahdotonta, hyödynnettävä jäte ensisijaisesti aineena 

(kierrätettävä), tai toissijaisesti energiana. 
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• Jätettä tulee sijoittaa kaatopaikoille vain, jos hyödyntäminen ei ole muuten 

taloudellisesti tai teknisesti mahdollista. 

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa vain, jos jokin muu vaihtoehto on luonnon kannalta 

järkevämpi. Tästä syystä jätehuoltovaihtoehtoja valittaessa tulee huomioida jätteen 

elinkaarivaikutukset, ympäristönsuojelu sekä jätehuollosta vastaavan tekniset ja taloudelliset 

edellytykset noudattaa etusijajärjestystä. (Ympäristöministeriö, n.d.-b)  

2.3 Sosiaali- ja terveysalan jätehuolto ja sen jätteiden erityispiirteet 

Sosiaali- ja terveysalan jätehuollosta kertova osa on tehty yhteistyössä Lassila & Tikanojan 

ympäristöasiantuntijan (E. Lammi, henkilöhaastattelu, 3.3.2021) kanssa. Opinnäytetyössä 

käytetään myös termejä erityisjäte ja särmäisjäte, joiden sisältöä avataan tässä osiossa. 

2.3.1 Sosiaali- ja terveysalan jätehuolto 

Sosiaali- ja terveysalan jätehuolto eroaa joiltain osin tavanomaisesta asuinkiinteistöjen ja 

teollisuuslaitosten jätehuollosta.  

 

Isoimmat eroavaisuudet tulevat sosiaali- ja terveyshuollon puolella erityisesti tavanomaisten 

jätejakeiden kohdalla korkeamman kontaminaatioasteen vuoksi. Tämä vaikuttaa jätteitä 

käsiteltäessä ohjeistuksiin pakkaustapojen ja työturvallisuuden osalta. Ohjeistuksen tärkeys 

jätteiden käsittelyssä ja käsittelyn kustannuksissa selittyy myös sillä, että toisin kuin 

teollisuuslaitosten kohdalla, sairaaloissa lika on harvoin näkyvää likaa.  

 

Kulurakenteesta puhuttaessa riskien minimointi, tarkempi ohjeistus ja erityisjätteiden määrä 

muodostavat kuluista ison osan. Jätejakeet, joita muualla ei synny, ovat kalliita käsitellä. 

Kierrätysaste on matalampi verrattuna esimerkiksi teollisuuslaitoksiin. Tätä selittää osaltaan 

korkea jätteiden polttoaste kontaminaatioiden takia.  

 

Sosiaali- ja terveyssalalla etusijajärjestystä pyritään noudattamaan niin pitkälle, kuin 

mahdollista. Haasteita tuottavat jätteiden lajittelun mahdollisuudet ja niihin käytössä oleva 

työvoima ja työaika, sillä tarkempi lajittelu lisää työmäärää. 
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Sama koskee myös tuottajavastuun piirissä olevia jätejakeita (Finlex, 2021-b), jotka ovat ns. 

nollahintaista jätettä. Vaikka niiden tarkempi lajittelu laskee jätehuollon kustannuksia, sitoo 

lajittelu aikaa ja työvoimaa. 

 

Myös sosiaali- ja terveysalalla mahdollisimman korkean kierrätysasteen tavoitteluun liittyvät 

samat selkeät hyödyt, kuin muuallakin. Kiertotalousajattelu, jossa jäte ohjataan ensisijaisesti 

uusiokäyttöön polton sijasta auttavat pienentämään hiilijalanjälkeä ja ilmastopäästöjä.  

 

Kustannussäästöjä on saavutettavissa, kun jätehuollon järjestäminen ja suunnittelu tehdään 

huolella. Toimiva logistiikka ja keräysjärjestelmät helpottavat kierrätysasteen nostamista. 

Koulutusten, ohjeistuksen ja ekotukihenkilöiden rooli tietouden lisäämisessä yksiköissä ovat 

tärkeässä roolissa ja auttavat jätteiden niiden laatujen tuntemisessa. 

2.3.2 Terveydenhuollon erityisjätteet 

Terveydenhuollossa syntyy useita erityisjätteitä, joita ei muussa jätehuollossa synny. Osa 

näistä syntyvistä jätteistä on vaarallista jätettä. Vaaralliset ja erityisjätteet vaativat tarkkaa 

lajittelua ja turvallista pakkaamista, alkaen jätteen syntypaikalta. Jätteen haltija on vastuussa 

jätteeseen kohdistuvista toimista. (Fortum, 2018) 

Opinnäytetyössä käsiteltävä terveydenhuollon erityisjäte on pääasiassa ei-tunnistettavaa 

biologista jätettä, johon kuuluvat leikkausjätteet, veri, verinäytteet, veriset tai eritteiset 

kertakäyttövälineet ja -instrumentit, veriset tai eritteiset kertakäyttötuotteet sekä bakteeri- 

ja soluviljelmät (Fortum, 2018). 

2.3.3 Särmäisjäte 

Särmäisjätteeseen luetaan pistävät ja viiltävät jätteet, jotka vaativat varsinkin 

keräysastioiden osalta erityistä huomiota turvallisen työskentelyn ja jätehuollon 

varmistamiseksi. Pistäviä ja viiltäviä jätteitä ovat esimerkiksi neulat ja terävät 

kertakäyttöinstrumentit. (Fortum, 2018)  
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2.4 Logistiikka 

Logistiikkaa on käytännössä harjoitettu jossain muodossa niin kauan kuin tuotteiden ja 

palveluiden hallintaa on ollut olemassa. Käsitteenä logistiikka on tullut käyttöön 

Yhdysvalloissa 1950-luvulla, jolloin sitä ryhdyttiin käyttämään liikkeenjohdon terminä. 

Aiemmin logistiikka oli liitetty lähinnä sodankäynnin ja armeijoiden toimiin ja tarpeisiin. 

Nykyisin sanalla tarkoitetaan yleensä koko tilaus-toimitusketjun hallintaa. (Logistiikan 

maailma, 2021) 

Logistiikasta käytetään useita erilaisia määritelmiä, mutta yleisimmin sillä viitataan 

tuottavaan ja tehokkaaseen hankintaan, varastointiin, kuljetukseen ja tuotteiden jakeluun 

liittyvien materiaalien ja palveluiden suunnittelua toteutusta ja toimintaa (Logistiikan 

maailma, 2021). Näiden hallintaan ja niiden muodostamiin haasteisiin vastataan usein 

markkinoilla olevilla toiminnanohjausjärjestelmillä.  

Määritelmä sisältää myös yleisesti yritysten käyttämän tulo-, sisä- ja lähtölogistiikan, sekä 

siihen liittyvän informaatiovirran käsittelyn. Informaatiovirtojen käsittely on nykyisen 

logistiikkakäsityksen ydin. Käytännössä jokainen kuljetusliike pystyy siirtämään tuotteita 

pisteiden A ja B välillä miltei samassa ajassa. Asiakkaalle välittyvät tiedot siitä montako 

trukkilavaa on liikkeessä, koska ne saapuvat, mistä ne liikkuvat minne ja jos joku niistä 

myöhästyy, mikä on niiden uusi saapumisaika. (Sulonen, 2019) 

2.4.1 Toiminnanohjausjärjestelmät 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat liiketoimintaprosessien hallintaan tarkoitettuja 

ohjelmistoja, joiden avulla pyritään hallitsemaan yritysten taloushallintoa, toimitusketjuja, 

raportointia, valmistusta ja toimintoja sekä integroida niitä toisiinsa (Microsoft Dynamics, 

2021). 

Toiminnanohjausjärjestelmät tai ERP-ohjelmistot, pyrkivät yhdistämään toisiinsa yritysten 

kirjanpito-, HR- ja taloushallintojärjestelmät, muodostaen niistä yhden kokonaisuuden. 

Logistiikassa toiminnanohjausjärjestelmien hyöty näkyy toiminnassa yllä mainittujen lisäksi 
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toimitusketjujen automatisoinnissa, jolloin varastojen hallinta ja jäljitys eivät vaadi enää 

entisen kaltaista manuaalista työtä. (Microsoft Dynamics, 2021) 

2.4.2 Hyllytyspalveluvarasto 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on käytössään tietyissä kohteissa ns. tilaus- ja 

hyllytyspalvelu, jossa hyllytyspalveluvaraston periaatteiden mukaisesti palveluntarjoaja 

vastaa asiakkaan varastotasoista ja varastokierrosta hoitamalla sekä tarvesuunnittelun, että 

varastotäydennykset (Logistiikan maailma, 2021). 

Hyllytyspalvelussa tuotteiden täydennykset tapahtuvat yleensä joko tasavälein, tai 

tarvelähtöisesti. Varaston tehokkaan optimoinnin vuoksi varastojärjestelmät monesti 

integroidaan palveluntuottajan järjestelmiin (Logistiikan maailma, 2021). 

Tämä mahdollistaa sen, että palveluntarjoaja voi seurata asiakkaan varastosaldoja, ajoittaa 

täydennyksiä tarpeen mukaan ja tehdä mahdollisia automaattisia täydennystilauksia. 

Hälytysrajoihin, RFID-teknologiaan tai älylaitteisiin perustuva varastonhallinnan 

tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisimman tehokas resurssien käyttö (Logistiikan 

maailma, 2021). 

2.5 Tietojenkäsittely 

Tietojenkäsittelytiede on tieteenala, joka tutkii tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyviä 

kysymyksiä. Tutkittavia kysymyksiä ovat muun muassa tiedon tallentaminen, esittäminen ja 

siirtäminen. Termiä yleistettäessä voidaan sanoa, että tietojenkäsittelytiede tutkii sitä, mitä 

voidaan laskea ja miten se onnistuu parhaiten käytössä olevilla resursseilla. Tietojenkäsittely 

on vahvasti sidoksissa matematiikkaan, mutta myös kauppatieteisiin ja 

organisaatiotutkimukseen. Tällöin siitä käytetään termiä tietojärjestelmätiede. (Viinikka, 

2018) 

Tietojenkäsittely voi ulottua myös muiden tieteenalojen alueelle. Esimerkiksi 

käytettävyystutkimus on läheisesti tekemisissä psykologian kanssa ja bioinformatiikka 

biologian. Digitaalisen median tutkimus mediatieteen ja viestinnän tutkimuksen. 
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Tietojenkäsittely on voimakkaassa vuorovaikutuksessa eri alueiden laskennallisen tieteen ja 

tietoyhteiskuntatutkimuksen kanssa. (Viinikka, 2018) 

2.5.1 Datatiede  

Datatiede, tai Data Science, on tietojenkäsittelytieteen muoto, jolla kuvataan datan 

keräämiseen, tulkitsemiseen ja havainnollistamiseen liittyviä toimintoja, kuten kuvassa 1 on 

havainnollistettu. Datatiede on sanana liitetty kuvaamaan myös tilastotieteen, ohjelmoinnin 

ja asiantuntijuuden kohtaamisia sekä määrityksiä. (Tampereen teknillinen yliopisto, 2018) 

Datatiede on suurten datamäärien käsittelyyn erikoistunut tietojenkäsittelyn haara, joka 

pyrkii löytämään datamassoista riippuvuuksia sekä säännönmukaisuuksia, ja luomaan niistä 

dataa ennustavia ja selittäviä malleja. Luotuja malleja hyödynnetään työkaluna tietoon 

perustuvassa päätöksenteossa, välineenä prosessien optimoinnissa sekä toimintojen 

automatisoinnissa.  Datatiede pyrkii ymmärtämään datamassoista mennyttä, kuvaamaan 

nykyhetkeä sekä ennustamaa tulevaa (Tampereen teknillinen yliopisto, 2018).   

Kuva 1. Datatieteen peruselementtejä ovat matematiikka, tietojenkäsittely ja liiketoiminta 

(Datatiede, 2016). 

 

Datatieteessä liiketoiminta asettaa tavoitteet sen hyödyntämiselle. Datatieteelle asetetut 

tavoitteet liittyvät usein suoraan liiketoiminnan harjoittamisessa havaittuihin asioihin, jotka 

vaativat muutosta (Tampereen teknillinen yliopisto, 2018).   

Matematiikkaa hyödynnetään laadun varmistamiseksi. Matematiikka on toistettavaa ja sen 

kaavat sisältävät sääntöjä ja olettamuksia, jotka ovat globaalisti tutkittuja ja hyväksyttyjä. 
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Laskentaa voidaan muokata kohteen mukaan liiketoiminnan esittämän tarpeen mukaisesti 

asettamalla haluttuja parametreja asiakohtaisesti. (Tampereen teknillinen yliopisto, 2018) 

Tietotekniikka toimii datatieteessä prosessin työhevosena. Se vastaa prosessin vaatimasta 

laskentatehosta ja datan käsittelykyvystä. Tietotekniikan avulla toteutetaan ohjelmistojen ja 

algoritmien avustamana datan mallintamista halutulla tavalla haluttuun muotoon. 

(Tampereen teknillinen yliopisto, 2018) 

2.5.2 Data-analytiikka 

Datatiede on paitsi tieteen haara, myös asiantuntijuuden ala, jossa yhdistetään liiketoiminta 

matematiikka ja tietotekniikka. Näitä yhdistellessä saadaan aikaiseksi monivaiheinen 

prosessi, jota kutsutaan data-analytiikaksi. Data-analytiikka voi kuvata työkaluksi, jota 

käytetään liiketoiminnan päätöksenteon helpottamiseksi. 

Päätöksenteko liiketoiminnassa perustuu monesti olettamuksiin ja intuitioon. Nämä 

olettamukset ja intuitiot ovat muodostuneet ajan ja kokemuksen myötä tietynlaisiksi. 

Toistuessaan nämä muodostavat hyödyntämiskelpoista dataa (Tampereen teknillinen 

yliopisto, 2018). 

Perinteisen päätöksenteon rinnalla ja apuna voidaan hyödyntää data-analytiikkaa. 

Skaalautuvana työkaluna sitä voidaan hyödyntää niin tilastollisessa analyysissa kuin 

koneoppimiseen pohjautuvissa autonomisoiduissa roboteissa (Hovi, 2018). 

Data-analytiikan avulla voidaan tarvittaessa vähentää virheille altista rutiinityötä, tuoda 

liiketoimintaan kustannussäästöjä ja visualisoida datan sisältämää informaatiota helpommin 

ymmärrettävään muotoon (Tampereen teknillinen yliopisto, 2018). 

Data-analytiikassa puhutaan usein tiedonhallinnasta. Tiedonhallinta on kaikkeen datan 

hyödyntämiseen, hallintaan, kehitykseen, operaatioihin ja käytäntöihin liittyvä termi. Sitä 

käytetään kuvaamaan näitä toimintoja datan koko elinkaaren ajan. Kyseisiä toimintoja ovat 

esimerkiksi datastrategia, käsitteiden mallintaminen, tietovarastointi, turvallisuus, 

tietoarkkitehtuuri, talletusratkaisut ja tietojen laatu. (Hovi, 2018) 
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Data-analytiikan prosesseissa käytetään tietovarastoja. Tietovarastot ovat erillisiä 

tietokantoja, tai järjestelmiä, joihin hajallaan olevaa data kerätään raportointia, analysointia 

tai muuta mahdollista käyttöä varten. Tietovarastojen ideana on yhdistää kerätty tieto 

helposti saataville ja helposti käytettäväksi. Tarkalla tasolla tieto on varastoissa tyypillisesti 

päivätasolla. Tarvittaessa myös reaaliaikaisena. Tietovarastoilla hoidetaan myös tiedon 

historiointia (Hovi, 2018). 

Analysoitaessa tietoa joudutaan käsittelemään. Työvaihetta kutsutaan englanninkielisellä 

termillä Data Cleansing. Sen aikana käydään läpi kaikki käytössä oleva data, joka putsataan 

mahdollisesta väärästä, epätäydellisestä tai moneen kertaan esiintyvästä tiedosta. 

Datatieteestä ja data-analytiikasta on monesti sanottu, että se on 80 prosenttisesti datan 

puhdistamista ja 20 prosenttisesti itse analyysiä. Suhde johtuu juuri datan monista 

muodoista ja siihen mahdollisesti sisältyvistä virheistä tai muista puutteista. (Datatiede, 

2016) 

Data-analytiikka voidaan jakaa karkeasti kolmeen perusmalliin, jotka kaikki vastaavat 

liiketoiminnan tavoitteisiin eri tavoin: 

• Kuvaileva analytiikka esittää datasta muokatusta tiedosta sen, mitä on jo 

tapahtunut. Se hyödyntää tilastotieteen menetelmiä, kuten summaa, keskiarvoa ja 

prosenttimäärän muutoksia. Siihen voidaan sisällyttää myös kategorisointia moodien, 

mediaanien ja histogrammien muodossa. Yleisin esitystapa on visuaalinen raportti 

esimerkiksi tuotannon, tuoton tai rahoituksen muutoksista. (Tampereen teknillinen 

yliopisto, 2018) 

• Ennakoiva analytiikka perustuu algoritmeilla luotuihin arvioihin tavoitteiden 

lopputulemista ja niiden todennäköisyyksistä. Datasta pystytään luomaan erilaisia 

mahdollisia kehityssuuntia. Toistuvien mallien avulla voidaan ennustaa esimerkiksi 

asiakaskäyttäytymistä, loogisen ja lineaarisen regressiota puolestaan voidaan käyttää 

apuna trendien ymmärryksessä. Yksi käytetyistä ennakoivan analytiikan muodoista 

on tiedonlouhinta, jota voidaan kuvat eräänlaisena hahmon etsimisenä datavirrasta. 

Tiedonlouhinta tutkii asioiden ennustettavuutta niiden historian perusteella etsien 

siitä malleja ja hahmoja sekä niiden käyttäytymistä. (Tampereen teknillinen yliopisto, 

2018) 
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• Ohjaileva analytiikka pohjautuu kysymykseen halutun lopputuloksen 

aikaansaamisesta. Ohjailevassa analytiikassa tietoa käsitellään usein jatkuvasti ja 

automatisoidusti. Ohjailevaa analytiikkaa hyödynnetään usein palvelutason tai 

laadun ja käytettävissä olevien resurssien yhteensovittamisessa. (Tampereen 

teknillinen yliopisto, 2018) 

Kuva 2. Visualisoinnin avulla voidaan luoda vahvoja mielikuvia data-analyysin lopputuloksista 

(Tuominen, 2017). 

 

Data-analytiikassa käytetään apuna erilaisia ohjelmistoja. Ohjelmistoja voidaan jakaa 

kahteen kastiin sen mukaan, ovatko ne raportointiohjelmistoja vai ennakoivaa analytiikkaa 

suorittavia ohjelmistoja. Yleensä ilman ennustemenetelmiä olevia ohjelmistoja pidetään 

raportointiohjelmistoina. (Tampereen teknillinen yliopisto, 2018) 

Nykyisin kerätty data myös visualisoidaan yleisesti analysoinnin yhteydessä. Visualisointi tuo 

kerätyn datan graafiseen ja monesti helpommin ymmärrettävään muotoon erilaisten 

visualisointikeinojen avulla (Vesa, S. & Vilja, P., 2019, s. 15).   
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2.5.3 Business Intelligence 

Business Intelligence on yrityksen tekemää tiedon hankintaa, tallennusta ja analysointia. Sillä 

viitataan käsitteenä sovelluksiin ja ohjelmistoihin, jotka keräävät analysoivat ja integroivat 

dataa. (Tampereen teknillinen yliopisto, 2018) Sen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa 

isojen tietomäärien tehokas tulkitseminen, ja niin sanottuja BI-raportteja hyödynnetäänkin 

tietoon perustuvassa päätöksenteossa (Datatiede, 2016).  

Mahdollisuuksien tunnistaminen ja strategisen liiketoiminnan toteuttaminen voivat auttaa 

yrityksiä saavuttamaan kilpailuetua ja ylläpitämään kilpailukykyä (Tampereen teknillinen 

yliopisto, 2018). Business Intelligencea voikin pitää yhtenä kuvailevan data-analytiikan 

muotona (Tampereen teknillinen yliopisto, 2018). Termillä voidaan myös viitata vain 

organisaation ulkopuolisen tietoon kohdistuvaan toimintoon, jolloin sillä ei kuvata 

organisaation sisäistä tietoa. Ulkoisen ja sisäisen tiedon yhdistämistä pidetään kuitenkin 

tehokkaimpana tapana luoda mahdollisimman kattava kuva markkinoista (Hovi, 2018). 

Monesti data-analytiikkaohjelmistoja markkinoidaan yhdessä Business Intelligencen kanssa. 

Nämä kaksi voidaan kuitenkin erottaa toisistaan. Business Intelligencesta puhuttaessa 

tarkoitetaan usein erilaisia tietojärjestelmistä, jotka tuottavat kerätyn tiedon pohjalta 

erilaisiin ennalta määritettyihin sääntöihin, hälyttimiin ja ajastuksiin pohjautuvia raportteja 

(Datatiede, 2016). Raportit hyödyntävät enimmäkseen lähihistoriassa kerättyä tietoa ja ovat 

sekä ajastettuja, että automaattisia. (Datatiede, 2016) 

Data-analytiikan sovellukset taas on yleisesti kehitetty auttamaan syy-seuraus-suhteiden 

löytämisessä ja vastaamaan myös kysymyksiin, joihin ei välttämättä löydy etukäteen 

määriteltyä vastausta (Datatiede, 2016). 
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3 Kehittämistyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena toteuttaa tilaajalle toimintamalli, jonka avulla voidaan määrittää 

leikkausosaston jätejae- ja kierrätyspotentiaali, selvittää nykyinen kierrätysaste ja optimoida 

kierrätysaste mahdollisimman lähelle potentiaalia. 

Tarkoituksena on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa helpon ja kustannustehokkaan 

tavan selvittää osastojen kierrätyskelpoisten jätejakeiden kierrätyspotentiaali, nykyinen 

kierrätysaste ja kierrätysasteen optimoinnin mahdollisesti tarvitsemat muutokset. 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä syntyy päivittäin noin viisi tonnia jätettä. Tästä 

jätemäärästä arviolta neljä tonnia päätyy polttoon. Sairaanhoitopiirillä on huomattu, että 

kertakäyttöisten ja paljon pakkausmateriaalia sisältävien tuotteiden määrä on kasvussa. 

Kierrätysaste nousee, mutta hitaasti. Kierrätysasteen kasvattamisessa koetaan 

leikkaussaleilla olevan keskeinen asema, sillä niissä syntyy todennäköisesti eniten 

jätekuormaa. Määrien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Syntyvästä jätemäärästä osa on 

kontaminoitunutta, mutta ei kaikki. Tulevaisuudessa tiukentuva lainsäädäntö asettaa 

vaatimuksia kierrätysasteen nostamiselle (Ympäristöministeriö, 2020). Menetelmiä sen 

varalle halutaan kehittää jo nyt. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka paljon jätettä syntyy leikkausosastolla ja 

kuinka paljon siitä saadaan nykyisin lajiteltua. Keskeisenä kysymyksenä on halu saada 

tietoon, mikä on jätteiden kierrätyksen potentiaali. Käänteisesti ilmaistuna tavoite, kuinka 

paljon syntyvästä jätteestä pystyttäisiin keräämään uusiokäyttöön. 

Tarkoituksena on selvittää myös osaston sisäisen logistiikan toimintaa siltä osin, kun se 

koskee opinnäytetyön aihetta. Selvittämällä tavaroiden ja tuotteiden kulkua osaston sisällä 

saadaan hahmoteltua logistiikkaketju, joka pitää sisällään jätteiden syntypaikat, 

keräyspisteet ja niissä toimivat henkilöt. Logistiikkaketjun selvittäminen helpottaa 

toimintamallin vaatiman jätemäärien seurannan toteuttamista, kun tiedetään missä, miten 

ja kenen toimesta jätteet syntyvät ja poistuvat osastolta. Tutkimuskysymykset, joihin 

haetaan vastauksia, voidaan jakaa kolmeen osaan: kierrätyspotentiaalin määrittäminen, 

osaston sisäinen logistiikka ja toteutuva jätteiden kierrätysaste.   
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4 Toimintamallin suunnittelu  

Tässä luvussa käydään läpi opinnäytetyön tilaajan toivoman toimintamallin suunnittelu 

alkaen kierrätyspotentiaalin määrittämisen, sekä tiedonkeruun määrittämisen ja 

suunnittelun näkökulmasta. Luvussa selvitetään toimintamallin suunnittelussa ja luomisessa 

käytettyjä työtapoja ja lähtökohtia, joista niihin on päädytty.  

Omiksi otsikoikseen on erotettu toimintamallin vaatimukset, kierrätyspotentiaali ja 

tiedonkeruu. Tiedonkeruu on lisäksi jaoteltu käytettävien ohjelmien mukaan. Jokaista 

tarkastellaan kahdesta näkökulmasta. Ensiksi aiheen määrittämisen ja rajaamisen 

näkökulmasta, toiseksi aiheen suunnittelun näkökulmasta. Tarvittaessa avataan myös 

käsiteltävän asian taustaa. 

4.1 Toimintamalli kierrätyspotentiaalin selvittämiseksi 

Toimeksiantajan toiveena on opinnäytetyön lopputuloksena saada toimintamalli, jonka 

avulla voidaan selvittää osastoilla syntyvien jätejakeiden kierrätyspotentiaali.  

Toimintamallin tulisi sisältää menetelmät, joilla voidaan arvioida osastolla syntyvä 

kierrätyskelpoisen jätteen määrä, seurata syntyvän jätteen määrää sekä selvittää osaston 

todellinen kierrätysaste. 

Toimintamallin tulee olla muodoltaan sellainen, että se on helppo monistaa tiloiltaan 

vaihteleviin osastoihin, tiedonkeruun tulee olla mahdollisimman helppo pystyttää, 

huolimatta sitä tekevän henkilön IT-taidoista ja ohjeistuksen tulee olla selkokielinen. 

Rajauksen ehdoilla tehdyn suunnittelun perustana oli mahdollisimman luotettavan keinon 

löytäminen osaston kierrätyspotentiaalin hahmottamiseksi. Potentiaalin muodostaminen 

aloitettiin osaston tavaravirtojen selvittämisellä, sillä suurin osa osastoilla syntyvästä 

kierrätyskelpoisesta jätteestä syntyy säännöllisten tavaratoimitusten yhteydessä. 

Hoitotarvike-, komponentti-, instrumentti- ja muut varastotarviketilaukset ovat olleet 

kierrätyspotentiaalin muodostamisen kannalta ensisijaisia.  
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Toimintamallin tiedonsiirtoa suunnitellessa tuli ottaa huomioon, että toimintamallin 

jatkokäyttäjien IT-taidot tulevat olemaan hyvinkin vaihtelevia. Järjestelmän tulee olla 

mahdollisimman helppokäyttöinen. Tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan Google 

Workspace-tuoteperheen ohjelmistoilla, joiden ominaisuudet vastaavat monilta osin kaikille 

tuttuja Microsoft Office-ohjelmistoja. 

Toimintamalli tarvitsee lisäksi selkokieliset ja helpot ohjeet, joiden avulla seurantaa voidaan 

toimeksiantajan toimesta toteuttaa jatkossa heidän haluamallaan järjestyksellä. Ohjeistukset 

löytyvät opinnäytetyön liitteistä. 

4.2 Kierrätyspotentiaali 

Osaston jätehuollon optimoimiseksi, tarvitsee sen kierrätyspotentiaali selvittää. Potentiaalin 

selvittämiseksi tarvitsee päättää, miten se rajataan ja selvitetään. Tärkeintä on saada 

muodostettua kuva tavaravirrasta, josta syntyy jätettä osastolla.  

Koska tilaaja haluaa työn avulla selvittää leikkauksissa muodostuvan jätteen määrää, 

aloitettiin potentiaalin selvittäminen tutustumalla kohdeosaston tilaushistoriaan. 

Tilaushistoriaa selvitettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin IT-toimijan 

järjestelmäasiantuntijoiden, ja ensimmäisessä kokouksessa läsnä olleen Logistiikkapäällikön, 

kanssa pidetyissä kokouksissa 16.12.2020, sekä 25.1., 15.2. ja 10.3.2021. 

Kokouksissa käytiin läpi osastojen tilaushistoriaa TYKS Logistiikan käyttämän 

toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on käytössään 

useita ohjelmistoja tilausten tekemiseen, joista opinnäytetyön kannalta tärkeimmät ovat 

OPERA ja Abakus, joiden kautta tehtävät erilaiset tarviketilaukset rekisteröityvät 

toiminnanohjausjärjestelmänä käytössä olevaan Microsoft Dynamics AX:n. Ilman 

järjestelmäasiantuntijoiden tarjoamaa apua työtä olisi ollut mahdoton toteuttaa.  

Tilaushistoriasta haettiin Excel-muotoon työstettyjä raportteja, jotka rajattiin 

toiminnanohjausjärjestelmän tietokannasta sql-kyselyillä. Tärkeimmät rajaukset koskivat 

osaston nimeä ja kustannuspaikkaa, joilla kyselyt saatiin kohdistumaan suoraan kyseessä 

olevan osaston tilaushistoriaan. Tällä tavoin rajatuilla raporteilla saatiin luotua kattava kuva 
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osaston tavaravirroista, joiden avulla päästiin puolestaan tarkastelemaan säännöllisesti 

syntyviä jätejaevirtoja.  

Koska seurannan aikana syntyvien jätteiden painoja ei tulla punnitsemaan reaaliaikaisesti, 

vaan keskiarvopainoina, ovat raportit todella arvokkaita. Ne kertovat säännöllisen 

tavaravirran tuotteista, joiden mittausta ei tarvitse joka kerta suorittaa erikseen, kun 

seurantaa tehdään. Raporteista on myös löydettävissä toistuvia säännöllisen tavaravirran 

ulkopuolisia tilauksia, joita koskee sama lainalaisuus. 

Raportteja voidaan hyödyntää seurannan aikaisessa potentiaalin määrittämisessä samalla 

tavalla. Ongelmaksi voi muodostua TYKS Logistiikan käyttämä Dynamics AX:n versio, joka on 

sen verran iäkäs, että automaattisia raportteja on tarjolla ainoastaan pdf-muotoisina. 

Raporttien tuottamisesta Exceleinä voidaan kuitenkin sopia IT-palvelutuottajan kanssa, joka 

toimittaa ne erikseen sovitulla aikarajauksella. Tällöin toimintamallin käyttäjän tulee 

huolehtia, että raporttien tekemiseen tarvittavat parametrit ovat tallessa. 

4.2.1 Potentiaalin määrittäminen ja kierrätysasteen selvittäminen 

Pääosa sairaalan osastoilla syntyvästä kierrätyskelpoisesta jätteestä ja näin ollen kunkin 

osaston kierrätyspotentiaalista muodostuu sinne saapuvista tuotteista. Tuotteet koostuvat 

erilaisista hoitotarvikkeista, taloustarvikkeista, leikkausvälineistä ja -komponenteista sekä 

toimistotarvikkeista. 

Jätepotentiaali määrittäminen tehdään rajaamalla ensin tilaushistorian perusteella 

säännöllinen varastotavaraliikenne. Varastotavaraliikenne koostuu pääasiassa yllä 

mainituista tuotteista. Tämä tarkoittaa käytännössä saapuvien varastotuotteiden 

pakkausjätteitä, jotka yleensä ovat kierrätettäviä (pahvit, kartongit, paperit, lasit, metallit, 

muovit). 

Potentiaalin määrittämisessä tärkeässä osassa ovat myös jätteiden syntypisteet. Sairaalan 

isoilla osastoilla, kuten leikkausosastoilla, toimii useita ammattiryhmiä, jotka tekevät osin 

päällekkäisiä toimintoja. Laitoshuolto, osastologistiikka ja hoitohenkilökunta ovat kaikki 

osaltaan mukana jätteiden synnyssä ja niiden kulkeutumisessa keräyspisteisiin. 
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Jokainen ammattiryhmä on myös osa jätteiden syntypisteitä ja niiden muodostamaa 

logistiikkaketjua osaston sisällä. Selvittämällä jätteiden syntypisteet osaston sisällä, päästään 

selvittämään myös osaston todellinen kierrätysaste, kun saadaan selville, miten, missä ja 

kenen toimesta jätteitä syntyy. 

4.2.2 Jätejakeiden painon mittaaminen 

Nykyisin varsinkin sosiaali- ja terveysalan tarvitsemia tuotteita pakataan yhä enenevissä 

määrin steriilisti.  

Tämä johtuu osaltaan sekä alan tiukentuvista vaatimuksista, että kasvavasta kertakäyttöisten 

instrumenttien ja välineiden käytöstä. Tämä johtaa monipakkauksiin, joissa pakkauksia 

pakataan pakkauksiin, jotka pakataan pakkauksiin. Joka kerta, kun yksi pakkaus poistetaan, 

syntyy pakkausjätettä. 

Pakkausjätteet punnitaan jokaisessa syntypisteessä sen mukaan mikä tuote on kyseessä, 

mikä osa pakkauksesta poistuu ja paljonko poistuva osa painaa jätteenä. Painotiedot 

taulukoidaan ja tietoa hyödynnetään analysoinnissa potentiaalisesti syntyvän jätteen 

painona. 

Toinen painon mittaamisen kohde on leikkaussaleissa syntyvä jäte. Kyseistä tietoa tarvitaan 

määrittämään osaston todellinen kierrätysaste, joka muodostuu, kun tuotteet muuttuvat 

osastolla jätteiksi. Seurantavaiheessa ei ole haluttu tehdä jätteiden punnitusta leikkaussalien 

siivouksen yhteydessä. Tämä lähinnä siksi, että se sitoo työvoimaa, jota siihen ei ole osoittaa. 

Siksi syntyvät jätteet punnitaan etukäteen ja merkitään omaan taulukkoonsa jätejakeen 

keskiarvopainona. Keskiarvopainoja käytetään selvittämään syntyvän jätteen määrää ja 

kierrätysastetta, kun analysointia tehdään.   

4.3 Toimintamallin tiedonkeruun työkalut 

Opinnäytetyön suunnittelua aloitettaessa tiedettiin, että huolimatta siitä, kuinka aihetta 

tullaan rajaamaan, tulee dataa syntymään isoja määriä. Suunnittelussa tuli myös huomioida 

se tekijä, että tiedonkeruun tulisivat pääsääntöisesti hoitamaan osaston työntekijät.  



20 

 

Lähtökohtaisesti tiedonkeruun tulisi olla helposti olla helposti toteutettava, jolloin se on 

pystytettävissä tarvittaessa ilman järjestelmäasiantuntijoita. Monistettava siinä mielessä, 

että sen tulee soveltua tilojensa puolesta hyvinkin vaihtelevan kokoisille leikkausosastoille. 

Käyttöliittymältään mahdollisimman helppokäyttöinen, jolloin se on lähtökohtaisesti 

kaikkien käytettävissä, vaikka tietotekninen osaaminen koskisikin korkeintaan sosiaalisen 

median päivittämistä älypuhelimella. 

Myös halu analysoida dataa ja tarve saada selville päivittäisiä jätevirtoja kerätyn tiedon 

avulla loi tiettyjä raameja tiedonkeruulle. Kerättävästä tiedosta tulisi löytyä myös vähintään 

päivämäärä, jätejae ja paljonko kyseistä jaetta on syntynyt lukutapahtuman yhteydessä. 

Jo ensimmäisissä tilaajan kanssa käydyissä keskusteluissa nousi esille vaihtoehto QR-koodien 

hyödyntämisestä tiedonkeruussa. QR-koodien puolesta puhui niiden monipuolinen 

yhdistettävyys erilaisten lukulaitteiden kanssa, käytännössä loputon muokattavuus ja niiden 

kovaakin käyttöä kestävät lukuominaisuudet.  

QR-koodien kanssa yhteensopivan tiedonsiirron kanssa törmättiin heti alussa vaihtoehtojen 

paljouteen. Rajausta oli suunnittelun edetessä tiukennettava jatkuvasti, sillä huomioon oli 

koko ajan otettava tilaajan toive toimintamallin monistettavuudesta ja 

helppokäyttöisyydestä. Tiedonsiirron suunnittelu oli työvaiheena opinnäytetyöntyön pisin, 

sillä se ulottui kesäkuusta 2020 tammikuuhun 2021 sisältäen useita vaihtoehtoisia tapoja, 

joista useimmat olivat toistensa kopioita pienin viilauksin. 

Alkuun mukana olleet vaihtoehdot, jotka sisälsivät tilaajalle luovutettavan tietokannan, 

jäivät pois VSSHP:n IT-palveluita tuottavan yrityksen järjestelmäasiantuntijoiden kanssa 

käytyjen palaverien jälkeen. Tietokannalle hahmoteltua tarkoitusta tiedonkeruussa ei tarvita, 

sillä TYKS Logistiikan käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä sisältää suunnitellun tietokannan 

ominaisuudet. TYKS Logistiikan toiminnanohjausjärjestelmää ja sen nykyistä, sekä tulevaa 

hyödyntämistä sivuan vielä luvussa 7 Johtopäätökset ja pohdinta, sillä se liittyy olennaisesti 

työn lopputuloksena syntyvän toimintamallin jatkokäyttöön. 

Selvitystyötä jatkettiin etsimällä vaihtoehtoisia tapoja, joilla tämän kaltaisia projekteja on 

toteutettu. Pitkän etsinnän ja kokeilun päätteeksi näistä vaihtoehdoista vahvimmaksi nousi 
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Google Workspace-tuoteperheeseen pohjaava vaihtoehto, jossa tiedonsiirto ja tiedonkeruu 

on järjestetty linkittämällä Googlen tuotteita toisiinsa.  

Google Workspace-tuoteperheen vahvuutena on sen ohjelmistojen monipuolisuus ja 

helppokäyttöisyys. Ne linkittyvät helposti toisiinsa, ovat yhteensopivia useiden muiden 

ohjelmien kanssa ja sisältävät monia ominaisuuksia Office365-ohjelmien kanssa, joten niitä 

käyttämään tottunut pystyy aloittamaan Workspacen käytön matalalla kynnyksellä. 

4.3.1 Google Workspace 

Google Workspace on vuonna 1998 perustetun Google LLC:n työskentelyyn julkaisema 

pilvilaskentapohjainen toimisto-ohjelmistopaketti (Encyclopedia Britannica, 2019). Se eroaa 

kuluttajille tarkoitetusta etenkin palvelusta tuki-, tallennus-, ja serveripalveluidensa osalta 

(Google Workspace, n.d.). 

Google Workspace tarjoaa käyttöön verkkopohjaisia editorityökaluja, joiden avulla käyttäjä 

voi luoda tekstimuotoisia ja asiakirjaformaatissa olevia tekstitiedostoja, laskentataulukoita, 

esityksiä ja kyselyitä. Opinnäytetyössä näistä ohjelmistoista hyödynnetään Google Forms-

kyselytyökalua ja Google Sheets-taulukko-ohjelmaa. Tiedostoja voidaan tarvittaessa 

muokata, jakaa ja kommentoida reaaliaikaisesti yhdessä muiden käyttäjien kanssa. 

Tiedostojen muokkaushistoriaa ei ole rajoitettu, ominaisuus säilyttää kaikki muutokset 

yhdessä paikassa. Tiedostoja on myös mahdollista muokata ilman verkkoyhteyttä. (Google 

Workspace, n.d.) 

Lisäksi käyttöön tulee tallennus- ja synkronointipalvelu Google Drive, jonka 

etäresurssipalvelimelle käyttäjät voivat ladata haluamiaan tiedostoja. Driveen tallennettuja 

tiedostoja voidaan tarkastella millä tahansa halutulla verkkoselaimella tai verkkoyhteydessä 

olevalla laitteella (Google Workspace, n.d.). Google Drivesta on saatavissa MAC- ja PC-

laitteille myös työpöytäsovellus, joka luo laitteelle kansion, jonka kautta tiedostot ja niissä 

tapahtuvat muutokset synkronoidaan verkkoon ja muille käytettäville laitteille (Google 

Workspace, n.d.). 

Opinnäytetyötä varten luotiin maksuton kuluttajatili, joka nimettiin työn aihetta kuvaten 

jate.seuranta@gmail.com. Luodun tilin kautta hoidettiin tiedonkeruun seurannan 
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työvaiheet. Tilillä luotiin tarvittavat kyselyt, tehtiin Google Sheets-taulukot ja luotiin 

tarvittavat QR-koodit. Lisäksi tilin oli tarkoitus toimia yhteydenottokanavana, mikäli tarvetta 

ilmeni. 

4.3.2 Google Forms 

Google Forms on kysely- ja lomaketyökalu, jonka vastaukset voidaan kerätä automaattisesti 

Google Sheets laskentataulukkoon. Opinnäytetyössä hyödynnetään tätä ominaisuutta 

tekemällä Google Forms-kyselylomakkeesta käyttöliittymä tiedonkeruulle, kuten kuvassa 3 

on esitetty.  

Kuva 3. Esimerkki Google Forms-kyselyn käyttäjänäkymästä. 

 

Kyselylomakkeen ominaisuudet ovat varsin monipuoliset ja antavat mahdollisuuden luoda 

käyttöliittymän näkymästä halutun kaltaisen. Kysymysten muotoilun ja kyselyn nimeämisen 

kanssa on oltava tarkkana.  

4.3.3 Google Sheets 

Google Sheets-taulukko-ohjelmaa hyödynnetään opinnäytetyössä Forms-kyselyiden 

vastausten automaattisessa keräämisessä. Vastausten manuaalinen kerääminen 
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vaihtoehtoisella ohjelmistolla, kuten Microsoft Excelillä, katsottiin jo alun alkaen liian 

työlääksi ja työvoimaa sitovaksi vaihtoehdoksi. 

Vaikka Google Sheets ei ole tietokanta, eikä sillä ole kaikkia Excelin ominaisuuksia, mutta 

tiedon väliaikaisessa varastoinnissa se on tähän tarkoitukseen erittäin hyvä työkalu (kuva 4). 

Sheetsiin kerätty tieto on myös erittäin helposti siirrettävissä muihin ohjelmistoihin. 

Kuva 4. Google Sheets-ohjelmaan taulukoituja vastauksia. 

 

Koska Sheets-taulukot ovat synkronoituina Google Driven kautta Googlen käyttäjilleen 

tarjoamaan etäresurssipalvelimeen, se mahdollistaa tiedon keräämisen tarvittaessa 

keskeytyksettä vuorokauden ympäri, ilman paikalla olevaa asiantuntijaa.  

Tiedonkeruujärjestelmää luotaessa ja testattaessa luotiin useampi kysely-taulukko-pari, joita 

kokeiltiin satunnaisesti. Kokeilujaksojen välillä saattoi olla useammankin kuukauden väli, 
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ilman havaittavia ongelmia tiedonvälityksessä. Suunnitellussa järjestelmässä taulukko-

ohjelman tärkein tehtävä on kerätä aika- päivämäärä- ja lukumäärätietoja, joita lomakkeessa 

on kysytty. Kerätyn datan avulla saadaan tiedon analysointivaiheessa visualisoitua 

seurantaan valittujen kohteiden jätevirtoja. 

4.3.4 QR-koodit 

QR-koodit ovat japanilaisen autovalmistaja Toyotan tytäryhtiön Denso Wawen kehittämiä 

kuviokoodeja, joihin koodataan informaatiota. Alun perin liukuhihnateollisuuden 

tuotannonseurantavälineeksi tarkoitetusta koodista on vuosien saatossa kasvanut 

monipuolinen liike-elämän ja vapaa-ajan sovelluksiin käytetty informaation välittäjä. (qr-

koodit.fi, 2021) 

Rakenteeltaan QR-koodi on kaksiulotteinen, sisältäen tietoa vaaka- ja pystysuunnassa. Sen 

neliön muotoisessa kuviossa on kohdistusneliöt kolmessa kulmassa, joka mahdollistaa sen 

lukemisen erilaisilta pinnoilta. (Google Charts, 2016)   

Kuva 5. Jätemäärien seurantaan luotu QR-koodi. 

 

Virheenkorjauksen ansiosta koodit säilyvät luettavina, vaikka ne olisivatkin osittain 

vahingoittuneita, kunhan kohdistusneliöt ovat ehjiä. Virheenkorjaustasoja on valittavissa 

neljä (7 %-30 %), matalasta korkeaan. Mitä korkeampi korjaustaso, sitä enemmän koodilla on 

varaa vahingoittua. (Google Charts, 2016)  

Käytössä olevat koodit ovat staattisia tai dynaamisia. Suurin ero näiden välillä on niiden 

sisällössä. Staattisen koodin sisältö pysyy aina samana, kun taas dynaamisen koodin sisältöä 



25 

 

voidaan muuttaa. Dynaamiset koodit luodaan erillisellä generaattorilla, jonka hallintosivulla 

koodin sisältöä voidaan muokata muuttamatta itse koodia. (qr-koodi.net, n.d.)  

QR-koodeja voidaan kirjoittaa usealla tavalla. Mobiilisovellus, selainpohjainen pilvipalvelu tai 

tietokoneelle asennettava kirjoitusohjelma. Lukemiseen voidaan käyttää mitä tahansa 

kameralla varustettua tietolaitetta, kuten älypuhelinta, tablettia, erityistä QR-koodin lukijaa 

tai PDA-laitetta. (qr-koodit.fi, 2021) 
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5 Toimintamallin testaus 

Toimintamallitesti järjestettiin TYKS T-sairaalan leikkausosasto TG4:llä 12.4.–23.4.2021 

välisenä aikana. Testien tarkoituksena oli selvittää käytännössä suunnitellun toimintamallin 

toimivuutta, tehdä testien ohella selvitystyötä liittyen syntyvien jätejakeiden painoista ja 

jätteiden syntypaikoista sekä niihin liittyvästä osaston sisäisestä logistiikasta. 

Jätejaepainojen selvittämisessä pääpaino oli syntyvien pakkausjätteiden painojen 

taulukoinnissa. Koska osastolle tulevat varastotuotteet ja niistä syntyvä pakkausjäte 

muodostavat suurimman osan osastolla syntyvästä kierrätyskelpoisesta jätteestä, oli 

pakkausten painojen selvittäminen oleellinen asia jätejaepotentiaalin kannalta. 

Lisäksi selvitettiin leikkauksissa syntyneiden jätteiden painoja, jotta syntyvien jätteiden 

määrää päästäisiin vertaamaan potentiaaliin. Tällöin saataisiin myös selville testivaiheeseen 

valittujen leikkaussalien kierrätysaste, ja selvitettyä toimintamallin toimivuus käytännössä. 

5.1 Tuotteiden kulku osastolla ja jätteiden syntypisteet 

Osana toimintamallin toteutusta ja toiminnan testaamista tuli selvittää osastolle sisään 

tulevien tavaroiden kulkua osaston sisällä.  

Tavaravirtojen selvitykseen kuului osastolle saapuvien varastotarvikkeiden matka osaston 

sisällä tavaran vastaanotosta aina jätteiden keräyspisteisiin. Saapuviin varastotuotteisiin 

kuuluvat erilaiset taloustarvikkeet (wc-paperi, kahvikupit, jätesäkit jne.), hoitotarvikkeet 

(siteet, katetrit, haavatyynyt jne.) ja leikkauksissa käytettävät tarvikkeet (mm. 

leikkausinstrumentit). 

Kun selvitystyötä tehtiin osastolla liittyen tavaravirtoihin, voitiin sen perusteella selvittää 

myös jätteiden syntypisteitä. Tässä tapauksessa kannattaa kuitenkin muistaa ja ottaa 

huomioon, että tässä tarkoitetut jätteiden syntypisteet ovat opinnäytetyön aiheen 

mukaisesti leikkauksiin ja leikkausten valmisteluun liittyvää toimintaa. Lääkejätteet ja niihin 

liittyvät prosessit ovat tiukasti sairaala-apteekin hallinnassa, ja siten rajattu tämän 

opinnäytetyön ulkopuolelle. 
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Kun jätteiden syntypisteet on saatu selvitettyä, on helppo kartoittaa ketkä niissä toimivat ja 

missä on syntypisteen jälkeinen keräyspiste. Tästä päästään hahmottamaan osaston sisäistä 

logistiikkaketjua. Logistiikkaketjun selvittäminen auttaa hahmottamaan osaston nykyistä 

kierrätysastetta ja miten se muodostuu. 

Osaston sisäisen logistiikkaketjun havainnollistamisen avulla voidaan kartoittaa, tarvitseeko 

ketjuun kierrätysasteen nostamiseksi tehdä muutoksia. Havainnollistaminen helpottaa myös 

jätemäärien seurantaa, kun tiedetään miten, mistä ja milloin jätteet poistuvat osastolta. 

Selvitystyön perusteella jätteitä syntyy kolmessa ketjun kohdassa, jotka esitellään kuvassa 6. 

Kuva 6. Osaston tavaravirtoja ja jätteiden syntypisteitä kuvaava vuokaavio. 

 

5.1.1 Osastologistiikka 

Osastologistiikka vastaa enimmältä osalta osaston varastonhallinnasta. Osastologistiikka 

vastaanottaa tilatut tavarat, tekee isoimman osan osaston tuotetilauksista ja vastaa 
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tuotteiden hyllytyksestä oikeisiin varastoihin ja hyllypaikoille. Logistiikan hallinnassa on myös 

osaston oma, sairaalan 0-kerroksessa sijaitseva terminaalivarasto.  

Lisäksi osastologistiikka huolehtii varastonhallinnan mukaisesti tuotteiden varastotasojen 

ylläpitämisestä, tuotteiden päivittämisestä niiden muuttuessa, selvittää tuotetietoja 

Logistiikkakeskuksesta, tekee reklamaatioita ja tarjoaa asiantuntija-apua osastolle 

varastotuotteisiin liittyen. 

Osastologistiikka muodostaa myös ensimmäisen jätteiden syntypisteen, sillä isoin osa 

tuotteiden kuljetuspakkauksista siirtyy keräyspisteisiin osastologistiikan kautta, kun 

logistiikka hyllyttää tuotteita varastoihin.  

5.1.2 Varastot 

Varastot sisältävät suurimman osan osastolla käytettävistä tarvikkeista. Logistiikka ylläpitää 

suurinta osaa varastoista, mutta osalle varastoista on nimetty hoitohenkilökunnasta oma 

varastovastaava. Osastologistiikka hyllyttää tuotteita kaikkiin varastoihin, mukaan lukien 

leikkaussalit.  

Osaston hoitohenkilökunta kerää näistä varastoista valmiiden listojen perusteella kussakin 

leikkauksessa tarvittavia tuotteita.  

Varastoista poistuu enimmäkseen tuotepakkauksia, kun ne tyhjentyvät sekä vanhentuneita 

tuotteita. Jätteistä huolehtiminen on varastosta vastaavan vastuulla. 

5.1.3 Leikkaussalit 

Leikkaussalit ovat osaston suurin jätteen tuottaja ja siellä syntyy käytännössä kaikkia 

jätejakeita, joita sairaalassa voi syntyä. Jätettä syntyy paljon, sillä melkein kaikki, mitä 

leikkaussaleihin viedään, poistuu sieltä jätteenä. Tähän vaikuttavat nykypäivän käytettävien 

kertakäyttöinstrumenttien suuri määrä ja syntyvän jätteen eriasteinen kontaminoituminen, 

minkä vuoksi se ei enää ole kierrätyskelpoista. Laitoshuolto hoitaa jätteiden viennin 

keräyspisteisiin saleista salisiivousten yhteydessä. 
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5.2 Toimintamallitestit 

Toimintamallitestiä valmisteltaessa saatettiin toimintakuntoon sitä varten suunniteltu 

materiaali. Valmisteltuun materiaaliin kuuluvat: 

• Google Forms-kyselyt (Liite 1). 

• Google Sheets-taulukot (Liite 2). 

• QR-koodien luominen ja linkittäminen oikeaan kyselyyn, sekä niiden tulostaminen 

käytettäviksi (Liite 3 ja Liite 4). 

• QR-koodien lukemiseen liittyvät ohjeet (Liite 5 ja Liite 6). 

Laitoshuollolle pidettiin kolme koulutustapahtumaa viikolla 12 (22.3., 24.3. ja 26.3.). Testejä 

varten hankittiin myös TYKS:n tekniseltä varastolta kaksi älypuhelinta QR-koodien lukuun, 

sekä niihin liittymät. Jätejakeiden painon mittausta varten hankittiin vaakoja, ja mittausten 

tulokset tallennettiin Excel-taulukkoon analysointia varten. 

5.2.1 Testaus 

Testivaiheessa pyrittiin simuloimaan toimintamallin käyttöä mahdollisimman pitkälle 

sellaisena, kuin sitä tullaan jatkossakin toteuttamaan. Laitoshuoltoa kannustettiin 

mahdollisimman itsenäiseen toimintaan ohjeistuksen pohjalta. Toimintamallin pääkäyttäjä 

toimi tarvittaessa teknisenä tukena ongelmien ilmetessä.  

5.2.2 Jätejakeiden painot 

Jätejakeiden painoja tarvitsi taulukoida kahdestakin eri syystä. Sen avulla haluttiin selvittää 

sekä syntyvän jätteen määrää, että selvittää jätejakeiden kierrätyspotentiaalin määrää. 

Koska Logistiikka ei hyödynnä toiminnanohjausjärjestelmästään löytyvää ominaisuutta 

varastotuotteiden pakkauspainojen ylläpitämisestä, piti tuote- ja kuljetuspakkausten painoja 

selvittää itse. Työ tehtiin puhtaasti manuaalisella mittauksella kahden vaa’an avulla. 

Työtä hankaloitti jonkin verran seurantajakson lyhyys siinä mielessä, että kaikkia osaston 

varastonimikkeitä ei välttämättä edes tulisi tilausten mukana sinä aikana. Nimikkeiden 
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määrän lisäksi (n. 700 kpl) pakkaukset aiheuttivat harmaita hiuksia, sillä niissä ei välttämättä 

ollut minkäänlaista merkintää sisällöstä, ainoastaan kuljetus- ja lähetystietoja. 

Kuljetus- ja tuotepakkausten ohella punnittiin syntyneiden jätejakeiden painoja, jotka ovat 

tarpeen jätemäärien seurannan kannalta. Painon mittausta tehtiin salisiivousten yhteydessä, 

jolloin punnittiin aina kyseisessä siivouksessa syntyneet jätejakeet. Analysointia varten 

jätejakeiden painot tallennettiin Excel-taulukoihin. Punnituista jätteistä laskettiin jätejakeille 

keskiarvopainot käytettäviksi analysoinnissa. 

Kuva 7. Pakkausjätteiden painotaulukointia seurantavaiheen aikana 
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6 Tiedon analysointi ja tulokset 

Tiedon analysoinnissa yhdistettiin eri tietolähteistä koottu tieto. Kerättyyn ja analyysissä 

hyödynnettyyn materiaaliin kuuluivat 2M-IT:n järjestelmäasiantuntijoiden toimittamat 

varastonimike- ja tarviketilaustiedot, jätemäärien seurannassa osaston laitoshuollon 

avustuksella kerätty tieto sekä jätteiden punnituksista kerätyt tiedot. 

Kaikki kerätty tieto on analysointivaiheessa käännetty tehtävän helpottamiseksi Excel-

laskentataulukoiksi (.xlsx). Työkaluina analysoinnissa on käytetty Excelin Pivot-toimintoa, 

sekä PowerQuery- ja PowerPivot-työkaluja. 

6.1 Kerätyn tiedon käsittely ja rajaukset 

Koska toimintamallitesteissä ja sen valmisteluvaiheessa kerätty tieto on ollut 

luettavuudeltaan ja laadultaan varsin vaihtelevaa, on sen käsittelyssä jouduttu välillä 

tekemään huomattavan paljon töitä. Osaksi sen takia, että käytössä olleet ohjelmistot ovat 

tuottaneet vain tietyn kaltaista tietoa. Osaksi sen takia, että haluttua tietoa ei ole ollut 

olemassa tai saatavilla, jolloin tiedostot on koottu itse. 

6.1.1 Käsittely 

Isoimmaksi ongelmaksi tutkimuksen edetessä muodostui hieman yllättäen TYKS Logistiikan 

käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän tuottamat Excel-tiedostot, jotka olivat 

huomattavan vanhaa versiota. Tämän vuoksi kyseisten tiedostojen kääntämisessä 

uudemmalle versiolle piti olla huomattavan tarkkana, ettei haluttuja tietoja vahingossa 

hävitettäisi prosessissa. 

Jätemäärien seurannasta syntyneiden taulukoiden kanssa vastaavaa ongelmaa ei koettu, sillä 

niiden keräämiseen valittiin tietoisesti Google Sheets-ohjelma tämän kaltaisten ongelmien 

välttämiseksi. 

Tiedostoja myös siistittiin ja yhdisteltiin varsin paljon, siistimisen ja yhdistämisen määrän 

riippuessa siitä, mitä tietoja taulukoista haluttiin analyysissä näkyvän. 



32 

 

6.1.2 Rajaukset 

Tietojen rajauksia tehtiin käytännössä kahdessa vaiheessa. Koska tarkoituksena oli saada 

mahdollisimman tarkka kuva tarkkailussa olevan osaston tavaravirroista, tehtiin tietojen 

rajausta toiminnanohjausjärjestelmän tietokantakyselyihin neljässä erillisessä kokouksessa 

(25.1., 15.2., 10.3. ja 14.4.2021). Kokousten lopputuloksena saatiin muodostettua 

tietokantakysely, jonka avulla saatiin kohdennettua tilaustietojen keruu OPERA:sta ja 

Abakuksesta, jotka ovat tärkeimmät opinnäytetyön aiheeseen liittyvät tilausjärjestelmät 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käytössä.  

Rajausten avulla saatiin tuotettua tarkka raportti, joka sisältää toimintamallitesteissä 

mukana olevan osaston tuotetoimituksen valitulta ajanjaksolta, sisältäen tiedot 

pudotuspistetunnuksesta, nimiketunnuksesta, tuotteiden määrästä ja tuotenimikkeistä. 

Analyysissä käytettävien laskentataulukoiden osalta tehtiin rajauksia koskien tiedostojen 

yhteisiä nimittäjiä. Koska jo prosessin alussa oli tiedossa se, mitkä tulisivat olemaan analyysin 

tärkeimmät osittajat (pakkausjätteen paino, syntyneiden jätteiden paino, päivämäärä), 

voitiin niiden pohjalta määrittää, että kaikkien laskentataulukoiden tulee sisältää tieto joko 

päivämäärästä, tuotteen nimiketunnuksesta tai nimikkeen toiminnanohjausjärjestelmän 

tietokannasta löytyvästä nimestä. 

6.1.3 Jätemäärien seuranta 

Jätemäärien seurannassa selvitettiin seurantaan valittujen salien (leikkaussalit 5, 6 ja 9) 

kohdalla niissä tarkkailujakson aikana syntyvien jätteiden määrää. Selvitykseen valittiin 

kahdeksan jätejaetta, joita voitiin ennakkoselvityksen perusteella katso syntyvän 

tarkkailujakson aikana. Seurattavat jätejakeet olivat: 

• terveydenhuollon erityisjäte  

• metalli 

• pahvi ja kartonki 

• pakkausmuovit 

• paperi 
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• polttokelpoinen jäte 

• sairaalalasi  

• särmäisjäte 

Seuranta tehtiin toimintamallin mukaisesti. Osaston laitoshuollon kanssa sovittiin seuranta-

ajan toimintatavoista, joita nämä saivat tarvittaessa soveltaa, mikäli ne aiheuttivat ristiriitoja 

laitoshuollon normaalin toiminnan kanssa.  

Seurannassa kerätty tieto havainnollistaa päivätasolla tietyntyyppisissä leikkauksissa syntyviä 

jätemääriä. Lopputuloksissa huomio kiinnittyy särmäisjätteen määrään, joka selittyy pitkälti 

nykyisin käytössä olevilla kertakäyttöleikkausinstrumenteilla, sillä verellä ja eritteillä 

kontaminoituneita välineitä ei voida lajitella muihin jätejakeisiin, vaikka ne materiaalinsa 

puolesta niihin kuuluisivatkin. Samoin eriasteisella kontaminaatiolla selittyy polttokelpoisen 

jätteen määrä. Pahvia ja kartonkia syntyy pääasiassa tuotepakkauksista, samoin kuin 

pakkausmuovia. Varsinkin kertakäyttöinstrumentit on usein pakattu ensin muoviin, ja sen 

jälkeen pahvi- tai kartonkipakkaukseen. 

Seurannan lopputuloksista tehdyt Pivot-taulukot ovat opinnäytetyön liitteinä (Liite 7 ja Liite 

8). 

6.1.4 Potentiaalin kartoitus ja tuotepakkaukset 

Isona osana toimintamallia on tuotetilausten pohjalta tehtävä jätejaepotentiaalin kartoitus. 

Jotta kartoitusta voitaisiin tehdä suunnitellusti, tarvitsee tilattavien tuotteiden 

pakkauspainojen olla jollain tasolla tiedossa.  

Koska pakkauspainojen osalta lähdettiin täysin nollista, rakennettiin seurantajakson aikana 

tuotepainotaulukko niiden pakkausten perusteella, jotka hyllytyspalvelun ja salisiivousten 

yhteydessä pahvi- ja kartonkijätteestä pystyttiin löytämään.  

Potentiaalin kartoituksen osalta saadut tulokset ovat selvät. Suunniteltu tapa määrittää 

potentiaalia tuotetilausten pohjalta on toimiva, sillä niiltä osin, kun tietoja saatiin kerättyä, 

ne kertoivat selvästi syntymässä olevan kierrätyskelpoisen jätteen määrän kyseisistä 

tilauksista.  
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Toisaalta taas tuloksia voit pitää huomattavan vajaina, sillä tuotepakkausten painot saatiin 

selvitettyä vain osasta osaston tuotteita, jotka olivat tiedossa. Toisaalta jo etukäteen oli 

tiedossa, ettei seurantajaksolla tulla saamaan selville kaikkia tarvittavia painoja, varsinkaan 

ilman Logistiikan apua. 

Potentiaalin kartoitukseen tehdyt Pivot-taulukot seurantajakson ajalta ovat liitteissä (Liite 9 

ja Liite 10). 

6.2 Tulokset 

Toimintamallitestien lopputuloksena saatiin kerättyä tietoa toimintamallin toimivuudesta ja 

leikkaustoiminnassa syntyvien jätteiden määrästä.  

Tavaravirtojen osalta toimittiin toimintamallisuunnitelmassa kuvatulla tavalla, jossa 

toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjä toimitti tuotteiden tilausraportit sovituilta 

aikaväleiltä. Tilausraportteja käytettiin pohjana, kun osaston jätejaepotentiaalia määritettiin 

toimintamallin mukaisesti.  

Leikkaussalien kohdalla testien ja seurannan pääpaino oli selvittää tiedonkeruun toiminta 

käytännössä, sekä seurata syntyvien jätteiden määrää. Tietoa kerättiin syntyvien 

jätemäärien osalta kolmesta erillisestä leikkaussalista toimintamallin mukaisella 

tiedonkeruulla. Erillisenä selvitystyönä tehtiin hyllytyspalvelussa syntyvien pakkausjätteiden 

määrän selvittämistä, sillä jätejaepotentiaalin sitä vaati. 

6.2.1 Syntyneen jätteen määrä 

Seurannan aikana selvitettiin syntyvän jätteen määrää leikkaussaleissa osana toimintamallin 

ja sen tiedonkeruujärjestelmän toimintatestiä. Jätteen kokonaismäärän selvittäminen on 

oleellista myös toimintamallin mukaisten kierrätysaste- ja toimintatapaselvitysten vuoksi, 

mutta myös kohteen kokonaiskierrätysprosentin ja jätehuollosta koituvien kustannusten 

selvittämisen vuoksi. 
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Koska terveydenhuollossa syntyvät jätteet ovat miltei aina jollain tasolla kontaminoituneita, 

on kierrätyskelvottomien jätejakeiden määrä aina suhteessa varsin korkea kierrätyskelpoisiin 

verrattaessa.  

Syntyneen jätteen kokonaismäärä testin aikana oli yhteensä 356,9 kiloa (Taulukko 1). 

Syntyneestä jätteestä kierrätyskelpoisia jätejakeista oli 39,88 kiloa koko seurantajakson 

ajalta, ja 11,17 prosenttia (Taulukko 2) kokonaisjätemäärästä. Kokonaisjätemäärässä ei ole 

huomioitu osastolle saapuvien tuotteiden kuljetuspakkauksia, jotka poistuvat osastolta 

keräyspisteisiin jo ennen leikkaussaleja, kuten kuvassa 6 on esitetty. 

Taulukko 1. Seurannan aikana syntyneet jätteet. 

 

Taulukoista 1 ja 2 voidaan nähdä myös päiväkohtaista vaihtelua jätejakeiden synnyssä. Tämä 

johtuu laitoshuollon perustyötavasta, jossa keräysastiat tyhjennetään salisiivousten 

yhteydessä vasta, kun ne ovat täynnä. Tästä syystä joidenkin jakeiden kohdalla päivät ovat 

seurannan osalta tyhjiä. 

Taulukko 2. Kierrätyskelpoisten jakeiden osuus kokonaisjätemäärästä. 
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6.2.2 Jätejaepotentiaali 

Seurantajakson jätejaepotentiaali perustuu potentiaalin kartoittamisessa tehtyihin 

huomioihin jätteiden syntypisteistä osastolla ja osastologistiikan työtavoista. 

Logistiikan toiminnan myötä leikkaussaleihin päätyy käytännössä pelkkiä tuotepakkauksia. 

Tuotepakkaukset ovat pääasiassa pahvia/kartonkia, sekä steriilipakkauksia, joissa on muovia 

ja paperia.  

Jätejaepotentiaali ja sen perusteella laskettu kierrätysprosentti on muodostettu 

jätepainomittauksissa punnituista tuotepakkauksista. Jätepainomittauksissa pääpaino oli 

pahvi- ja kartonkipakkauksissa käytettävissä olevan ajan rajallisuuden vuoksi, ja 

jätejaepotentiaali koskee vain niitä.  

Tulosta tarkastellessa pitää huomioida jätejaepotentiaalin olevan taulukoitua korkeampi, 

sillä tuotenimikkeitä saatiin taulukoitua kahdessa viikossa noin 350 kappaletta, kun 

tilauksissa tuotenimikkeitä oli seuranta-ajalla lähes 1300 kappaletta.  

Toinen huomioon otettava seikka on se, että osa potentiaalista on aina tuotteina varastoissa 

ja leikkaussaleissa.  

Kolmanneksi kannattaa huomioida, että jätejaepotentiaali koskee kaikkia osastolle tulleita 

tuotteita, ei vain seurannassa olleita saleja, sillä salikohtaista jätejaepotentiaalia ei ehditty 

muodostamaan. 

Taulukko 3. Osaston jätejaepotentiaali ja kierrätysprosentti. 
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Nämä seikat huomioiden osaston sekä tuotetilauksiin perustuva jätejaepotentiaali, että 

kierrätysprosentti ovat erittäin todennäköisesti seurannassa toteutuneita korkeampia. 

Jätejaepotentiaali on seurantajakson ajalta 128,166 kiloa syntyvää jätettä. Seurannassa 

olleista saleista on seurannan aikana kerätty 32,7 kiloa pahvi- ja kartonkijätettä, mikä antaa 

kierrätysprosentiksi 25,51 (Taulukko 3).  Kierrätysprosenttia voi pitää yllä mainitut rajoitteet 

huomioiden erinomaisena.  
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Opinnäytetyön aihe oli toimeksiantajan puolelta erittäin toivottu selvitystyö liittyen yleiseen 

kestävän kehityksen ja jätehuollon kehittämiseen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.  

Työkalut ja toimintamallit, joilla jätteiden syntyä ja jätemääriä voidaan havainnollistaa, ovat 

erittäin haluttuja. Yhtenä suurena tekijänä taustalla on uudistuva jätelain mukanaan tuomat 

vaatimukset jätteiden kierrätysasteen suhteen, sekä jo valmiiksi syntyvien jätteiden laadusta 

johtuvat varsin korkeat jätehuoltokustannukset ja näiden yhteisvaikutus tuleviin 

kustannuksiin sairaaloiden jätehuollossa.  

Sairaanhoitopiirien kaltaiset julkiset toimijat ovat käytännössä sidottuja noudattamaan 

varsin tiukasti jätelakia ja jätehuoltomääräyksiä, vastaa opinnäytetyö suoraan tilaajan 

toiveeseen. 

Opinnäytetyö itsessään oli tekijälleen äärimmäisen mielenkiintoinen ja mukava kokemus, 

jonka parissa yhdistettiin työelämässä hankittu kokemus jätehuollon suunnittelusta ja 

jätehuollon uudistamiseen liittyvästä projektityöskentelystä, sekä soveltamaan koulussa 

opittuja suunnittelu- ja projektitaitoja.  

Opinnäytetyön tekemisessä suurimpia yllätyksiä on tarjonnut se, miten tietyssä mielessä 

vajaakäytöllä osa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöjärjestelmistä on, miten vähän 

tietoa liikkuu eri alojen toimijoiden välillä, vaikka ne olisivat toisistaan riippuvaisia ja jotka 

käyttävät samoja ohjelmistoja, ja kuinka vanhoja osa käytössä olevista ohjelmistoista on. En 

väitä, että tilanne olisi sama kaikkialla sairaanhoitopiirissä, mutta tähän kyseiseen projektiin 

kiinteästi liittyvien toimintojen parissa näin on valitettavan usein ollut.  

Haastavinta työtä suunniteltaessa oli löytää yhteydet, joilla tekniikan hyödyntämisen, 

kestävän kehityksen huomioiminen, jätehuollon tavoitteet sekä tilaajan toiveet voitaisiin 

täyttää ja muodostaa niistä toimiva kokonaisuus. Suurimman haasteen näistä tarjosi 

tiedonkeruun järjestäminen siten, että sitä voidaan tehdä ”automaattisesti” työn ohessa ja 

käyttää siihen liittyviä laitteita mahdollisimman matalalla kynnyksellä, riippumatta käyttäjän 

tietoteknisestä osaamisesta. Sen suunnitteluun myös käytettiin ylivoimaisesti eniten aikaa, 

sillä oikeanlaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän kehittäminen oli opinnäytetyön 
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lopputuloksen kannalta ja sen jatkokehitystä ajatellen avainasemassa. QR-koodit olivat 

alusta asti tiedonkeruussa vaihtoehto ylitse muiden helpon käytettävyytensä vuoksi. 

Työvaiheista jätteiden punnitus, miten se tehdään ja mitä pitää punnita oli suoraviivainen 

osuus. Aiempi koulutus, työkokemus ja kokemukset samankaltaisista projekteista olivat 

suureksi avuksi työvaiheiden suunnittelussa. 

Jos taas mietitään tietojenkäsittelyn ja data-analytiikan osuutta työssä, niin suurimpia 

hyödyntämisen mahdollisuuksia voi nähdä kuvailevassa analytiikassa. Ennen opiskelujani 

työskentelin pitkään sairaaloiden päivittäisen jätehuollon pyörittämisen parissa, jossa 

jouduimme useasti tekemään muutoksia toimintatapoihin tavalla, jotka saattoivat vaikuttaa 

osastojen kannalta mielivaltaiselta ja ainoastaan henkilökuntaa lisää kuormittavana. Usein 

esitetty kysymys oli se, että mikä on jonkin muutoksen konkreettinen hyöty.  Monesti meillä 

olisi ollut esittää dokumenttia ja dataa muutoksen hyödyistä ja sen tuomista 

kustannusmuutoksista suuntaan tai toiseen, muttei juurikaan keinoja esittää niitä siten, että 

ne olisivat helposti ymmärrettävissä kaikille. 

Kuvailevan analytiikan edut olisivat olleet tuolloin suureksi hyödyksi muutoksia 

perustellessa.  Vesa ja Vilja (2019, s.21) toteavat opinnäytetyössään osuvasti: ”Yleisesti 

ottaen huolella tehdyn visuaalisen raportin avulla on helpompaa ja nopeampaa tehdä 

analyysejä ja niiden pohjalta toimintaa ohjailevia päätöksiä.” Tätä periaatetta voi hyödyntää 

myös tehtyjen muutosten perustelussa, jos siitä on olemassa luotettavaa ja visualisoitua 

dataa. 

Opinnäytetyöstä syntyvän toimintamallin puitteissa voi sanoa kuvailevan analytiikan hyödyn 

olevan osaston jätevirtojen visualisoinnissa. Sen avulla niitä saadaan tuotua helpommin 

ymmärrettävään muotoon ja pilkottua tarvittaessa osiin.   

7.1 Pohdintaa tuloksista 

Opinnäytetyöstä saadut tulokset sen sijaan olivat osin yllättäviä. Ja enimmäkseen positiivisia 

sellaisia. Toimintamalli ja sen onnistuneet testit antavat tilaajalle hyvän pohjan, jolta jatkaa 

työskentelyä toimintamallin parissa.  
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Tulosten osalta pohdintaa voisi tietyssä mielessä jakaa kahteen. Jätemäärien seurannan 

onnistuminen on isolta osalta osaston laitoshuoltajien ansiota. Vaikka seurannan suhteen 

jouduttiinkin tekemään tiettyjä kompromisseja siinä, miten ja milloin koodeja luetaan, niin 

lopputulos on erittäin hyvä. Alkuperäinen ajatus oli selvittää salissa syntyvien jätteiden 

määrä päivätasolla ja siinä onnistuttiin. 

Lisäksi tarvitsee pitää mielessä seurannan edetessä huomatut asiat, joihin lukeutuvat osan 

kohdalla tietyn kaltainen virheiden tekemisen pelko ja siitä johtuja lukutapahtuman 

sysääminen muiden vastuulle. Ongelma on pieni, ja se olisi luultavasti ollut huomattavasti 

koettuakin vähäisempää pidemmällä perehdyttämisellä ja paremmalla ohjeistuksella.   

Tuotepakkausten painotaulukointi oli heti alusta alkaen loputtoman tuntuinen urakka, jonka 

järkevyyttä itsekin kyseenalaistin. Tämä on työ, jossa ennen muita tätä toimintamallia 

koskien tarvitaan yhteistyötä logistiikan, hankintojen, hoitohenkilökunnan ja kestävän 

kehityksen välillä. 

Itse tuotteet aiheuttivat jonkin verran harmaita hiuksia. Se, mitä pakkauksessa lukee, ei 

välttämättä todellakaan vastaa sitä, mitä tuotteen kohdalle on kirjattu varastonimikkeiden 

tietokantaan. Tästä johtuen oikean tuotteen löytäminen oli välillä hienoista hakuammuntaa. 

Toisaalta taas saadut tulokset siitä, miten paljon pakkausjätteitä hyllytyspalvelun 

toiminnasta syntyy, kuinka paljon siitä mahdollisesti jää leikkaussalissa syntyväksi ja niiden 

korrelaatio syntyneiden jätteiden kanssa ilahdutti. Suunnitellun toimintamallin kanssa ollaan 

selkeästi jäljillä. 

7.2 Kehitysehdotukset 

Toimintamallin täysimääräinen hyödyntäminen tulee vaatimaan Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiiriltä vastuuhenkilön nimeämistä. Vaikka toimintamalli on suunniteltu 

periaatteessa kaikkien käytettäväksi ja mahdollisimman helpoksi käyttää, tarvitsee se 

koordinaattorin, sillä usean eri toimialan kanssa työskentely on haastavaa, eikä osaston 

hoitohenkilökunnan tai laitoshuollon voi olettaa ottavan tästä vastuuta. Yhteistyötä tulee 
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tehdä IT-palvelutuottajan, kestävä kehityksen ohjelman, kohteiden yhteyshenkilöiden sekä 

kohteen ekotukihenkilöiden, laitoshuolto ja logistiikan kanssa.  

Myös toimintamallin jatkokehitys tulee tarvitsemaan tekijän. Tätä työtä varten tehtiin 

rajauksia ja työtapoja, joilla varmistettiin työn valmistuminen. Isoin työ jatkokehittäjällä 

tulee olemaan IT-palveluiden kanssa. Kohteen jätejaepotentiaalin arvioinnissa tarvittavien 

tilausraporttien rajaus ja se miten ne toimitetaan ovat suurimmat avoimet kysymykset.  

Toinen iso avoin kysymys liittyy useamman kerran mainittuun TYKS Logistiikan käyttämään 

toiminnanohjausjärjestelmään ja sen ominaisuuksiin. Työn rajauksia tehtäessä huomattiin 

erään kokouksen yhteydessä ohjelmiston sisältävän valmiiksi mahdollisuuden tämän 

toimintamallin kannalta erittäin oleelliseen pakkausjätteiden painojen merkitsemiseen ja 

ylläpitämiseen, jota ei hyödynnetty millään lailla, mikä on kieltämättä harmillista. Ei vain 

omasta näkökulmastani, vaikka se vaikuttikin oleellisesti työn aikatauluihin, vaan myös siitä 

näkökulmasta, että se avaisi lukemattomia mahdollisuuksia sairaaloiden sisäisten 

jätevirtojen muodostumisen tarkkailuun.  

Koska järjestelmää ollaan uusimassa, yksi kehitysehdotuksista on yhteistyön avaaminen 

kestävän kehityksen työryhmän ja logistiikan ohjausjärjestelmistä vastaavien välillä 

ohjelmiston kokonaisvaltaisempaan hyödyntämiseen. Vähintäänkin selvittää onko 

Logistiikalla halukkuutta siihen. Mikäli Logistiikka on kiinnostunut osallistumaan, kannattaa 

myös selvittää alueen ympäristöalan opintoja tarjoavien oppilaitosten halukkuutta osallistua 

hankkeeseen. Jätejaepotentiaalin muodostavien kuljetus-, tuote- ja steriilipakkausten 

painojen selvittämiselle on mietittävä joka tapauksessa toimintatapa.  

Jos QR-koodeja mietitään kestävän kehityksen näkökulmasta, kannattaa työn tilaajan miettiä 

staattisia QR-koodeja tuottavaan ohjelmistoon panostamista, kun käyttökohteet lisääntyvät. 

Tällöin QR-koodien sisältöä voitaisiin vaihtaa uusimatta fyysisiä koodeja jokaisessa 

kohteessa. QR-koodeille voi monikäyttöisyytensä vuoksi löytää useita erilaisia 

käyttökohteita. 

Kehitysehdotuksiin lisään myös ehdotuksen ammattiryhmien yli ulottuvasta yhteistyöstä 

ohjelmistojen käytössä. Koska niin moni käyttää samoja ohjelmistoja pelkästään 

tuotetilauksia koskien, voisi yhteistyötä toden teolla selvittää.   
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Liite 1: Google Forms-kyselyn luominen. 

Opinnäytetyön kyselylomakkeissa on kyselyn vastausten tyyppinä käytetty lyhyttä vastausta, sillä 

tarkoituksena on kerätä vain syntyvän jätteen pakkausmäärää. Käyttäjä vastaa kysymykseen 

numeroilla. 

Google Forms toimii toimintamallissa tiedonkeruun käyttöliittymänä. Käyttöliittymän 

tarkoituksena on mahdollistaa käyttäjälleen mahdollisimman helppo ja nopea käyttökokemus. 

Kun lähdetään luomaan ensimmäistä lomaketta, määritellään tarkkaan, mitä halutaan siinä 

käyttäjälle näkyvän. 

  

Kysely otsikoidaan seurattavien jätejakeiden mukaan ja valitaan vastausvaihtoehdoksi lyhyt 

vastaus. Kysymykset muotoillaan mahdollisimman selkeiksi ja lyhyiksi (kts. kuvan 6 esimerkki). 

Kyselyt linkitetään Google Sheets-taulukkoon kyselyn vastausten tallentamiseksi. Vastaukset 

välilehden valin-tataulukosta päästään valitaan vastausten kohde. Tiedonkeruuta aloitettaessa 

luodaan uusi laskentataulukko. 
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Tähän luotuun taulukkoon kaikki seurannan piirissä olevat kyselyt linkitetään tiedonkeruuta 

varten. 

  

Kyselyä luotaessa valitaan vaihtoehdoista uuden taulukon luominen, kun jätejakeita lisätään, 

valitaan jo ole-massa oleva laskentataulukko. Olemassa olevan laskentataulukon valinnassa ja 

nimeämisessä kannattaa olla tarkkana, sillä samalla Google-tilillä saattaa olla useita kymmeniä 

laskentataulukoita.
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Liite 2: Kyselyyn liittyvän Google Sheets-taulukon ottaminen käyttöön. 

Kun kyselylle luodaan uusi laskentataulukko, Google Sheets sille automaattisesti oman välilehden 

taulukkoon, sekä sarakkeet aikaleimalle ja lomakkeessa määritetyille kysymyksille. Käyttäjän tulee 

nimetä taulukon alareunan taulukkovälilehti kyseiseen taulukkoon kerättävän jätejakeen mukaan. 

Nimeäminen helpottaa laskentataulukon tietojen käsittelyä myöhemmässä vaiheessa ja auttaa 

käyttäjää pysymään kartalla kaikista kerättävistä jakeista. 
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Liite 3: QR-koodien luominen ja linkityksen luominen Google Forms-kyselyyn. 

Kun jokaiselle seurantaan otettavalle jätejakeelle on luotu oma kyselynsä, luodaan jokaiselle 

kyselylle oma QR-koodinsa. 

Koodin luomiseen hyödynnetään Googlen omaa ohjeistusta, jossa hyödynnetään URL GET-

parametrien avulla rakennettua tiedonsiirtoa (Google, 2016). Koodin luomisessa ja kyselyiden 

linkittämisessä QR-koodeihin kannattaa käyttää apuna seuraavia sivustoja: 

https://www.youtube.com/watch?v=xq5jwxy532A&t=788s&ab_channel=TheMathLabNZ, 

oheisella, noin 19 minuutin opastusvideolla käydään läpi samankaltainen QR-koodikyselyn 

luominen, kuin toimintamallissa on käytetty.  

https://developers.google.com/chart/infographics/docs/qr_codes, oheiselta, Googlen omalta 

kehitystyökalusivustolta, löytyvät kaikki tarpeelliset QR-koodin vaatimat URL GET-tiedonsiirron 

osat.   
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URL GET-parametri voidaan pilkkoa osiin jakamalla se vasemmalta oikealle työvaiheisiin: 

1. =image on Google Sheets-komento, joka luo kyseiseen soluun kuvan siihen kirjoitettavien 

parametrien pohjalta. 

2. https://chart.googleapis.com/chart on URL, nettiosoite, josta kuva tuodaan soluun, kun siihen 

liitetään seuraavat tiedot: 

a) cht=qr on komento, joka luo nimenomaan QR-koodin. 

b) chs=150x150 kertoo protokollalle QR-koodiin sisältyvien sarakkeiden ja rivien määrän. Mitä 

enemmän rivejä ja sarakkeita, sitä enemmän koodiin mahtuu tietoa  

c) chl=”& liittää QR-koodiin sille halutun sisällön. Koska koodiin halutaan tuoda aina tietyn 

laskentataulukon solun sisältö, suljetaan URL yläheittomerkeillä ja kirjoitetaan sen perään 

&-merkki. 

d) Viimeiseksi lisätään sen kyselyn URL, jonka halutaan aukeavan, kun koodi luetaan. 

Esimerkissä kyselyn URL on laskentataulukon solussa C2, joka on lisätty &-merkin perään. 

e) Huomaa, että jokainen yllä oleva protokollan pätkä tulee liittää edelliseen &-merkin avulla: 

=image("https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=150x150&chl="&C2) 

3. Kyselyn URL kannattaa lyhentää ennen sen liittämistä laskentataulukkoon, jossa koodit luodaan. 

Se helpottaa kyseisen taulukon hallintaa. 
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Kyselyn URL-osoitteen saa esille painamalla Lähetä-painiketta ja valitsemalla lähetystavoista linkin. 

Lyhennetyn URL-osoitteen voi kopioida tästä laskentataulukkoon.
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Liite 4: QR-koodin tulostusasettelu. 

Kun QR-koodit on luotu laskentataulukkoon, ne pitää useimmissa toimintamallin käyttökohteissa 

tulostaa käytettäviksi seurantaa varten. 

Koodien tulostusasettelussa valitaan laskentataulukossa tulostettava koodi, sekä sen viereisessä 

solussa oleva koodin selite, joka kertoo koodin takaa löytyvän jätejaekyselyn. 

 

Tulostettaessa kuva käännetään vaakatasoon, sovitetaan sivulle, valitaan tulostettavaksi alueeksi 

ainoastaan taulukosta valitut solut ja tasataan kuva sekä pysty-, että vaakatasossa keskelle 

tulostusaluetta.
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Liite 5: Ohjeistus laitoshuollolle syntyvien jätejakeiden määrän tarkkailussa, 1. 

1. Poimi jätesäkki telineestä/astiasta normaaliin tapaan. Jos jätejaetta ei kerätä säkkiin, tyhjennä 

keräysastia normaalisti. 

2. Lue jätejaetta vastaava QR-koodi (polttokelpoinen-musta pussi/ TE-jäte, punainen pussi jne.) 

salikohtaisesta QR-koodinipusta.  

A. Jos koodeja ei ehditä lukemaan siivouksen jälkeen, pidä tukkimiehen kirjanpitoa       

syntyneistä jätteistä.  

B. Lue QR-koodit heti, kun ehdit! 

C. Merkitse lukutapahtumassa normaalisti syntyneiden jätteiden lukumäärä.  

3. Vie säkki normaalisti sille osoitettuun keräyspisteeseen jätehuoneessa, joko pudotuskuiluun tai 

kyseiselle jakeelle merkittyyn astiaan. 

4. Toista menettely seuraavan siivouksen yhteydessä. 

 

 

 

Yhteystiedot: 

Erkki Esimerkki 

0441234567 

erkki.esimerkki@esimerkki.fi
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Liite 6: Ohjeistus laitoshuollolle syntyvien jätejakeiden määrän tarkkailussa, 2. 

1. Kun luet QR-koodin puhelimeen aukeaa syntyvää jätejaetta koskeva kysely. Vastaa kyselyyn 

esimerkin mukaisesti (kts. kuva).  

 

2. Kun olet vastannut kyselyyn paina ”Lähetä”-nappia. Vastaus rekisteröityy 

tiedonkeruujärjestelmään. 

3. Huomaa, että koodilukija pitää palauttaa aina ”alkutilaan” ennen seuraavan QR-koodin 

lukemista (kts. kuva). 
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Liite 7: Jätemäärien seurannan tulokset salista 9. 
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Liite 8: Jätemäärien seurannan tulokset saleista 5 ja 6. 
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Liite 9: Viikon 15 jätejaepotentiaali. 
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Liite 10: Viikon 16 jätejaepotentiaali. 
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