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Laboratorioiden tietojärjestelmät keräävät ja tallettavat hyvin runsaasti erilaista tietoa, mutta sen 
hyödyntäminen on ollut erittäin puutteellista. Tiedon aarniometsä on ollut lähes lävitse pääsemätön. 
Eri puulaatujen runkojen laskentaa voitaisiin verrata laboratorion kuukausitilastoihin. Ne ovatkin 
olleet lähes ainoita mittareita, joilla laboratorion tapahtumia on voitu seurata. Tarvetta toki olisi 
ollut muunkinlaisiin raportteihin, mutta koska niiden tuottamiseen on yleisesti tarvittu ohjelmointi-
taitoista väkeä, niin saanti on ollut riippuvaista atk-osaston ehtimisestä. Ehkäpä laboratorion erillis-
raporttien tekeminen ei ole aina ollut ajankäytön kannalta edes järkevää puuhaa. 
 
Datawell Oy on kehittänyt työkalun nimenomaan laboratoriohenkilökunnan käyttöön. Toistaiseksi 
ohjelmisto on rakennettu yhteensopivaksi Multilab II järjestelmään ja tunnetaan nimellä LabDW. 
LabDW on syntynyt laboratorioprosessissa syntyvien tietojen analysointitarpeeseen. Tämän ratkai-
sun avulla laboratorion henkilökunta pystyy tekemään itse tarvitsemansa raportit ja atk-osaston ai-
kaa säästyy tuottavampaan työhön. 
 
Tietovarastojen hyväksikäyttö ja  data mining-tekniikka ovat mahdollistaneet sen, että raporttien 
avulla on mahdollista tutkia niitäkin  asioita, jotka aarniometsävertauksessa vaikuttavat metsän hy-
vinvointiin, kasvunopeuteen jne. Tilannetta voidaan tutkia eri puulaatujen suhteen. Toisin sanoen 
porautumisen myötä tarkastelunäkökulmaa voi koko ajan muuttaa haluttuun suuntaan luomalla uu-
sia osa-aineistoja eri määrittelykriteerien pohjalta ja laatimalla niistä jälleen uusia raportteja. 
 
LabDW on graafisella käyttöliittymällä varustettu laboratorion tuotannon  ja tulosten analysointi- ja 
raportointiohjelmisto. Tutkimuskohtaiset tiedot, jotka sisältävät myös potilastietoja, kopioidaan 
erilliseen tietovarastoon laboratorion Multilab II tietojärjestelmästä sovituin määräajoin esim. ker-
ran viikossa. Kopioinnissa siirtyy tietoja tulostiedostosta ja tutkimus-, analysaattori- ja yksikkö-
rekistereistä. Kopioitavia tietoja ovat mm. potilaan tunnus, tutkimus, viitearvo, työjonotunnus, ana-
lysoiva laboratorio, tilaaja, näytteenottoaika, tuloksen valmistumisaika ja laskutettu hinta. Muodos-
tuva tietokanta on varsin suuri, mutta siitä muodostetaan annettujen ehtojen mukaisia analyysiai-
neistoja, joita sitten käsitellään työasemalla ja kokonaistietovarasto voi sijaita erillisellä palvelimel-
la. 
 



Laboratoriotoiminnan kilpailun kiristyessä mm. palvelun tasoon ja nopeuteen kiinnitetään huomiota 
aiempaa enemmän. Tänä päivänä laboratorion johdonkin on hyvä tietää miten nopeasti päivystyspo-
liklinikan tutkimuspyyntöön reagoidaan laboratoriossa tai kuinka resurssit kohdistuvat työmäärään 
laboratorion eri työpisteissä?   
 
Laboratoriolle esitetään uusia kiintoisia kysymyksiä tilaajien taholta, vaikkapa tähän tapaan: 
Kuinka kauan hoitava lääkäri joutuu odottamaan infarktitutkimusten tuloksia sunnuntai-iltana?  
Kun näytteenottopisteissä on ajoittain pahoja ruuhkia, niin mitkä ovat ne ruuhkaisimmat päivät ja 
hetket? 
Onko diabetes-potilaiden hoidoilla onnistuttu aikaansaamaan hyvä sokeritasapaino? 
Mikä on poikkeavan tuloksen todellinen hinta eli montako normaalia tulosta on yhtä poikkeavaa 
tulosta kohden? 
Kuinka suuri osa kohonneista kolesteroli-tuloksista on välillä  6.5  - 8.0 mmol/l ? 
 
Vastaukset edellä oleviin kysymyksiin ja lukuisiin muihin saadaan tuoreisiin tietoihin perustuen ja 
hyvin nopeasti LabDW:n avulla. Muodostettavat raportit on helppo esittää grafiikkamuodossa ja 
tarpeen tullen ne voidaan kopioida johonkin ulkopuoliseen dokumenttiin. 
 
Raporttien teko valmiiden mallien pohjalta on erittäin helppoa ja nopeaa puuhaa, mutta kun rapor-
tista on  lisäksi mahdollista porautua tilastoluvun takana olevaan aineistoon ja tarvittaessa yksittäi-
seen tutkimukseen ja siihen liittyviin tietoihin asti, niin uutta ja yllättävää tutkittavaa ja ihmeteltävää 
löytyy joka raportista. Mahdollisuus liikkua helikopteriperspektiivistä aina yksittäisen tutkimuksen 
tasolle tekee tästä erittäin mielenkiintoisen ja mukaansa tempaavan. Mikäli valmiit raporttimääritte-
lyt eivät tuota sopivaa raporttia, niin käyttäjä voi tehdä itselleen tilanteeseen sopivamman raportoin-
timallin. 
Alkuperäinen ongelma/kysymys johtaa hyvin usein lisäkysymyksiin ja niidenkään vastausta ei mal-
ta jättää seuraavaan työpäivään. 
 
Raporttien tekijän pitää kuitenkin tuntea varsin tarkasti työnkulku laboratoriossa, jotta ei tee vääriä 
johtopäätöksiä toiminnasta. Inhimillisten seikkojen vaikutusta on vaikea huomioida, mutta niistäkin 
voidaan jossain määrin saada osviittaa valitsemalla raportointitapa oikein. Esim. kaikkien potilaiden 
näytteenotto ei menekään ihan niin kuin oppikirjassa sanotaan. Tulostamalla raportti näytteenotto-
paikoittain ja potilasryhmittäin,  nähdään että toisessa näytteenottopaikassa näytteenottaja käsittelee 
tunnissa huomattavasti useampia potilaita kuin toisessa, mutta sielläpä ei olekaan ollut yhtään alle 
5-vuotiasta tai yli 85-vuotiasta asiakasta. 
LabDW on erittäin hyvä työväline työprosessien seurantaan ja tekee monessa tilanteessa  tarpeetto-
maksi  ns. tukkimiehen kirjanpidon, mutta kehitystoiveitakin on jo esitetty ja osaan niistä on varau-
duttu ihan ohjelman alkukehityksestä alkaenkin. 
Liittymiä muihin rekistereihin tullaan lisäämään, jotta mukaan saadaan esim. diagnoosi-, toimenpi-
de- ja lääkitystietoja. 
 
LabDW:n markkinointia hoitaa Mylab Oy ja lisää informaatiota  löytyy osoitteessa 
http://www.datawell.fi/labdw/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


