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Strategiset 
tavoitteet

Palvelu- ja 
tuottavuus-
strategian 
tavoitteet 

→

Strategiset 
vaatimukset

Suunnittelua ohjaavat spesifikaatiot ja vaatimukset

Toiminnallisten kokonaisuuksien suunnittelu / 
konseptisuunnittelu

Tilakohtainen toiminnallinen suunnittelu / toiminnalliset 
vaatimukset

Tila- ja tekninen suunnittelu



• Lait, normit, suositukset

• Strategiset tavoitteet ja suunnittelua ohjaavat periaatteet

• Kehitysohjelmat

• Nykytilan prosessikuvaukset ja kehittämiskohteet
• Demografiset ja asiakasvirta-analyysit

• Uudet toiminnalliset mallit

• Konseptikuvaukset / reunaehdot / spesifikaatiot:
• Infektioiden torjuntasuunnitelmat / spesifikaatiot

• Logistiikkasuunnitelmat / spesifikaatiot

• Uusien teknologioiden käyttöönottosuunnitelmat

• Huolto ja ylläpitosuunnitelmat 

• Hygieniasuunnitelma / spesifikaatiot

• Muuntojoustavuussuunnitelmat

• Hoitotyön tuottavuussuunnitelmat

• Esteettömyyssuunnitelmat / spesifikaatiot

• Työsuojelu, ergonomia ja työhyvinvointisuunnitelmat 

• Turvallisuussuunnitelmat / spesifikaatiot

Suunnittelua ohjaavat elementit



• Riippuvuuksien hallinta 
• Ei kyetä käymään systemaattisesti läpi, vaan pyritään ohittamaan vaiheita

• Hankalaa tunnistaa mitkä vaatimukset ohjaavat toisia vaatimuksia

• Tiedonhallinta
• Tietoa yhtä aikaa sekä valtavasti liikaa että aivan liian vähän

• Tietoa ei löydy

• Lähtö- ja ohjaustietojen vajaavaisuus ja suunnittelun iteratiivisuus aiheuttavat epävarmuutta uuden tiedon tuottamiseen

• Tarpeiden ja vaatimusten hallinta
• Menetelmät ja prosessit toiveiden, tarpeiden ja haaveiden jalostamiseksi vaatimuksiksi eivät ole riittävät

• Päätösten hallinta
• Päätöksentekopisteet ja –elimet määritelty puutteellisesti tai väljästi

• Tehdyt päätökset eivät oikein valu ohjaamaan suunnittelua 

• Projektinhallinta
• Tekemisten suunnittelulle, resursoinnille ja aikataulutukselle ei ole aikaa eikä resursseja

• Suunnittelun suunnittelun tarvetta ei aina tunnisteta

• Sidosryhmien hallinta
• Sidosryhmien tehokkaaseen ”osallistamiseen” ei oikein ole menetelmiä

Suunnittelun haasteet
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• Alemmat elinkaarikustannukset

• Parempi asiakaskokemus

• Parempi hoidon vaikuttavuus

• Parempi työtyytyväisyys

Strategiset tavoitteet
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TOIMINNALLISEN JA TILASUUNNITTELUN FOKUSALUEET:
MÄÄRITELTÄVÄ TULOSVAATIMUKSET = MITKÄ VAATIMUKSET JA MILLOIN
OLTAVA SUUNNITTELIJOIDEN KÄYTÖSSÄ JA MITEN DOKUMENTOITUNA 





Suunnitteluryhmien työ on iteratiivista



Käyttöarvon maksimointi edellyttää 
vaatimusten muutostenhallintaa



Pekka Kähkönen
Vaatimushallinnan kehittäminen

Pekka on toiminut palveluliiketoiminnan johto- ja 
asiantuntijatehtävissä vuodesta 1988. Hän on eri 
sidosryhmien vaatimukset huomioivan työskentelyn 
erikoisasiantuntija. Hän on työskennellyt mm. 
Tulevaisuuden Sairaala 2030 – hankkeen, Puolus-
tusvoimien, Säteilyturvakeskuksen ja Fortumin 
vaatimushallinnan kehittämishankkeissa ja toteuttanut 
JHS-suosituksen JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: 
Vaatimusmäärittely.

Osaamisia:

Muutosviestintä, liiketoiminnan suunnittelu ja 
strategian kehittäminen, vaatimustenhallinta, 
liiketoimintaverkostojen kehittäminen, tuotteistus ja

palvelumuotoilu, markkinointiviestintä

Mikko Katajamäki (DI, eMBA, HHJ)

Tiedolla johtaminen

linkedin.com/in/mkatajama

Mikko Katajamäellä (DI, eMBA) on 30 vuoden 
monipuolinen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä 
tietotekniikkaa hyödyntämällä. Lisäksi hän on johtanut 
terveydenhuollon ohjelmistopalveluyritystä. Kertynyttä 
tietouttaan ja osaamistaan hän haluaa käyttää ennen 
kaikkea liiketoiminnan uudistamiseen digitalisaation, 
virtaviivaistamisen sekä tiedolla johtamisen avulla.

Osaamisia:

Digitalisaatio, palveluliiketoiminnan kehittäminen,

palvelullistaminen, yritysten kehittäminen ja 
johtaminen, hallitustyöskentely, strateginen 
suunnittelu, asiakassuhteiden kehittäminen, tiedolla 
johtaminen, ohjelmistoliiketoiminnan johtaminen, 
tietohallinnon johtaminen ja kehittäminen, LEAN,

ketterät menetelmät.

https://www.linkedin.com/in/mkatajama/

