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HUS:n sairaanhoitoalueet ja 
sairaalat 1.1.2011

HUS on 
kuntayhtymä, 
jonka omistajina 
on 26 Uudenmaan 
alueen kuntaa. 
Sairaaloita HUS:lla 
on 20.
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HUS:n organisaatio

HUS:ssa on 
yksijohtajajärjestelmä, 
jossa johtajalla ja 
esimiehellä on aina 
toiminnallinen, 
henkilöstö- ja 
taloudellinen vastuu.



429.3.2011

Terveydenhuollon monimuotoisuuden ja sen 
tuotannollisten prosessien väliset riippuvuudet 

Toisistaan riippuvilla 
toiminnoilla on jatkuvasti 
lisääntyvä koordinaation ja 
kommunikaation tarve.  

TOIMINNALLINEN 
ORGANISAATIO

PROSESSIT

Terveydenhuollon 
monimuotoisuus johtaa 
eriytyneiden osa-alueiden 
yhä suurempaan 
riippuvuuteen toisistaan

HUS:n YDINTEHTÄVÄ
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HUSLABin organisaatio
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Mikä HUSLAB on?

• HUSLAB on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän omistama laboratorioliikelaitos. Toiminta alkanut 
1.1.2004

• HUSLABiin kuuluvat HYKS-Helsingin sairaaloiden, Jorvin, 
Lohjan, Länsi-Uudenmaan, Peijaksen ja Porvoon sairaaloiden 
laboratoriot sekä Askolan, Espoon, Helsingin, Hyvinkään, 
Karjalohjan, Karkkilan, Kauniaisen, Keravan, Kirkkonummen, 
Loviisan, Lohjan, Pornaisten, Sammatin, Sipoon, Siuntion, 
Tuusulan ja Vantaan perusterveydenhuollon 
laboratoriotoiminta

• Suomen johtava kliinisen laboratoriopalveluiden tuottaja
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HUSLAB lukuina

• Palveluksessa on noin 1800 henkilöä

• Toimipisteitä noin 70

• Tuottaa vuosittain noin 18 miljoonaa laboratoriotutkimusta ja 
näytteenottoa

• Liikevaihto lähes 150 miljoonaa euroa
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HUSLABin toiminta 
erikoisaloittain

• Kliininen mikrobiologia

• Kliininen kemia

• Patologia

• Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

• Kliininen neurofysiologia

• Perinnöllisyyslääketiede

• Opetus ja tutkimus

• Myrkytystietokeskus
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Mitä HUSLAB tarjoaa?
Kattavaa kokonaispalvelua kustannustehokkaasti

• näytteenotto

• kuljetus

• analytiikka

• tulosten raportointi

Tuki-ja konsultaatiopalveluita veloituksetta
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Tuki- ja konsultaatiopalvelut
• HUSLABilla on käytössään yli 200 akateemisen 
loppututkinnon suorittanutta asiantuntijaa, jotka auttavat 
tulosten tulkinnassa ja konsultoinnissa

• Jokaisella lääketieteen erikoisalalla on oma, dosentin 
pätevyyden omaava vastaava ylilääkäri
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Mitä muuta HUSLAB on?

• Merkittävä opetus- ja tutkimuslaitos, jossa tehdään 
korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta

• Antaa erikoislääkärikoulutusta kaikilla edustamillaan 
erikoisaloilla

• Tavoitteena saada uusin tieto hyödyttämään nopeasti 
potilashoitoa



HUSLAB on Euroopan laajimmin 
akkreditoitu laboratoriolääketieteen 
laboratorio! 
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Laadunhallinnan teesi 

”Terveydenhuollon laadunhallinta on 
prosessien hallinnan tiede”
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HUS-kuntayhtymän vastuualueitten 
ydinprosessi

YdinprosessiHoitamaton potilas Hoidettu potilas

Heräte (Input) Tuote (Output)

Syötteet 
(kuntien budjettirahaa, tietoa, 
ammattihenkilöstön osaamista
ja työkaluja) 

Johtaminen = säätöä ja ohjausta 
(esimiestyö/management/governance)

Tietoa prosessista
(tunnusluvut)
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Toimintajärjestelmän pienintä
toiminnallista yksikköä kutsutaan 
työpisteeksi (prosessin ”toiminto”).

Liikelaitoksen
strategiset
prosessit

Vastuuyksikkö-
tason

prosessit

Ydin-
prosessit

(vastuualueet)

Vastuuyksikön
työpisteet
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Dokumentoitu toimintajärjestelmä

Toimintakäsikirja

Menettelytavat 
Työohjeet

Lomakkeet 
Tallenteet

1. taso: Kansainväliset / kansalliset normit, 
standardit, (kuntasopimukset), visio, strategia

2. taso: Määrittelyt, 
vastuut, lähestymistavat

3.taso: Kuka, mitä, milloin? 
Suunnitelmat! 
Miten? Prosessikuvaukset! 

Viitekehys

4.taso: Tulokset ja 
poikkeamat (vrt PDCA)
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Dokumenttien luokittelu
Juurikansiot Alikansiot

Noudatet-
tava normi, 
ohje tai 
määräys

Standardi, 
ohje tai 
suositus

Laadun-
hallinta

Menettely-
ohje tai 
toiminta-
ohje

Työohje Lomake Tallenne

Yleishallinto + + + + + +
Toiminta- 
järjestelmä + + + + + + +
Kiinteistötoimi + + + + + +
Materiaalitoimi + + + + + +
Henkilöstö + + + + + +
Opetus ja 
tutkimus + + + + +
Taloushallinto + + + + + +

Koneet ja laitteet 
+ + + + + + +

Tietojärjestelmät + + + + + +
Palvelutuotanto + + + + + + +
Asiakkaat + + + + + +
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Organisaation laadunhallinnan kokonaisuus

Strategia ja laatupolitiikka Laatuvastuut

Laatusuunnittelu Laadun parantaminen

Laadunvarmistus
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Sheward-Deming quality cycle
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HUSLABin toimintajärjestelmän ulkoiset 
arvioinnit ja laatutunnukset (akkreditointi)

• Akkreditoinnit 1996-2011 (SFS EN/ISO 45001, 17025 ja 15189)
• Kliininen kemia ja hematologia (T055/1996)
• Kliininen mikrobiologia (T200/2000)
• Molekyyligenetiikan laboratorio (T228/2005)
• Patologia (T240/2007)
• Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (T253/2009)
• Kliininen neurofysiologia (T257/2009)

• Yhdessä kliinisten alojen kanssa
– Kantasolusiirtojen akkreditointi 2006
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Laboratorion osuus diagnostisessa 
päätöksenteossa

• 70% diagnostisista- ja hoitopäätöksistä perustuu 
laboratoriotutkimuksiin (Boone DJ, CDC/HHS 2003)

• Noin 12.5% laboratorion virheistä vaikuttaa potilaan 
terveyteen (Bobibi et al Clin Chem 48:691-698, 2002)

• Pre- ja postanalyyttiset virheet muodostavat suurimman 
osan virheistä
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Entä jos 1% laboratoriotuloksista on virheellisiä
ja näistä 6% johtaa virheelliseen hoitopäätökseen?

• Esimerkiksi HUSLABin 15 miljoonaa testiä vuodessa:
– 150 000 virheellistä tulosta (1%)
– 9 000 virheellistä hoitopäätöstä (6%) vuodessa
– Noin 25 virheellistä hoitoa päivässä



2429.3.2011

ISO Laatustandardit

Industry

Clinical
Laboratory

Reference 
Laboratory

Environment

ISO TC 176

ISO TC 212

ISO CASCO
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Laadunhallinnan johtavat periaatteet 1/2 
(ISO 9000)

Periaate 1 - Asiakaskeskeisyys
Organisaatiot ovat riippuvaisia asiakkaistaan, siksi tulisi ymmärtää
asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet, täyttää asiakkaiden vaatimukset 
ja pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset.

Periaate 2 - Johtaminen
Johto luo organisaatiolle tarkoituksen yhtenäisyyden ja suunnan. Johdon 
tulisi myös luoda ilmapiiri jossa ihmiset ovat täysillä mukana 
tavoittelemassa ja siten vahvasti sitoutuneet tavoittelemaan 
organisaation päämääriä.

Periaate 3 - Ihmisten osallistuminen
Ihmiset - organisaation kaikilla tasoilla - ovat organisaation ydinasia. 
Kun kaikki ovat täysillä mukana vahvasti sitoutuneena, saadaan kaikki 
kyvyt käyttöön organisaation hyödyksi.

Periaate 4 - Prosessimainen toiminta
Tavoitteet saavutetaan tehokkaammin, kun toisiinsa liittyviä resursseja 
ja toimintoja hallitaan kokonaisuutena - prosessina.
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Laadunhallinnan johtavat periaatteet 2/2 
(ISO 9000)

Periaate 5 - Järjestelmäkeskeinen johtamistapa, ts. asioiden 
hallinta järjestelmänä
Toisistaan riippuvien prosessien muodostaman  järjestelmän  
tunnistaminen, ymmärtäminen ja hallitseminen tietyn tavoitteen 
saavuttamiseksi parantaa organisaation tehokkuutta ja 
tuloksellisuutta.

Periaate 6 - Jatkuva parantaminen
Jatkuva parantaminen on organisaation pysyvä tavoite.

Periaate 7 - Tosiasioihin perustuva päätöksenteko
Tehokkaat päätökset perustuvat tietojen ja tosiasioiden 
analysointiin.

Periaate 8 - Yhteistyökumppanuus alihankkijoiden kanssa
Organisaatio ja sen alihankkijat ovat riippuvaisia toisistaan ja
vastavuoroisesti hyödylliset suhteet auttavat molempia 
osapuolia
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Laatu jaetaan kolmeen komponenttiin.

1. Objektiivinen laatu:
– tuote/palvelu on siinä mielessä virheetön ja 

tarkoituksenmukainen, että se on määrittelynsä
mukainen.

2. Subjektiivinen laatu:
– tuote/palvelu täyttää käyttäjänsä (ja asiakkaan) 

tuotteeseen/palveluun kohdistamat odotukset. Eri 
käyttäjillä on erilaisia odotuksia.

3. Arvioimattomissa oleva laatu:
– tuotteen muunneltavuus asiakkaan tulevien vielä

tuntemattomien tarpeiden täyttämiseksi, tuotteen 
käyttäytyminen ennustamattomissa virhetilanteissa. 
Tähän laatukomponenttiin vaikutetaan 
suunnitteluratkaisuilla.
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Obligatorinen ”laatuvaatimus”

Laboratorion toiminnan tulee olla 
kansainvälisten ja kansallisten 
velvoittavien normien mukaan 
järjestetty!
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Laboratorioalan säädökset ja normit 

1. EU-direktiivit, päätökset ja suositukset
2. Laboratoriotoimintaa koskeva 

kansallinen lainsäädäntö (lait ja 
asetukset)

3. Kansallisten viranomaisten antamat 
säädökset ja ohjeet
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Kiitoksia!
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