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Tavoitteet

Resurssiviisaasti hankitaan kestävää, pestävää ja korjattavaa, vähemmän energiaa kuluttavaa tavaraa, suositaan yhteiskäyttöisä laitteita ja 

tuotteita sekä hyödynnetään jo hankittuja kalusteita uusissa tiloissa ja uusille käyttäjille sekä määrätietoisesti lajitellaan raaka-aineeksi 

kelpaava. 

Mahdollisuuksien mukaan etsitään laitteille, tarvikkeille, huonekaluille, tavaroille ja muulle poistumalle uusio-, jälleenkäyttö- tai 

materiaalivirtojen uudelleenkäyttöä. 

Maksimoidaan vastuullisuus organisaation sisällä ja ulkopuolella.

Toimenpiteet Seurantatapa / mittari

Kartoitetaan laitehankintojen seuranta sekä tarvittavat toimenpiteet Kartoitus tehty

Vaihdetaan kertakäyttöisyys uudelleen käytettäviin vaihtoehtoihin, milloin järkevää ja 

matala hiilijalanjälki saavutettavissa (huomioidaan potilasturvallisuus ja logistiikka yms. -

kokonaisetu huomioidaan)

Kertakäyttöisyyden vähentyminen, silloin kuin 

mahdollista

Torjutaan instrumenttien kertakäyttöisyyttä kestävän palvelutuotannon ja 

ympäristöystävällisyyden perustein aina kun mahdollista

Kertakäyttöisyyden vähentyminen, silloin kuin 

mahdollista

Tarkastellaan välinehuoltoprosessin kustannuksia & kuormitusvaikutuksia vaihtoehtona 

kertakäyttöisyydelle

Tarkastelu tehty
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Toimenpiteet Seurantatapa / mittari

Vastuullinen kierrätys laitteissa käyttöiän jälkeen (poistojen määrä n.2/vuosi ka) 

suun terveydenhuollossa (Lääkelaitelaki)

Hyödynnetään Mööpelimarkettia kalusteiden, tavaroiden ja tarvikkeiden 

kierrättämiseen, korjaamiseen, uudelleen käyttöön, varaosiin ja raaka-aineena on 

täysimittaisesti käytössä ja seuranta on toiminnassa 

Seuranta kalusteiden, tavaroiden ja tarvikkeiden 

kierrosta ja kustannuksista toimialojen kanssa; 

Lahjoitetaan leikkaussali, laitteita ja tarvikkeita 

Ukrainaan

Myydään käyttämättömiä laitteita toisille sairaaloille tarpeen mukaan Myydyt ja lahjoitetut laitteet

Kierrätetään käytöstä poistetut laitteet sähkö-, elektroniikka- ja 

metallikierrätykseen asianmukaisesti 

Varmistetaan laitteiden toimimattomuus

Yhteistyö hankintojen ja toimittajien kanssa pakkausmateriaalien ja innovatiivisten 

ratkaisujen tuottamiseksi jätteen vähentämiseksi esim. palautus käytön jälkeen  

Hankintasopimuksen seuranta

(uusiutuvan energian käyttö varastotiloissa; 

toiminnallisuuden kannalta kestävän kehityksen 

huomioiminen tuotannossa vuonna 2024)

Mahdollistetaan ulkoinen varastointi optimaalisen ja kustannustehokkaan 

resurssien käytön, ostamisen ja varastoinnin vuoksi

Käytetään automatiikkaa ja robotiikkaa varastoinnin ja 

kuljetuksen tehostamiseksi
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Toimenpiteet Seurantatapa / mittari

Huomioidaan materiaalilogistiikan ympäristökuorma ja varmistetaan luotettavat 

ja joustavat toimijat logistiikkapalveluiden tuottajaksi

Kuljetusreittien optimointi ja vähäpäästöiset kuljetukset

Järjestetään hoitotarvikelogistiikan kokonaiskustannuksiltaan tehokkaaksi ja 

tarkastellaan mekaanisten laitteiden kuljetus (kotisairaala)

Hyllykierron analysointi ja parantaminen 

(sotekeskukset); Hyllypalvelujen toimivuus; Tavaran 

kulun tehokkuus; Kertakäyttöisyydestä 

monikäyttöisyyteen siirtyneet tavarat/laitteet/tarvikkeet

Minimoidaan IT-hankinnoissa ja materiaalivirroissa materiaalien käyttö 

huomioimalla tuotteiden elinkaari ja jälkihyödyntäminen - kierrätys

Tehostunut kierrätys

Huomioidaan IT-laitteiden ostossa hyötykäyttö jälkimarkkinoille / 

ympäristöhyödyt

Jälkihyöty itselle / mittaria ei ole

Tarkastellaan kertakäyttöisyyttä ja kustannuksia – pakkaukset ja monikäyttöiset 

pakkausmateriaalit välinehuollossa

Tarkastelu tehty ja siirrytty kerakäyttöisyydestä

monikäyttöisyyteen

Käytetään vahvempia pakkausmateriaaleja tuotteisiin sopivina materiaaleina ja 

jotka kestävät prosessin – seurantamittarien luominen; 

Kokonaiskustannustarkastelut välinehuollossa

Toiminnanohjausjärjestelmän kautta seuranta 

tarvittaessa

Harvemmin käytettäville välineille pitkäkestoiset steriilipakkaukset –

seurantamittarin luominen; Kokonaiskustannustarkastelut

Toiminnanohjauksen kautta voidaan toteuttaa seuranta


