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FIMEA - Moniammatillinen yhteistyö lääkehuollossa 

1 Prosessimallinnuksesta 
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Prosessi 
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• Prosessi on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia 

toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia 

resursseja, joiden avulla syötteet muutetaan 

tuotokseksi.  

 

• Mallinnuksessa aika kulkee vasemmalta oikealle 

 



Miksi prosesseja mallinnetaan?  
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Tavoitteiden ja 

mittareiden 

asettaminen 

prosessille 

Henkilöstön 

koulutus ja 

perehdyttäminen 

Työkalu riskien 

tunnistamiseen ja 

arviointiin 

Kapeikkojen, 

pullonkaulojen 

selvittäminen 

Resurssitarpeiden 

systemaattisempi 

arviointi 

Päällekkäisyyksien 

ja epäselvyyksien 

selvittäminen 

Vastuiden ja 

valtuuksien 

selkeytys, työnjako 

Toiminnan 

saattaminen 

läpinäkyväksi 

Uusien rutiinien 

liittäminen: 

rajapinnat, tiedot 

Muutosten hallinta: 

mitä ja miten? 

ICT-hanke? Laatujärjestelmä? 

Toimintojen kehittäminen? 

Verkostoyhteistyö? 



MITÄ PROSESSIN KEHITTÄMISELLÄ TAVOITELLAAN 

LL 
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• Parempaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta 

• Tuote- ja palvelulaadun tason nostaminen 

• Läpimenoajan lyhentäminen 

• Tuloksen parantaminen 

• Tuotosten lisääminen - Kustannusten alentaminen (takuut, reklamaatiot 
jne.) Hylyn tai hävikin vähentäminen 

• Prosessin suorituskyvyn parantaminen – enemmän vähemmällä 

• Kapasiteetin pullonkaulojen vähentäminen, kysyntäpiikkeihin 
vastaaminen 

• Koko arvoketjun suorituskyvyn parantaminen (toimitusketju tai verkosto) 

• Jne… 
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Prosessien kehittäminen 
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• Prosessien kehittämiseen on olemassa lukuisia eri tapoja.  

 

• Oleellista eri kehitystavoissa on tunnistaa 

– lähtötilanne (As-Is / nykytila),  

– mihin prosessilla pyritään (To-Be, tavoitetila) ja  

– miten tavoitteeseen aiotaan päästä.  

 

• Organisaation lähtötasoa ja -tilannetta (mistä lähdetään) kuvataan 
prosessikarttojen/prosessikuvien avulla, joilla kuvataan toiminnot ja 
toimintojen välisiä sidokset.  

• Tavoitetilanne (To-Be) tulee perustua organisaation asettamiin tavoitteisiin.  

• Kun tiedetään lähtö- ja tavoitetilanne, laaditaan toimintasuunnitelma kuinka 
tavoitetilanteeseen päästään.  

• Toiminnan kehittäminen tapahtuu kehitysprojektien avulla. 
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As-Is -Nykyinen toimintamalli on 

dokumentoitu, ongelmat tunnistettu 

ja dokumentoitu ja kehittämiselle on 

asetettu uudet tavoitteet: 

To-Be - Uusi toimintamalli on kuvattu ja 

sen implementoinnin tueksi on olemassa 

kuvaus organisoinnin ja työkalujen 

kehittämisestä: 

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN - MALLINTAMINEN 

LL 
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Prosessimallinnus - uimaratamalli 
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Katso linkistä JHS 152 suositukset 

 
http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs152 



Käytettäviä symboleja 
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Uimarata = rooli Dokumentti 



Tyypillinen eteneminen 
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• Osallistujat + toimivan ryhmän koko 

• Ketä tarvitaan? 

• Pohjat pikkuryhmässä  

• Työstö / tarkastus ehkä maks. 10 – 12 henkeä. 

• Mallinnus, ohjaus ja dokumentointi parityöskentelynä 

• Toinen johtaa puhetta ja mallintaa, toinen dokumentoi 

• Istunnot esim. 1,5 – 2 tuntia 

• Lausunnot, korjaukset 

• Työversio, esitysversio(t) 

 



Tekniset mahdollisuudet 
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Manuaalimallinnus 

 Paperi ja kynä + tarralaput 

 Seinätekniikka – uimaradat – tussit - tarrat 

- Valokuvaus ja siirto tietokoneelle 

 

Ohjelma-avusteinen mallinnus 

 PowerPoint 

 MS Visio 

 QPR Process Quide 

 Jne. 



Prosessimallinnusesimerkki – tekninen raakakuva 

15.5.2014 LL 

13 



Prosessimallinnusesimerkki / viestintäversio 
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Prosessin tiedot 
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Lääkehoidon arviointi 

moniammatillisessa 

tiimissä Yhdessä 

Potilas läsnä 

tarvittaessa 

YLE: jatko-

toimenpiteet 
Diagnosointi 

PÄÄTÖS  

Lääkkeet, 

annosmuutokset,  

muu kuin lääkehoito, 

lääkityksen lopetus  

Etukäteis-

tutkimusten 

läpikäynti 

Muisti-

hoitaja: 

CERAD 

Vuosi-kontrollin 

muk. kokeet (+ 

Krea, RR, aino) 

Kotona olevien 

lääkkeiden 

selvittäminen 

ja lääkelistan 

päivitys 

Potilaan 

haastattelu: 

haittavaikut

ukset ym. 

Päättää 
kriteerien 

perusteella, että 
ei tehdä 
arviointia 

Arvioidaan 

lääkitysongelma 

arviointi-

kriteereiden kautta 

Päätös viedään 

ja perustellaan 

asianosaisille 

Potilaan terveyden 

kehitystä seurataan 

ja dokumentoidaan 

Lääkitys-

ongelmia 

epäillään 

Potilasta 

kuunnellaan 

terveydentilaa 

seurattaessa 

Tunnistetaan 

alustavasti 

terveydentilan 

muutokseen 

liittyvä lääkitys 

Kotihoitaja 

Kotisairaan-

hoitaja 

Potilaan 

terveyden 

kehitystä 

seurataan 

Omaiset 

Varmistetaan, 
että potilas ja 
omaishoitaja 
ymmärtävät 

miten lääkkeet 
tulee ottaa 

Potilas saa 

lääkkeet 

Apteekki 

Varmistetaan, 
että potilas 
tietää miksi 

käyttää kyseistä 
lääkettä 

Varmistetaan, että 

potilas tietää mitä 

tehdä, jos lääke ei 

auta tai tuottaa 

ongelmia 

Varmistetaan, 
että potilas ja 
omaishoitaja 
tietävät mitkä 
lääkkeet pitää 

ottaa 

Potilaan 

lääkelistan ja 

otettujen 

lääkkeiden 

yhteneväisyys 

varmistetaan 

Tieto potilaan 

lääkkeiden 

ottamisesta 

dokumentoidaan 

Potilaan lääke-

kustannuksia 

seurataan 

Potilaskohtaiset 
lääkitykseen liittyvät 

terveyshyödyt ja 
kustannukset tiedetään 

euroissa 

Lääkitysarvion aiheuttama 

resurssivaatimus ja saatu 

terveyshyöty 

euromääräistetään 

Lääkitys

arviointi 

Potilaan 

terveydentila 

kehittyy 

Potilas ottaa tai 

ei ota lääkkeitä Potilaan 

lääkkeiden 

ottamista 

seurataan 

Potilas haluaa 

voida hyvin 

Potilas, 

omaishoitaja 

Hoitopäätös 

ja HOPS 

täsmennys 

Lääkelista 
ajan tasalla 
potilastieto-

järjestel-
mässä 

Fysio-

terapeutti: 

toimintaky

kyarvio 
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ISSHP esimerkkikuvaus - uimarata 
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ISSHP prosessikuvaus  
Kotihoidon asiakkaan terveydentilan muutosten seuranta 
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Prosessin… Kuvaus 

Tarkoitus 

Vastuuhenkilö  

Asiakkaat  

Asiakastarpeet  

Keskeiset resurssit  

Alku  

Loppu  

Menestystekijät  

Keskeiset mittarit  

Rajapinnat  

Ohjaus ja kehittämismenettely  

Kehityskohteet  

Tekijät ja päiväys  



Prosessityössä on tärkeää (1) 
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 On kirkastettava, mihin tarkoitukseen prosessityötä tehdään 

 Käyttötarkoitus (kts. dia 4) 

 Määritetään tarkkuustaso (kuvataan ehkä ensin tarkemmin ja sitten tiivistetään) 

 Nykytila - As is / Tulevaisuuden tila - to be… 

 Prosessisuunnan vastuu – erityisesti verkostoympäristössä (kts. dia 26) 

 Kokonaisuuden ymmärtäminen Mitä osaa tarkastellaan, mitä rajapintoja on… 

 Näkökulman valinta – erityisesti verkostoympäristössä 

 Mallinnuksissa edustava (vaikutusvaltainen) osallistujaryhmä 

 monipuolinen hahmotus 

 parantaa myös muutosvalmiuksia (mielipidevaikuttajat, muutosagentit, päättäjät) 

 mallinnustilanteissa voidaan tarkasteltava kokonaisuus ymmärtää  kerralla 

 opitaan toisilta ja toisten näkökulmista 

 

 

 



Prosessityössä on tärkeää (2) 
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 Tekninen mallinnuksen perushallinta 

 Prosessikuva ja prosessitiedot 

 Toimivalta toteuttaa muutoksia 

 Kehitystyön ja toteutettavien muutosten arvottaminen, priorisointi ja 

vaiheistus  

 Kehitysprojektien etenemisen systemaattinen auditointi 

 KISS - KEEP IT SIMPLE – on käytettävä yleiskieltä, eri osallistujien ja 

myös johdon on ymmärrettävä asiat ”vähällä vaivalla” 

 

 

 



Prosessityön sudenkuoppia (1) 
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 Puutteellinen prosessinomistajuus 

 Epäselvyys, miksi työtä tehdään, epäselvyys siitä, mihin kokonaisuuteen 

kuvaus liittyy 

 Liika yksityiskohtaisuus, takertuminen yksityiskohtiin ja poikkeuksiin 

 Fiktion kuvaaminen – eri osapuolille voi jäädä epäselväksi mikä on 

totta? 

 Näkökulman epäselvyys (erityisesti moniammatillisessa yhteistyössä) 

 NIH-ilmiö – hyvienkin muutosideoiden torppaaminen 

 Oman roolin ja näkökulman korostaminen - asiat ja kuvaustilanne 

(dominointi) 



Prosessityön sudenkuoppia (2) 
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 Asiantuntemusvajaus – käsiteltävä asiakokonaisuus ja kuvaustekniikka 

 Ei tule valmista / kunnollista 

 Into loppuu siihen 

 Kuvaus ei saisi mennä räpellykseksi (toinen kuvaa, toinen dokumentoi keskustelua) 

 Tuettava myös hiljaisempia osallistujia osallistumaan – kaikkien näkemykset ovat 

arvokkaita 

 Jos kuvausta tehdään siten, että on pitkiä taukoja välissä, maali karkaa 

ja muistiin palauttaminen vie paljon aikaa 

 Kuva ja tiedot täydentävät toisiaan – kehitysideat otettava heti talteen 

 Kehittämiseen tukehtuminen  

 Miten varmistaa kehitysprojektien toteutuminen? 

 ”Kaiken kehittämisen” muutoslistan toteuttaminen ei voi onnistua 

 Päälle kaatuvat massiiviset kuvat eivät kiinnosta/innosta johtoa – myyntityö? 



Prosessityön rajoitteita 
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Mitä prosessityöltä ei voi odottaa  

 Tarkastelu rajoittuu helposti olemassa olevaan ja kehityspolku tehdään (monina) 

parannuksina nykyisiin ongelmiin, jotka voivat olla oireita syvemmistä syistä 

 Prosessit ovat väline ”systeemin” tavoitteiden saavuttamiseksi, entä jos 

toimittaisiinkin aivan toisin? Miten löytää innovaatioita? 

 Vahva asiayhteyssidonnaisuus – tulokset ja parhaat käytännöt eivät ole 

välttämättä sinänsä siirrettävissä – eri ympäristöissä monet asiat ovat toisin 

 Voi olla, että joitain päätöksenteon kannalta tärkeitä asioita ei käsitellä 

mallinnuksen yhteydessä?  

Esim. ratkaisun kustannus-hyötyvaikutukset ovat voineet jäädä vähälle huomiolle.  

 Johtoa on monesti vaikea saada innostumaan kehitystyöstä. Miksi? 

 



FIMEA - Moniammatillinen yhteistyö lääkehuollossa 

2 Systeemimallinnuksesta 
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2 Systeemimallinnus 
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 Lyhyt versio – Tavoitepuu – nykytilan ongelmakartta – ratkaisut - 
esimerkki 

 Tarkasteltavan systeemin rajaus 

 Näkökulmien huomioiminen 

 Tyypillinen eteneminen 

 Osallistujat + toimivan ryhmän koko 

 Teknisen mahdollisuudet 

 Mallinnus parityöskentelynä 

 Kehittäminen ja toimivalta 

 Syy- seurauslähestymisen  
edut ja sudenkuopat 

 Lopuksi pieni esimerkki – case Sulkava 

 

Este / vaikeus Taustalla oleva pulma Tavoitteet esteen voittamiseksi Toimenpide Vastuu 
Arvioitu 

kesto 
ΔTulos 
(eur) 

Pri
ori
tee
tti 

                

                

                

                



Vaikutusvalta 
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(Täysi ) 

toimivalta 

Toimivalta ja vaikutusvalta 

Vaikutusvalta 

(Vain suosittelu) 



Vaikutusvalta systeemissä 
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Toimivalta 

Vaikutusvalta 

Oire - UDE 

Juurisyy - RC 

On valittava tarkastelunäkökulmat ja päätettävä,  minkä juurisyyn (syiden) kimppuun käydään 
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Ongelmakarttaa 
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Juurisyyn lähellä olevia syitä Seurauksia – joihin vaikutetaan – niin, miten??? 



Toimintasuunnitelma 
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Este / vaikeus Taustalla oleva pulma 
Tavoitteet esteen 

voittamiseksi 
Toimenpide Vastuu 

Arvioitu 
kesto 

ΔTulos 
(eur) 

Pri
ori
tee
tti 

                

                

                

                



Systeemimallinnuksen etuja ja sudenkuoppia 

 Kyetään hahmottamaan 

arvontuotanto kokonaisuutena 

 Voidaan paikantaa juurisyyt 

 Voidaan löytää yleispäteviä 

läpimurtoratkaisuja, jotka eivät 

riipu nykyisistä prosesseista 

 Auttaa kohdistamaan toimet 

vaikuttavasti 

 Antaa raamit 

prosessimallinnukselle 

 

 

 Vaatii menetelmään paneutumista  

 Tarvitaan käsitteellistä syy-

seurausajattelua 

 Ratkaisujen myymiseen muulle 

organisaatiolle on kiinnitettävä 

erityishuomiota 
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Etuja Sudenkuoppia 
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PROSESSINOMISTAJAN TEHTÄVISTÄ 

1 Vastaa prosessin toimivuudesta ja tehokkuudesta 

‒ ajantasaiset kuvaukset, prosessitiedot ja ohjeistukset 

‒ mittarit ja tavoitteet,  suorituskyvyn seuranta 

‒ resurssien varmistaminen ml. tarvittavat työkalut ja –menetelmät 

‒ prosessin pullonkaulojen poistaminen, rajapintaongelmien ratkaisu 

2 Vastaa prosessin kehittämisestä 

‒ muutos- ja kehitystarpeiden tunnistaminen, kehitysprojektien ohjaus 

‒ kehitystarpeiden priorisointi ja vaiheistus 

‒ kokonaisnäkemyksen tuominen päätöksentekoon 

3 Koordinoi kokonaisuutta 

– sidosryhmien informointi -  prosessin tarpeista, tilasta ja kehityksestä 

– valmentaminen ja yhteisen oppimisen sekä yhteistyön edistäminen 

– yhteishengen, innostuksen ja sitoutumisen vahvistaminen 

4 Omaa tarvittavat valtuudet 

– vaikutusvaltaa eri sidosryhmien päätöksentekijöihin 

– vaikutusvaltaa rooleihin ja vastuisiin sekä resurssien käyttöön  

– vaikutusvaltaa budjetointiin ja panostuksiin 
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 Monipuolinen työtausta, ei edusta vain yhtä tahoa 

 Omaa luontaista auktoriteettia  

 Perehtynyt prosessien parantamistekniikoihin    

 Tehokas fasilitaattori ja tiimin vetäjä 

 Osaa aktivoida tiimejä 

 Osaa ajatella kokonaisuutta ja johtaa kokonaisuudesta  
prosessin tavoitteet ja mittarit 

 Yhteistyökykyinen muiden prosessinomistajien ja johdon kanssa 

 Huumorintaju moniammatillisen joukon kanssa toimiessa 

 

PROSESSIN OMISTAJAN OMINAISUUKSIA 
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PROSESSIEN KEHITYSTIIMI 

Tiimin jäsenten velvoitteita Tiimin jäsenten ominaisuuksia 

• kokouksiin osallistuminen 

• aktiivisuus keskinäisissä keskusteluissa 

• prosessiin liittyvien tietojen jakaminen 

• kokeilujen suunnittelu ja toteuttaminen 

• tietojen keruu ja analysointi 

• sovittujen tehtävien suorittaminen ajallaan 

• ratkaisuehdotusten tekeminen 

• ratkaisuehdotusten testaaminen 

• raportointi tiimin vetäjälle 

• prosessin tuotteiden ja palveluiden tunteminen 

• innostus ja sitkeys saada löytää ongelmaan ratkaisu 

• ajan varaaminen ongelmanratkaisulle 

• hyvät vuorovaikutustaidot 

• toisten näkemysten kunnioittaminen 

• tiimityön taitaja 

• uskottavuus muiden silmissä 

• tietojen keruu- ja analysointitaidot 

• tilastollisten ja laatutyökalujen soveltamistaito 

Tiimin vetäjän taidot ja vuorovaikutuskyvyt ovat keskeisiä 

tiimin onnistumisen kannalta 
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Analyysityökaluja – Viisi kertaa miksi? 

 5 * kertaa miksi? 

 on juurisyiden tunnistusväline, ei ongelman ratkaisumenetelmä. Sen avulla 

saadaan tunnistettua 1 tai useampi taustalla oleva syy, joka aiheuttaa 

todetun ongelman. 

 

 



Systeemimallinnus / ajatteluprosessit 
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Tavoite 

Kriittistä Kriittistä Kriittistä 

Edellytys Edellytys 

Edellytys Edellytys 

Edellytys 

Edellytys Edellytys 

Edellytys 

Tavoite puu Tavoitepuu Nykytilan puu Haihtuva pilvi 

Tulevaisuuden ratkaisuideoiden puu 

Ratkaisun toteutus-

edellytysten puu 



2.4.2009  Sisäisen arvioinnin koulutus Qualitas Fennica / L. Lauramaa 
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Analyysityökaluja – FMEA 

 FMEA eli riski analyysi  

 

 FMEA, eli Failure mode and effects analysis on suomeksi vika- ja vaikutusanalyysi. Se on menetelmä, 
joka tutkii potentiaalisia vikatiloja tuotteesta, prosessista tai organisaatiosta.  

 

 FMEA lähestyy riskikartoitusta kolmesta näkökulmasta  

 1) riskin vakavuus, jos toteutuu 

 2) riskin esiintymistodennäköisyys 

 3) riskin havaittavuus/paljastuvuus  

 kunkin pisteytys yhdestä kymmeneen  

 lasketaan niiden tulo, jonka pohjalta saadaan systeemin, prosessin, tuotteen, palvelun ja/ tai organisaation riskitaso 
määrällistettyä yhdestä tuhanteen.  

 

 Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet kannattaa kohdistaa korkean pisteluvun omaaviin 
riskeihin, jotka ovat siis  

 vakavia 

 todennäköisiä 

 vaikeasti ennalta havaittavia / ennakoitavia 



2.4.2009  Sisäisen arvioinnin koulutus Qualitas Fennica / L. Lauramaa 

39 

Käytännön FMEA esimerkki 

Selvitetään korkean rank’in saaneista ohjaustapa ja tehdään suunnitelma toimenpiteistä 
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2008            Kukonaskel Oy, Konsultti 

 

Aiemmin – Kaukomarkkinat Oy 

2005 – 2008  Johtaja strateginen kehitys, toimintajärjestelmät, jory jäsen 

1998 – 2005  Apulaisjohtaja, konsernikehitys, kansainväliset toiminnot 

1989 – 1998  Controller, tuonti, Business Controller, kv-kauppa   
 

 

Liiketoiminnan kokonaisnäkemys 
Strategiatyö, strategioiden toimeenpano 

Organisaatioiden toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ml. prosessityö 

Tukea johtamiseen ja muutosten läpivientiin 

Osallistava, myönteinen ja tavoitteellinen ote  

Analyyttinen, luova ongelmanratkaisu ml. ajatteluprosessien hyödyntäminen 

 

Apteekkitoimialalla 
Apteekin strategiatyötä 

Logistiikkakonsultointia 

Talous- ym. koulutuksia  

Erilaisia kehittämistoimeksiantoja  

Farma Forum vertaistoiminnan fasilitointi  vuodesta 2010 

Leo Lauramaa, 56v., ekonomi, konsultti 

leo.lauramaa@kukonaskel.com 

0400 – 727 625 

www.kukonaskel.com/Farma.htm 



Kiitos mielenkiinnosta! 
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