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Terveydenhuollon toimintaympäristö kokee jatkuvasti muutoksia, jotka tuovat uusia 

haasteita alalle. Haasteina ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen, työvoimapula sekä 

julkisen talouden kestävyysvaje. Samaan aikaan ylipainosta ja lihavuudesta on tullut 

yksi suurimmista, kasvavista terveysongelmistamme, minkä hoitoa pyritään jatkuvasti 

kehittämään ja luomaan siihen tehokkaampia hoitoprosesseja. 

Työ käsittelee lihavuuden hoitoa ja sen järjestämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaan-

hoitopiirissä eli HUS:ssa. Työn aluksi tuodaan esiin kirjallisuustietoa, jota hyödynne-

tään nykytila-analyysissä. Tämän lisäksi lihavuuden hoitoprosessin tilannetta tarkastel-

laan kolmessa perusterveydenhuollon toimipisteessä pääkaupunkiseudulla käyttäen 

toimintalukuanalyysiä ja kohdennettuja haastatteluja. Saadun tiedon pohjalta tarkastel-

tiin nykyprosessia Lean-toimintamallin ja sen teorian näkökulmasta. 

Työn tulosten perusteella erikoissairaanhoidon osuus lihavuuden hoidossa on kasvussa. 

Lean-toimintamallin näkökulmasta hoito kuvataan nyt hoidollisena polkuna, eikä 

Lean-toimintamallin mukaisena yksityiskohtaisena virtaavana prosessina. Lisäksi käy-

tössä olevat toimintaluvut eivät vielä nykyisellään anna riittävää tietoa Lean-toiminta-

mallin rakentamiseen. Toisaalta työn pohjalta on selvää, että edellä mainittuja selkeitä 

kehityskohteita painottaen Lean-toimintamallia voitaisiin jatkossa tehokkaastikin hyö-

dyntää lihavuuden hoidon prosessissa. 
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1 JOHDANTO  

 

1.1 Työn tausta 

 

Ylipainosta ja lihavuudesta on tullut tänä päivänä yksi suurimmista terveysongelmista ja sen 

määrä kasvaa niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessa jatkuvasti. Ylipainoa ja lihavuutta pide-

tään jo kansanterveydellisenä ongelmana sen laajuuden vuoksi. WHO:n eli Maailman terveys-

järjestön mukaan Euroopassa puolet aikuisista ja viides osa lapsista ovat ylipainoisia ja näistä 

kolmannes lihavia. (Niemelä et al. 2012) Suomessa 2017 teetetyn FinTerveys -tutkimuksen 

mukaan lähes kolme neljäsosaa miehistä ja kaksi kolmasosaa naisista ovat ylipainoisia. Liha-

vuus ja sen laajuus ovat ongelma, koska sen myötä aiheutuu ja pahentuu monet yleiset kansan-

taudit. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine ja 

uniapnea. Nämä kaikki yleiset kansantaudit kuormittavat terveydenhuoltoa merkittävästi. Te-

hokkaalla lihavuuden hoidolla voidaan vähentää näitä sairauksia ja laskea terveydenhuollon 

kuluja merkittävästi. Lihavuuden tehokas ehkäisy ja hoito on siis sekä lääketieteellisesti että 

taloudellisesti perusteltua. (Niemelä et al. 2012)  

 

Samalla terveydenhuollon toimintaympäristö kokee jatkuvasti muutoksia, jotka tuovat uusia 

haasteita alalle. Haasteita tuovat esimerkiksi väestön ikääntyminen, pula ammattilaisista sekä 

talouden uhkakuvat. Lisäksi asiakkaiden lisääntyvät vaatimukset sekä valinnanvapauden li-

sääntyminen lisäävät muutospaineita. Kestävän kehityksen varmistaminen on terveydenhuollon 

alalla välttämätöntä. (Jokela et al. 2018, s. 5) 

 

Lihavuuden hoitoa pyritään jatkuvasti kehittämään ja luomaan tehokkaampia hoitoprosesseja. 

Lihavuuden lisääntyminen aiheuttaa huolta ehkäisytyön riittämättömyydestä sekä hoitoon koh-

distuvista paineista ja kustannuksista. Vuonna 2013 julkaistiin uusin Aikuisten lihavuuden 

käypä hoito -suositus, jonka tarkoitus on lihavuuden hoidon tehostaminen terveydenhuollossa 

ja eri toimijat yrittävät muokata toimintaa suosituksen mukaiseksi. (Nieminen et al. 2012) Sa-

malla tulee kuitenkin huomioida asiakasnäkökulma, sillä hoidon arvoa määritellään asiakkaan 

näkökulmasta. Lääketieteelliset hoitotulokset ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat tärkeässä 

asemassa, mutta samalla tulee huomioida asiakaskokemus, johon vaikuttaa hoitojakson aikana 

asiakkaan kokema asioiden sujuvuus ja kohtelu. (Jokela et al. 2018, s. 5) 
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1.2 Työn tavoitteet ja tutkimusongelma  

 

Työ käsittelee lihavuuden hoitoa ja sen järjestämistä Lean-toimintamallin avulla Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirissä eli HUS:ssa. Työn tavoitteena on selvittää, mikä on lihavuuden 

hoidon prosessin tämän hetkinen tilanne kolmessa valitussa perusterveydenhuollon toimipis-

teessä Espoossa ja Helsingissä. Toimipisteet Espoossa ovat A ja B sekä Helsingissä C. Samalla 

selvitetään, mitkä ovat prosessin mahdolliset haasteet. Näiden tavoitteiden avulla on valittu 

kaksi päätutkimusongelmaa, joihin on tarkoitus työn avulla vastata. Kysymykset ovat: 

 

1. Miten lihavuuden hoitoprosessi on tällä hetkellä järjestetty ja millaisia haasteita hoito-

prosessissa on espoolaisissa terveyskeskuksissa sekä Helsingin toimipisteessä? 

 

2. Miten Lean-toimintamallia voidaan hyödyntää lihavuuden hoitoprosessissa? 

 

Tämä selvitystyö tehtiin yhteistyössä HUS:n Lean-yksikön kanssa, jonka toimeksianto työ oli. 

Työn tavoitteena on tuottaa nykytila-analyysi HUS:in lihavuuden hoitoprosessista ja etsiä mah-

dollisia haasteita. Lisäksi tarkoituksena on tuottaa tietoa HUS:issa syksyllä 2018 alkavan liha-

vuuden hoidon järjestämistarpeita koskevan kehitysprojektin pohjaksi.  

 

1.3 Työn rakenne, menetelmät ja rajaukset 

 

Työ jakautuu kirjallisuuskatsaukseen ja empiiriseen osuuteen. Päälukuja työssä on viisi ja ne 

ovat johdanto, terveyspalvelujen tuottaminen ja johtaminen julkishallinnossa, Lean-toiminta-

malli ja sen hyödyntäminen terveydenhuollossa, case lihavuuden hoitoprosessi sekä yhteenveto 

ja johtopäätökset.  

 

Työn aluksi perehdytään palveluihin ja niiden tuottamisen lainalaisuuksiin sekä käydään läpi 

palveluiden tuottamista terveydenhuollossa. Tämän jälkeen käsitellään prosesseja ja niiden joh-

tamista. Ensin määritellään prosessin käsite ja esitellään prosessien johtamista julkishallin-

nossa. Kolmannessa luvussa kerrotaan Lean-toimintamallista tutustuen sen teoriaan ja sen li-

säksi toimintamallia tarkastellaan erityisesti terveydenhuollon tarpeissa. Työn alkuosa luo poh-

jaa empiiriseen osuuteen ja se on rajattu erityisesti tukemaan lihavuuden hoidon järjestämistä 



 5 

 

   

 

ja Lean-toimintamallin hyödyntämistä terveydenhuollon näkökulmasta. Työn alkuosa pohjau-

tuu alan kirjallisuuteen sekä tieteellisiin artikkeleihin. Työssä on hyödynnetty kirjallisuutta, 

jossa käsitellään Lean:n hyödyntämistä yleisesti sekä kirjallisuutta, jossa tarkastellaan Lean:n 

käyttöä nimenomaan terveydenhuollon tarpeisiin.  

 

Empiirinen osuus alkaa neljännestä luvusta ja siinä käydään aluksi läpi yleisesti lihavuuden 

määrittelyä ja lihavuudenhoitomenetelmiä sekä kuvataan yleisellä tasolla lihavuuden hoito-

polku HUS:n osoittaman materiaalin sekä heidän aiemmin tekemiensä tutkimuksien pohjalta. 

Tämän jälkeen paneudutaan tarkemmin lihavuuden hoidon toteuttamisen nykytilanteeseen va-

lituissa kolmessa toimipisteessä (A, B ja C). HUS:ista saatua aineistoa täydennettiin tässä muu-

tamalla erillisellä tietopyynnöllä HUS:in lihavuuspoliklinikalta (Obepol) sekä valittujen toimi-

pisteiden asiantuntijoille suunnatuin haastatteluin. Haastattelujen tavoitteena oli edelleen sel-

vittää, millainen on lihavuuden hoidon nykytilanne näissä toimipisteissä ja millaisin kriteerein 

potilaita ohjataan erikoissairaanhoidon piiriin toisin sanoen HUS:in lihavuuspolikalle sekä, 

mitkä ovat keskeisimmät kehitystarpeet potilaiden siirtymisessä perusterveydenhuollosta eri-

koissairaanhoidon piiriin. Haastatteluissa käytettiin HUS:in antamaa valmista kyselytutkimus-

lomaketta, joka on esitetty liitteessä 1. 

 

Koska työ on osa laajempaa kehitysprojektia HUS:issa, empiirisessä osassa työn rajaukset on 

tehty projektin vaatimusten mukaisesti ja siten koskemaan vain näitä kolmea valittua toimipis-

tettä.  
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2 TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMINEN JA JOHTAMINEN JUL-

KISHALLINNOSSA 

 

2.1 Palvelut ja palvelukilpailu 

 

Viime vuosikymmenten aikana länsimaat ovat liikkuneet pois teollisesta yhteiskunnasta kohti 

palvelutaloutta ja palveluliiketoimintaa. Nykyisin kaikki tuotteita valmistavat yritykset tarjoa-

vat asiakkailleen myös erilaisia palveluita ja monilla teollisuudenaloilla yhä suurempi osa työ-

voimasta tekee palveluiden tarjoamiseen liittyvää työtä. Yritykset ovat alkaneet ymmärtää pal-

veluiden tarjoamisen strategiset hyödyt. Asiakkaan saama arvo kasvaa, kun voidaan tarjota ko-

konaisvaltaista palvelua tuotteen ympärille ja samalla kasvattaa sekä ylläpitää kilpailuetua. 

(Grönroos 2009, s. 21-22) Myös julkisella sektorilla palveluiden merkitys on kasvanut ja pal-

velutuotanto on volyymiltaan suurta (Jääskeläinen et al. 2010, s. 13).  

 

Määriteltäessä palveluita on erilaisia tapoja lähestyä asiaa. Määritelmää voidaan tarkastella pal-

velun ominaispiirteiden, palvelualojen tai palveluprosessien kautta (Jääskeläinen et al. 2010, 

s.38). Eräs tapa käsittää palveluita on verrata niitä suhteessa tavaroihin ja tarkastella niiden 

eroja. Silloin esiin nousevat ominaispiirteet, jotka ovat aineettomuus, katoavaisuus, heterogee-

nisyys sekä tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus. (Edvarsson et al. 2005, s. 108) Toinen 

tapa käsittää palveluita on määritellä ne asiakkaiden toimintojen ja prosessien tukemiseksi. Asi-

akkaan kokema arvo muodostuu asiakkaan arvontuotantoprosesseissa, kun yksityis- tai yritys-

asiakkaat hyödyntävät hankkimaansa ratkaisua. Asiakkaiden arvontuottamisprosessit tarkoitta-

vat jokapäiväisiä toimintoja, joihin asiakkaat etsivät ulkopuolista tukea palvelun toimittajalta. 

Näistä toiminnoista asiakkaat saavat arvoa elämäänsä ja toimintoihinsa. Palveluista puhutta-

essa, arvontuottamisprosessi ja palvelun luomisprosessi eli palvelun tuotanto- ja toimituspro-

sessi, tapahtuvat pääasiallisesti samanaikaisesti. Tämä eroaa fyysistä tuotteista, sillä ne valmis-

tetaan ensin ja kulutetaan vasta jälkikäteen. Tärkeää on ymmärtää, että asiakkaat eivät sinänsä 

etsi tuotteita tai palveluita, vaan ratkaisuja, jotka tukevat heidän arvonluontiprosessejaan. 

(Grönroos 2009, s. 25-26) 

 

Palvelut voidaan jaotella eri ryhmiin tai tyyppeihin, sillä tämä auttaa ymmärtämään syvemmin 

eri palveluihin liittyviä ominaisuuksia (Jääskeläinen et al. 2010, s. 41). Näitä eri ryhmiä on viisi 
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ja ne perustuvat palveluiden ulottuvuuksiin.  Nämä viisi ulottuvuutta, joiden kautta palveluita 

voidaan luokitella ovat: 

• palvelutoimen luonne  

• palvelutoimeen liittyvät asiakassuhteet 

• palvelun toimitustavat 

• palvelun kustomoinnin laajuus 

• palvelun kysynnän vaihtelu 

(Lovelock 1983, s. 10) 

 

Palvelutoimen luonteen mukaan luokiteltaessa palvelut jaetaan aineellisiin ja aineettomiin pal-

veluihin ja niiden kohteena voi olla muun muassa ihminen, mieli tai aineeton omaisuus. Esi-

merkkinä on terveydenhuolto, joka on aineellinen toimi ja sen palvelun kohteena on ihminen. 

Asiakassuhteiden mukaan jaoteltuna palvelut voidaan jakaa jatkuviin ja erillisiin palvelutoi-

miin. Esimerkiksi museon palvelut eivät vaadi virallista suhdetta, kun taas vakuutuspalvelut 

perustuvat jatkuvaan asiakassuhteeseen asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Kolmantena luo-

kitteluperusteena on palvelun toimitustavat, jolloin luokittelu tapahtuu sen mukaan, miten pal-

velut toimitetaan asiakkaalle. Palvelun kustomoinnin laajuus tarkoittaa sitä, kuinka paljon pal-

veluntarjoaja arviointi vaikuttaa lopputulokseen. Esimerkkinä tästä on lakipalvelut, jossa pal-

velun ominaisuuksia voidaan muokata paljon yksittäisen asiakkaan tarpeen mukaan ja sen vas-

takohta vastaavasti on julkinen liikenne, jossa räätälöintiä ei voida tehdä yksittäisen asiakkaan 

mukaan. Viimeinen luokitteluperuste koskee palvelun kysynnän muutoksiin suhteessa tarjon-

nan rajallisuuteen. Tässä luokittelussa palvelua tarkastellaan kysynnän muutosten mukaan sekä 

sen mukaan, miten vaihteluihin voidaan varautua. (Jääskeläinen et al. 2010, s. 42-43) Esimer-

kiksi sairaalan synnytysosastolla kysynnän vaihtelu saattaa olla laajaa, mutta vaihteluihin osa-

taan varautua suhteellisen hyvin (Lovelock 1983, s. 17).  

 

Palvelukilpailu ei ole sinällään uusi asia, sillä palveluyritykset, kuten pankit, hotellit ja ravin-

tolat ovat aina joutuneet kilpailemaan palveluiden tarjoamisessa. Usein kuitenkin palvelukil-

pailu on merkinnyt vain hinnoittelua tai markkinointiviestintää. Nykyään kuitenkin niin pal-

velu- kuin teollisuusyritykset ovat tilanteessa, että ydintuote ei riitä takaamaan kilpailuetua ja 

se vaatii ympärilleen erilaisia palveluita. Yritykset kilpailevat palveluilla, joita on laskutettavia 
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ja ilmaisina, sillä yrityksen tarjoama ydinratkaisu on asiakkaille usein selviö. Haasteena yrityk-

sillä onkin löytää tapoja hyödyntää osaamista ja tietoa niin, että asiakkaille kehitetään entistä 

asiakaslähtöisempiä ja arvoa tuottavia palveluita ja luomalla fyysisistä tuotteista tai palveluista 

kokonaisvaltaisia palvelutarjoamia. Tarve keskittyä vahvasti palveluiden ympärille johtuu asi-

akkaiden vaatimustason kasvusta, sillä asiakkaat ovat entistä valistuneempia ja haluavat entistä 

parempaa arvoa. Lisäksi tekninen ja tietotekninen kehitys on tehnyt entistä helpommaksi luoda 

erilaisia palveluita, joiden avulla yritykset ja asiakkaat ovat enemmän yhteydessä toisiinsa. Eri-

laiset mobiiliteknologiat tuovat uusia tapoja asiakassuhteiden vaalimiseen ja vastaavasti myös 

asiakkaat voivat olla helpommin yhteydessä palveluntarjoajiin. Palvelukilpailussa merkittävä 

osana ovatkin asiakassuhteet, sillä palveluihin kuuluu luonnostaan suhteita. Palvelutapaaminen 

on aina prosessi, jossa palveluntarjoaja on läsnä ja toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. 

Jokaiseen asiakastapaamiseen liittyy aineksia, jotka muodostavat perustan asiakassuhteelle ja 

tämä suhde voi lujittua, jos asiakas kokee kontaktin olevan erityinen. Tämä on keskeinen osa 

asiakasuskollisuutta, joka on yrityksille kannattavaa. (Grönroos 2009, s. 30-35) 

 

2.2 Palvelutuotanto 

 

Suomessa palveluiden osuus tuotannosta on kasvanut merkittävästi ja tähän vaikuttaa yksityis-

ten palveluiden määrän lisääntyminen. Lisäksi palvelutuotannon kasvuun vaikuttaa niin sanottu 

palveluistuminen. Palveluiden kasvu näkyy myös työllisyydessä, sillä yhä useampi työllistyy 

palveluiden kautta. (Jääskeläinen et al. 2010, s. 23) 

 

Palvelutuotanto käsitteenä tarkoittaa palveluorganisaatiossa tai yrityksessä tapahtuvaa palvelu-

toimintaa. Se voi olla päätoimintamuoto tai tukitoimi. Palvelutuotantoa voidaan tarkastella pro-

sessina, jossa palvelu tuotetaan ja asiakasarvo luodaan. Käsitteenä palvelutuotantoon kuuluu 

myös palvelun tuottamiseen vaadittavat resurssit, varsinainen palveluprosessi sekä lopputulok-

sena tulevat tuotokset. Kokonaisvaltaisessa palvelutuotannossa otetaan huomioon sekä palve-

luntarjoajan, että asiakkaan näkökulmat Sen vuoksi täytyy varmistaa resurssien riittävyys, 

mutta samalla myös varmistaa palvelutoiminnan laatu sekä tehokkuus. Lisäksi arvioidessa pal-

velutuotannon tuloksia tulee ottaa myös huomioon tuloksellisuus. Jotta tuotannosta voidaan 

saada vahva kokonaiskuva, tulee ottaa huomioon kaikki nämä eri näkökulmat (kuva 1). Olen-

naisina näkökulmina voidaan esiin nostaa resurssit, prosessi ja lopputulos (välitön ja välilliset). 
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Kuvassa 1 on esitetty palvelutuotantoprosessi palveluntarjoajan ja asiakkaan toimintana. (Jääs-

keläinen et al. 2010, s. 15-17) 

 

Kuva 1 Palvelutuotantoon vaikuttavat näkökulmat (Jääskeläinen et al. 2010, s. 17).  

 

Palvelutuotanto kohtaa suuria haasteita toimintaympäristön muuttuessa (Jääskeläinen et al. 

2010, s. 32). Näitä muutoksia ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen, joka kasvattaa huolto-

suhdetta jyrkästi. Samaan aikaan, kun palveluiden osuus taloudesta nousee yhä suuremmaksi, 

palvelualoilla kasvaa paine lisätä tuottavuutta. (Suomen Akatemia & Tekes 2006, s. 16-20) Sa-

malla palvelutuotannossa tulee kuitenkin ottaa huomioon asiakkaan rooli, joka vahvistuu edel-

leen. Asiakkaiden tarpeet ja halut ovat keskeisessä roolissa uusien palvelujen syntymisessä, 

jolloin asiakkaalla on myös rooli palvelutuotannon kehittäjänä. (Jääskeläinen et al. 2010, s. 35) 

Tätä varten tulee ymmärtää paremmin sitä, miten kuluttajat tekevät valintoja ja mitkä ovat näi-

hin valintoihin vaikuttavia tekijöitä. Ymmärrys ihmisten arjen organisoitumisesta ja heidän te-

kemistään valinnoista jokapäiväisessä elämässä auttavat palvelusektoria luomaan enemmän 

mahdollisuuksia kuluttajille. (Suomen Akatemia & Tekes 2006, s. 17) 
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2.3 Terveyspalveluiden tuottaminen 

 

Julkiset terveyspalvelut voidaan jakaa kahteen eri peruskäsitteeseen, jotka ovat perusterveyden-

huolto ja erikoissairaanhoito. Näiden palveluiden järjestäminen on säädetty laissa ja asetuk-

sissa, jotka säätelevät palvelujen tarjoajien toimintaa. Perusterveydenhuoltoa hoidetaan kuntien 

terveyskeskuksissa ja siihen lasketaan kansanterveystyön lisäksi myös neuvolapalvelut, koulu-

terveys- ja hammashuolto sekä lääkinnällinen kuntoutus. Terveydenhuollon peruspalveluja ja 

niiden järjestämistä säätelee kansanterveyslaki (66/1972, KTL) ja -asetus (802/1992). Näiden 

mukaan kuntien on järjestettävä ja pidettävä huolta kansanterveystyöstä säädettyjen asetusten 

mukaan. Tarvittaessa näiden palveluiden järjestämistä voidaan toteuttaa myös perustamalla teh-

tävää varten kuntayhtymän tai muulla tavoin sopia toisen kunnan kanssa kansanterveystyön 

toimintojen järjestämisestä. Erikoissairaanhoidolla puolestaan tarkoitetaan lääketieteen ja ham-

maslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen ja hoitoon sekä lää-

kinnälliseen pelastustoimintaan ja kuntoutukseen liittyviä terveydenhuollon palveluja. Erikois-

sairaanhoitoa säätelee erikoissairaanhoitolaki (1062/1989). Lain nojalla maa on jaettu sairaan-

hoitopiireihin, joihin kuuluu myös HUS. Erikoissairaanhoidon kuntayhtymät ovat lakisääteisiä 

ja jokaisen kunnan tulee kuulua johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. (Narikka 2008, s. 

37-40) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tärkeää huomioida myös sen rahoitusperiaatteet. Toisin kuin 

yksityiset yritykset, sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tarkoitus ei ole kulujen minimointi 

tai omien resurssien maksimointi. Sen sijaan tavoitteena on ylläpitää systeemiä, jossa järjes-

telmä on tehokas ja tulokset jakautuvat oikeudenmukaisesti. Järjestelmän toiminnan rahavirrat 

voidaan esittää yksinkertaisella kaaviolla (kuva 2). Tuottajilta palveluita ostavat kunnat tai kan-

salaiset ja tuottajien saama korvaus tulee osin ostajilta suoraan ja osin kolmannelta osapuolelta, 

kuten kunnalta, valtiolta tai vakuutusyhtiöltä. Nämä vuorostaan saavat rahavirtaa keräämällä 

veroja ja muita maksuja kansalaisilta ja työnantajilta. Yhteiskunnan tehtävänä on pitää huolta, 

että näiden eri osapuolten toiminta on järjestetty niin, että kustannukset jakautuvat tasapuoli-

sesti. Lisäksi toiminta on järjestettävä niin, että käytettävissä olevilla resursseilla tuotetaan mah-

dollisimman paljon hyvinvointia kansalaisille. (Lammintakainen & Rissanen 2011, s. 60) 
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Kuva 2 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän osapuolet ja rahavirrat (mukaillen Lamminta-

kainen & Rissanen 2011, s. 60). 

 

Terveyspalvelut ja niiden tarjoaminen hahmottavat moniulotteisen ja merkittävän kunnallisen 

toimialan. Sen kehittäminen vaatii pitkänaikavälin yhteistyötä, joka on tarkasti suunniteltu eri 

toimialojen ja kuntien välillä. Kuntien välillä on kuitenkin eroja esimerkiksi toimintakäytän-

nöissä ja tämän vuoksi on syytä arvioida palvelurakenteiden tila ja kehittämistarpeet tarpeeksi 

usein. Palvelutuotannon toimintatapoja yritetään muokata niin, että terveydenhuollon tuotta-

vuus ja tehokkuus olisi korkeampi, mutta samalla tulee taata palvelujärjestelmän tasapuolisuus. 

Tavoitteisiin voidaan päästää erilaisten keinojen avulla, joita ovat esimerkiksi sähköisten poti-

las- ja asiakastietojärjestelmien kehittäminen, terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakentei-

den muuttaminen ja palvelu- ja hoitoketjujen yhteen toimiminen. Lisäksi pyritään kehittämään 

uudenlaisia palvelukeinoja, kuten liikkuvia palveluita, yhteispalvelupisteitä ja sähköisiä palve-

luverkkoja. Näiden lisäksi luomalla julkisen ja yksityisen sektorin välille yhteistyörakenteita ja 

kehittämällä niitä voidaan muokata palvelutuotantoa tehokkaampaan suuntaan. Nämä kaikki 

kehitysosa-alueet kuitenkin vaativat terveydenhuoltoon vahvaa johtamista, jonka avulla voi-

daan edistää uudistusten etenemistä sekä niiden implementointia myös henkilöstöön. (Narikka 

2008, s. 40-41 sekä s. 85) 

 

2.4 Yleistä prosesseista  

 

Prosessi käsitteenä on monissa eri tarkoituksissa käytetty ja prosessista puhuttaessa voidaan 

tarkoittaa mitä tahansa muutosta tai kehitystä. Lisäksi myös mitä tahansa toimintaa voidaan 

kutsua prosessiksi. Kuitenkin puhuttaessa prosesseista liiketoimintaan ja organisaatioiden toi-

mintaan liittyvissä merkityksissä, tarkoittaa prosessikäsite liiketoimintaprosessia, jolloin ollaan 
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kiinnostuneita organisaatiossa tapahtuvasta toiminnasta. (Laamanen 2005, s. 19) Kulmakivenä 

prosessiajattelussa voidaan ajatella olevan se, että prosessi alkaa ja päättyy asiakkaaseen (Vir-

tanen & Wennberg 2005, s. 116). Tämä tarkoittaa sitä, että liiketoimintaprosessi alkaa asiak-

kaan tarpeesta ja prosessin päätepiste taas on asiakkaan tarpeen täyttyminen. Tämän ympärille 

tulevat toimintojen ja tehtävien muodostama kokonaisuus.  (Hannus 1994, s. 41) Määritelmänä 

prosessille voidaan käyttää sitä, että prosessi on dynaaminen sarja toimintoja, jotka muodosta-

vat toimintoketjun. Tälle toimintoketjulle on määritelty tuotokset ja vastaanottajat, jotka ovat 

asiakkaita. (Kiiskinen et al. 2002, s. 28) Lisäksi toimintoketjuun kuuluvat resurssit, joiden 

avulla syötteet muutetaan tuotteiksi (Laamanen 2005, s. 19). Olennaista on, että liiketoiminta-

prosessilla on aina asiakas, prosessi ylittää organisaatiorajat ja prosessin suorituskykyä tarkas-

tellaan asiakkaan näkökulmasta (Hannus 1994, s. 41). 

 

Prosessiajattelun keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa. Pohditaan, millaiset tuotteet ja pal-

velut toteuttavat nämä tarpeet ja prosessi suunnitellaan näiden tuotteiden ja palveluiden ympä-

rille vastaamaan asiakkaan tarpeita. Lisäksi selvitetään, mitä syötteitä tarvitaan prosessin to-

teuttamiseen ja mistä voidaan hankkia syötteiden toimittajat. Prosessien tunnistamisen ja ku-

vaamisen avulla voidaan kehittää kuva kokonaisuudesta ja vahvalla käsityksellä kokonaisuu-

desta voidaan paremmin löytää myös ongelmakohtia, joiden avulla työtä voidaan kehittää. 

Myös organisaation sisällä prosessien kuvaaminen voi tuoda keinon esittää käytännön työtä, 

jolloin on helpompi ymmärtää ja arvostaa esimerkiksi työkaverin työtä. Lisäksi käytännön työn 

analysoimisen kautta huomataan usein, että osastokohtaisten tavoitteiden avulla ei voi yksin 

taata organisaation menestystä. Organisaation suorituskyky riippuu asiakkaiden tarpeisiin vas-

taavista prosesseista ja näiden prosessien erittely auttaa osaltaan varmistamaan, että kehittämis-

työ kohdistetaan oikein organisaatiota hyödyttävällä tavalla. (Laamanen 2005, s. 21-23) 

 

Liiketoimintaprosesseissa toiminnan ytimenä on niin sanottu ydinprosessi, jonka tarkoitus on 

vastata asiakkaan tarpeisiin ja luoda arvoa ulkoiselle asiakkaalle (Kiiskinen et al. 2002, s. 28-

29). Ydinprosesseiksi voidaan määrittää ne prosessit, jotka ovat välittömässä yhteydessä asiak-

kaaseen ja niiden kautta luodaan myös organisaation jalostusarvo (Laamanen 2015, s. 54). 

Nämä ydinprosessit kulkevat läpi yrityksen eri yksiköitä ja ulottuvat myös yrityksen ulkopuo-

lelle muun muassa asiakkaisiin, alihankkijoihin ja jälleenmyyjiin.  

 



 13 

 

   

 

Ydinprosesseja ovat esimerkiksi: 

• uuden tuotteen kehittämisen -prosessi 

• asiakaskannan hallinnan -prosessi 

• operatiivinen tilaus/toimitus -prosessi 

• asiakaspalvelu -prosessi 

(Hannus 1994, s. 31) 

Ydinprosessien ympärille tarvitaan kuitenkin tukiprosesseja, joiden tehtävänä on puolestaan tu-

kea ydinprosesseja ja hyödyttää organisaation sisällä toimivia henkilöitä. Esimerkkeinä tuki-

prosesseista voidaan mainita johtaminen, taloushallinto ja henkilöstöhallinto. (Kiiskinen et al. 

2002, s. 28-29) Tukiprosesseille on ominaista se, että ne luovat edellytykset varsinaisille 

ydinprosesseille ja niiden toiminnalle (Laamanen 2015, s. 57).  

 

Fyysisiä tuotteita valmistavassa teollisuudessa prosessi voidaan esittää tavaravirtoja erittele-

mällä. Tällöin prosessit voidaan kuvata toistuvana ketjuna, jossa eri vaiheet seuraavat toisiaan. 

Valmistavassa teollisuudessa toimintaan liittyviä prosesseja voivat olla esimerkiksi valmistus, 

varastointi ja toimitus. Haasteena on tällaisessa prosessissa varmistaa, että tavara kulkee suju-

vasti läpi organisaation eri vaiheiden.  Palveluita tuottavien organisaatioiden prosesseihin vai-

kuttavat merkittävästi asiakkaat, jotka osallistuvat prosessien eri vaiheisiin. Tällöin prosessi ei 

toteudu ketjun peräkkäisinä vaiheina, sillä prosessin kulkua saattaa muuttaa asiakas omalla toi-

minnallaan. Asiakas ei nimittäin aina välttämättä toimi, kuten palvelun tarjoaja on ajatellut pro-

sessin kulkevan. Haasteena palvelua tuottavissa organisaatioissa on saada palveluprosessi ete-

nemään niin, että asiakkaan saama palvelukokemus on myönteinen. Palveluprosessien erityis-

piirteenä on myös tilanteet, joissa palvelu vaatii asiantuntemusta ja luovaa toimintaa, kuten lää-

kärin vastaanotto. Tästä erityisen tekee sen, että vaikka osapuolet toimivat parhaan kykynsä ja 

osaamisensa mukaan tulos on ennakolta epävarma. Prosessin vaiheita ei voi tällöin etukäteen 

tietää tai päättää, vaan asioiden käytännön järjestäytyminen jää asiantuntijan arvioinnin varaan. 

Tällöin tulee ylläpitää prosessin toimimisen varmistamiseksi asiantuntijan osaamista ja tilanne-

tajua. (Laamanen 2005, s. 21) 
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2.5 Prosessijohtaminen julkishallinnossa 

 

Yrityksiltä edellytetään nykypäivänä enemmän kiristyvän kilpailun ja ympäristön nopean 

muuttumisen vuoksi. Menestyäkseen yritysten on kehitettävä reagointikykyä, asiakaslähtöi-

syyttä ja kustannustehokkuutta, joita on vaikea viedä eteenpäin perinteisillä johtamismalleilla. 

Tämän vuoksi perinteisiä malleja on korvattava uusilla ja näistä eräs johtamismalli on proses-

sijohtaminen. (Hannus 1994, s. 27) Prosessijohtamisella tarkoitetaan sitä, että organisaatio on 

järjestetty prosesseittain ja johtaminen käsittää organisaation määriteltyjen ydin- ja tukiproses-

sien hallinnoimista. Prosessiorganisaatiossa keskitytään johtamaan prosesseja kokonaisvaltai-

sesti sen sijaan, että keskityttäisiin yksittäisiin tehtäviin. Myös prosessien uudelleensuunnitte-

lussa johtamisen keskiössä ovat asiakkaalle lisäarvoa tuottavat prosessit. (Kiiskinen et al. 2002, 

s. 29-30) Olennaista prosessijohtamisessa on myös asiakkaan tarpeista lähtevä toiminnan oh-

jaus. Tällöin eri funktioiden tavoitteet yhdensuuntaistetaan ja keskiössä ovat prosessilähtöiset 

suoritustavoitteet ja niiden mittarit, avoin kommunikointi ja tiivis yhteistyö. Tavoiteasetannassa 

perustana ovat myös suorituskykytekijät, jotka koostuvat omistajatekijöiden eli kannattavuuden 

ja markkina-aseman lisäksi myös asiakkaiden ja henkilökunnan kannalta tärkeistä tekijöistä. 

Näitä ovat asiakastyytyväisyys, joustavuus ja tehokkuus. Jos taas toimintaa tarkastellaan ope-

ratiivisella tasolla niin suorituskyvyn avaintekijöitä ovat laatu, aika ja kustannukset. (Hannus 

1994, s. 27-39 sekä s. 343-344)  

 

Julkishallinnon organisaatioissa prosessilähtöinen johtaminen ja toimintojen ohjaaminen pro-

sessien avulla tarkoittaa käytännön tasolla sitä, että johtamiskäytäntöjä, työn tekemisen toimin-

tatapoja ja seurantajärjestelmiä muutetaan kiinnittämällä huomiota toiminnallisiin pullon-

kauloihin. Prosessilähtöinen ajattelutapa antaa mahdollisuuden kehittää olemassa olevia raken-

teita asiakaslähtöisempään suuntaan. Julkishallinnossa prosessikehittämisellä on omat erityis-

piirteensä, sillä organisaatioiden prosessiajattelu yhdistyy hallinnon tuloksellisuusvaatimuksiin 

nimenomaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta. Se erottaa julkishallinnon prosessiajat-

telun yksityisen sektorin prosessiajattelun lähtökohdista. Lisäksi julkinen hallinto toteuttaa jul-

kista tehtävää ja tällöin myös johtamistyö on altis julkiselle kritiikille. Tämän vuoksi johtamis-

työ, jota harjoitetaan julkishallinnossa, ei voi olla suoraan verrattavissa yksityisen yrityksen 

johtamistyöhön. (Virtanen & Wennberg 2005, s. 49-65)  



 15 

 

   

 

3 LEAN-TOIMINTAMALLI JA SEN HYÖDYNTÄMINEN TERVEY-

DENHUOLLOSSA 

 

3.1 Lean-toimintamalli 

 

Viime vuosina on noussut esiin erilaisia lähestymistapoja niin julkisella kuin yksityisellä sek-

torilla lisätä tehokkuutta vähentämällä hukkaa niin, että samalla kuitenkin lisätään arvoa asiak-

kaalle. Yksi näistä lähestymistavoista on Lean-ajattelu. (Papadopoulus et al. 2018, s.1134) 

Lean-ajattelun ytimenä on ajatus siitä, että koordinoimalla paremmin työntekijöitä, laitteita ja 

työtä voidaan luoda enemmän arvoa ja samalla vähentää hukkaa (Balle et al. 2017, s. 6). Lean 

on myös aikapohjainen lähestymistapa, jolloin pienentämällä eri vaiheiden välisiä odotusaikoja 

voidaan saavuttaa parempaa laatua ja matalampia kustannuksia. Nämä voidaan saavuttaa pa-

rantamalla virtausta. (Graban 2012, s. 17)  

 

Lean-toimintamalli on saanut alkunsa autoyhtiö Toyotasta, jonka toiminnan pohjalta Lean-ajat-

telu on lähtenyt kehittymään. Muuttuvan autoteollisuuden vuoksi oli löydettävä uusia toimin-

tatapoja tuotannon järjestämiseksi ja tähän Toyota löysi ratkaisun luomalla uuden toimintamal-

lin, jonka perustana olivat tehokkuus, pienet varastot ja valmiiden tuotteiden siirtyminen suo-

raan asiakkaille. Näin saatiin lyhennettyä tuotannon läpimenoaikoja ja voitiin estää se, että tuot-

teet joutuvat istumaan esimerkiksi varastoissa turhaan. (Suneja & Suneja 2017, s. 187-188) 

Operatiivisesti tarkasteltuna Toyotan tehtaat ovat pienempiä, kevyempiä sekä joustavampia 

kuin muiden autovalmistajien tehtaat. Uudessa toimintamallissa Toyota pystyi luomaan lähes 

saumattoman työn virtauksen läpi valmistusprosessin ja samalla se onnistui saamaan yrityksen 

työntekijät tuottamaan kehitysideoita prosessin kehitykseen. Tämä johti parempaan palveluun 

asiakkaille ja nopeampaan varaston kiertoon, mutta samalla alettiin kiinnittämään enemmän 

huomiota prosessin yksityiskohtiin, joiden kehittäminen oli tällöin mahdollista. (Balle et al. 

2017, s. 21-24) 

 

Lean-ajattelun pohjana on viisi eri päätermiä (kuva 3): arvo, arvoketju, virtaus, imu ja täydelli-

syys. Yhdessä ne muodostavat pohjan Lean-ajattelun toiminnalle. (Jones & Womack 2003, s. 

7) 



 16 

 

   

 

 

Kuva 3 Lean-ajattelun viisi päätermiä (mukaillen Jones & Womack 2003, s. 7).  

 

Arvo on Lean-ajattelun lähtökohta ja se voidaan määrittää vain loppuasiakkaan kannalta. Arvo 

on merkityksellinen silloin, kun se on määritetty ajatellen tiettyä tuotetta tai palvelua, joka vas-

taa asiakkaan tarpeeseen tietyssä hinnassa ja ajassa. Arvoketju puolestaan on joukko toimintoja, 

joiden avulla tuotetaan jokin tietty tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä läpi liikkeenjohdollisten 

toimien. Arvoketjun määrittäminen tietylle tuotteelle on tärkeä vaihe Lean-ajattelussa, sillä sen 

avulla voidaan tunnistaa eri hukkia. (Jones & Womack 2003, s. 16-19)  

  

Virtaus eli flow tarkoittaa prosessin ihannetilaa. Siinä tuote tai henkilö liikkuu sujuvasti läpi 

prosessin ilman pysähdyksiä ja odottelua eri prosessin vaiheiden välillä. (Suneja & Suneja 

2017, s. 192) Toiminnan ollessa Lean:n mukaista korostetaan virtaustehokkuutta, jolloin asiak-

kaan tarpeiseen vastataan tehokkaasti ja ilman viiveitä. Tämä pitää erottaa organisaation resurs-

sitehokkuudesta eli yksittäisten työsuoritusten maksimoinnista. Hyvän virtaustehokkuuden saa-

vuttaminen vaatii toiminnan sujuvuutta, odotusajan vähentämistä ja toiminnan suunnittelua en-

nakolta. (Jokela et al. 2018, s. 5) Kaikki tuotteen tai palvelun valmistamiseen liittyvät vaiheet 

voidaan liittää yhteen virtauksella ja tätä virtausta luodessa muutetaan samalla työyhteisön toi-

mintatapaa kohti prosessin ihannetilaa (Jones & Womack 2003, s. 51-51).  

 

Imu eli pull terminä merkitsee systeemiä sarjatuotannossa (Jones & Womack 2003, s. 351). 

Imusysteemissä prosessien tarkoituksena on tuottaa se määrä, mitä seuraava prosessi tarvitsee 

ja samalla vältetään tuottamasta yli pyydetyn määrän. Tarkoituksena on, että jokainen vaihe 
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pyytää edellisenä olevaa vaihetta tuottamaan lisää tuotteita. Imusysteemi kuvaa hyvin Lean-

ihannetta. (Suneja & Suneja 2017, s. 199) Viimeinen Lean-ajattelun viidestä päätermistä on 

täydellisyyden tavoittelu.  Ajatus täydellisyyden tavoittelussa on se, että toiminnassa pyritään 

kohti tilaa, jossa kaikki hukka prosessista olisi eliminoitu. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki 

arvoketjun vaiheet tuottaisivat pelkästään arvoa. (Jones & Womack 2003, s. 350) Tässä jatku-

van parantamisen ajattelussa toimintamalleja kehitetään jatkuvasti. Tämä perustuu siihen, että 

organisaatiolla on yhteinen ymmärrys toiminnan nykytilasta, tavoitteista, toimintatavoista sekä 

niiden kehittämisestä.  Perustana toiminnan jatkuvalle kehittämiselle on myös vakioidut toi-

mintatavat. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen organisaation yksikön ja yksilön on noudatettava 

tiettyjä ja valikoituja toimintamalleja. (Jokela et al. 2018, s. 5-11) 

 

Tärkeä käsite Lean-ajattelussa on hukka eli muda ja sen jatkuva vähentäminen prosessista. 

Hukka tarkoittaa sellaista osaa prosessista, joka kuluttaa resursseja, mutta ei kuitenkaan tuota 

arvoa asiakkaalle. (Suneja & Suneja 2017, s. 199) Prosessista löytyvät hukat voidaan jakaa 

kolmeen eri pääryhmään, jotka ovat: ei arvoa tuottava työ, epätasapainossa oleva työ ja ylikuor-

mittava työ (Jokela et al. 2018, s. 14). Sen lisäksi voidaan tunnistaa seitsemän hukkaa, joita 

tulisi pyrkiä poistamaan prosessista. Ne ovat:  

• ylituotannon vähentäminen 

• tuotannon seuraavien vaiheiden odotusaikojen pienentäminen 

• turhien kuljetusten karsiminen 

• varastojen vähentäminen 

• liikkeiden vähentäminen minimiin 

• yliprosessoinnin välttäminen 

• virheellisten tuotteiden tuottamisen lopettaminen 

(Jones & Womack 2003, s. 351-352) 

 

Nämä seitsemän hukkaa on alun perin tunnistanut Toyotan pääjohtaja Taiichi Ohno ja ne on 

tunnistettu nimenomaan ajatellen valmistavaa teollisuutta, mutta niitä voidaan myös löytää esi-

merkiksi palvelualoilta (Jones & Womack 2003, s. 351). Hukkaa poistamalla voidaan parantaa 

laatua ja tuottavuutta. Sen poistaminen ei kuitenkaan tule vaikuttaa tuotteen tai palvelun arvoon. 

Lean-toiminnassa tuottavuuden parantaminen perustuu erilaisten hukkien tunnistamiseen ja sen 

jälkeen niiden poistamiseen. (Jokela et al. 2018, s. 14) 
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3.2 Lean-toimintamallin käyttöönotto 

 

Lean-toiminnan käyttöönottoa voidaan toteuttaa monin eri tavoin, mutta yleisesti käytetty ete-

nemistapa on kahdeksan vaiheinen. Vaiheet ovat asiakas ja arvo, kysyntä ja kysynnän vaihtelu, 

arvovirta, tasoitus ja jaksotus, tahtiaika, virtautus, imuohjaus ja johtaminen. Kuvassa neljä nä-

kyvät eri vaiheet tarkemmin. Toiminnan kehittämisen keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarpeen 

määrittäminen on ensimmäinen vaihe. Sen jälkeen kuvataan nykyinen arvovirta ja etsitään ke-

hittymiskohteet. Nykytilan kuvauksen perusteella kehitetään tavoitetila ja luodaan polku, jolla 

tavoitetilaan päästään. Tämä polku sisältää kehittämishankkeet, aikataulut ja vastuuhenkilöt. 

Seuraavassa vaiheessa aloitetaan päivittäinen johtaminen ja sen avulla kehitetään toiminnan 

tavoitteet, mittarit ja ongelmanratkaisukeinot, jolla toimipiste voi toimia uuden toimintamallin 

avulla. (Jokela et al. 2018, s. 7-8)  

 

Kuva 4 Lean-toiminnan käyttöönoton eri vaiheet (mukaillen Jokela et al. 2018, s. 7-8). 

 



 19 

 

   

 

Lean-toiminnan menestyksekäs käyttöönotto edellyttää sitä, että ensimmäiset Lean-hankkeet 

aloitetaan yksiköissä, joissa on sekä tarve että johdon tuki. Tiimissä tulee myös olla osaajia 

prosessin kaikista vaiheista ja tiimin tulee olla sitoutunut toiminnan kehittämiseen. Toiminnan 

kehittäminen vaatii myös turvallisen työympäristön ja työn vakioinnin. Kaikkein tärkeimpänä 

on kuitenkin varmistaa, että työyhteisön johtaminen mahdollistaa toiminnan kehittämisen 

siellä, missä työtä tehdään työn tekijöiden toimesta. (Jokela et al. 2018, s. 9) 

 

3.3 Lean-toimintamalli terveydenhuollossa 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö kokee jatkuvasti uusia haasteita. Näitä haas-

teita aiheuttavat muun muassa väestön ikääntyminen, heikkenevä huoltosuhde ja uudet tavat 

tuottaa terveys- ja sosiaalipalveluita. Tämä pakottaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa muutokseen. 

Lisäksi parhaillaan käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus eli 

sote-uudistus ja asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyminen tuovat lisää kilpailua alalle. Täl-

löin palvelujen tuottajien on helpotettava palvelun saatavuutta ja tarjottavat nopeampaa hoitoa. 

Myös asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen ja sitä kautta asiakastyytyväisyyden saavuttaminen 

nousevat yhä merkittävämmiksi asioiksi palvelun tarjoamisen kannalta. Toiminnan kehittämi-

sen tarve on noussut korkeaksi ja terveydenhuollon alalla etsitään jatkuvasti uusia tapoja var-

mistaa toiminnan kestävä kehitys. Lean-menetelmänä soveltuukin hyvin terveyden- ja sosiaa-

lihuollon kehittämiseen.  (Jokela et al. 2018, s. 4) 

 

Hyödynnettäessä Lean-menetelmää terveydenhuollossa tuotteen paikalla prosessissa liikkuu 

potilas (Suneja & Suneja 2017, s. 192). Tällöin terveydenhuollon arvovirta kuvaa siis potilaan 

kulkua hoitoketjun läpi (Barnas & Addams 2017, s. 17). Lean-toimintamalliin siirtyminen ter-

veydenhuollossa johtuu yleisesti numeerisista tuloksista, sillä samoilla resursseilla voidaan 

saada aikaan huomattavasti enemmän uudistamalla prosesseja. Perinteinen malli kulujen karsi-

misella on leikata budjettia ja vähentää työntekijöitä. Tässä tulee suuri ero Lean:n kanssa, jossa 

resurssit pysyvät samoina. (Graban 2012, s. 17) Toinen syy Lean:n käyttöönottoon voi olla 

myös halu lyhentää potilaiden odotusaikoja. Potilaan tulisi edetä hoitoketjussa vaiheesta toiseen 

ilman odotuksia. Potilaan pysähtyminen eri hoitovaiheisiin osoittaa, että järjestelmässä on laa-

jempi ongelma ja hoitoyksikön palveluja kuormitetaan epätasaisesti, minkä lopputuloksena 

ovat viivästykset. (Suneja & Suneja 2017, s. 192-193) Toimintamallin onnistunut käyttöönotto 
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voi tarkoittaa esimerkiksi lääkärin vastaanotolla potilasjonojen ja hoitohenkilökunnan kiirey-

den vähentymistä sekä tehokkaammin toimivaa hoitoketjua (Suneja & Suneja 2017, s. 11). 

 

Aiemmassa luvussa esiteltiin seitsemän hukkaa, jotka tunnistamalla voidaan parantaa prosessin 

virtausta. Hyödynnettäessä Lean-ajattelua terveydenhuollossa, voidaan tunnistaa nämä seitse-

män hukkaa myös terveydenhuollon prosesseista. Alla on annettu jokaiselle hukalle muutama 

esimerkki näistä: 

• turha liikkuminen: henkilöstö joutuu etsimään potilaiden hoidossa tarvittavia tietoja, 

muita työntekijöitä, materiaaleja tai tarvikkeita 

• vaiheiden odottelu: henkilöstö odottaa potilaita, muita työntekijöitä, työvälineitä, tar-

vittavia tietoja tai leikkausten päättymistä voidakseen suorittaa työvaiheensa loppuun 

• yliprosessointi: ylimääräiset tarkistukset, kysymykset, selvennykset, paperityöt ja tar-

peettomat toimenpiteet ja testit 

• virheet: potilaiden vastaanottoaikojen huono aikataulutus, virheet potilaiden palvelussa, 

papereissa, lääkinnässä tai laskutuksessa 

• ylimääräiset kuljetukset: tarpeeton potilaiden, laitteiden tai tarvikkeiden siirtely 

• varastot: suurten lääke- ja tarvikemäärien hankkiminen kaiken varalta, puuttuvat tar-

vikkeet, varastotiloihin unohtuneet tarvikkeet tai puuttuvat lomakkeet 

• ylituotanto: potilaiden hoidon, tietojen tai toimenpiteiden saaminen valmiiksi liian ai-

kaisin suhteessa prosessin seuraavaan vaiheeseen 

(Suneja & Suneja 2007, s. 57) 

 

Lean-ajattelua hyödynnettäessä valitaan jokin lähtökohta, jonka kautta Lean-toimintamallia 

lähdetään toteuttamaan kussakin organisaatiossa. Terveydenhuollossa yksi vaihtoehto lähtö-

kohdaksi on potilaiden odotusajat ja niiden lyhentäminen. Prosessia voi helpottaa, jos asettau-

dutaan potilaan rooliin ja tarkastellaan hoitoprosessia potilaan silmin. Odotusaikojen pienentä-

minen on hyvä lähtökohta Lean:n hyödyntämiseen terveydenhuollon alalla, sillä niiden kautta 

voidaan selkeästi mitata prosessin tilaa ja se toimii myös hyvänä mittarina terveydenhuollon 

henkilöstölle. Odotusaikoihin keskittymällä annetaan prosessille vakaa ja tarkoituksenmukai-

nen lähtökohta, jonka avulla voidaan selvittää prosessin tehottomuuden perimmäiset syyt ja 

niiden kautta voidaan tehdä pysyviä muutoksia. (Suneja & Suneja 2017, s. 50-63) 
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Lean-johtamismenetelmää voidaan hyödyntää monin eri tavoin terveydenhuollossa riippuen 

siitä, mitä sen avulla tavoitellaan. Alan kirjallisuudesta löytyy esimerkkejä sairaaloista, jotka 

ovat saaneet hyviä tuloksia toiminnan tehostamisessa Lean-toimintamallin avulla. Lean-ajatte-

lun hyödyntäminen on johtanut muun muassa merkittäviin parannuksiin käsihygieniassa sekä 

lääkityksen hallinnan tilastoinnissa ja lyhyempiin odotusaikoihin. (Barnas & Addams 2017, s. 

152-158)  

 

Esimerkiksi, Kanadan Ontariossa toimivassa sairaalassa ”Hospital for Sick Children”otettiin 

käyttöön jatkuvan parantamisen toimintamalli. Malli päätettiin toteuttaa kapea-alaisesti, mutta 

samalla perusteellisesti ja niin, että se vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaan. Aluksi valittiin pi-

lottikohteiksi kaksi osastoa, jotka olivat neurokirurgia ja yleislääketieteen yksiköt. Tämän jäl-

keen mallia laajennettiin vähitellen myös muihin osastoihin.  Konkreettisia tuloksia saatiin esi-

merkiksi käsihygieniaan liittyvissä toimintatavoissa, joiden noudattamisprosentti nousi yli 

10%. Käsihygienia oli ollut pitkään suuri haaste potilasturvallisuudelle ja hoidon laadulle, joten 

tulokset olivat toivottu parannus. Lisäksi toinen selkeä muutoskohde oli lääkityksen hallinnan 

parantaminen. Lääkityksen hallinnalla tarkoitetaan tilastointia siitä, kuinka useissa tapauksissa 

potilaan lääkitystiedot tarkistetaan potilaan sairaalan tulon, kotiuttamisen sekä sairaalan sisällä 

tapahtuvien siirtojen yhteydessä. Lääkitystietojen yleistäminen eri työkalujen, kuten tilannekat-

sausten ja visuaalisen johtamisen avulla tarkistuslukema saatiin nostettua 83%, kun aiemmin se 

oli ollut alle 50%. (Barnas & Addams 2017, s. 152-155) 

 

Myös Yhdysvalloissa, New Yorkissa toimivassa sairaalassa ”New York City Health and Hos-

pitals Corporation (HHC) ” on hyödynnetty Lean-toimintamallia onnistuneesti. Siellä aloitettiin 

vuonna 2007 koko yrityksen kattava Lean-muutos. Muutoksessa hyödynnettiin jatkuvan paran-

tamisen mallia ja samalla yritykselle luotiin uusi johtamisjärjestelmä sekä koko organisaatiolle 

yhtenäisempi linja. Yritykselle luotiin yksiköiden tiimikokouskäytännöt sekä mittarit, joiden 

avulla voitiin seurata yksikön edistymistä eri osa-alueilla. Lisäksi muutoksen kuului myös työn 

vakiointi. Muutokset ovat tuottaneet hyviä tuloksia potilastyytyväisyydessä, joka on parantunut 

merkittävästi. Myös henkilöstön tyytyväisyys on parantunut johtuen siitä, että heidän mielipi-

teitään on kuunneltu paremmin ja he ovat voineet muuttaa aiemmin vaivanneita ongelmia ja 

toimintatapoja. (Barnas & Addams 2017, s. 155-158) 
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4 CASE LIHAVUUDEN HOITOPROSESSI 

 

4.1 Lihavuuden määrittely ja hoito 

 

Ylipaino on nykypäivänä yksi suurimmista terveysuhkista ja sen määrä kasvaa maailmanlaa-

juisesti jatkuvasti. Myös Suomessa ylipaino on merkittävä ongelma. Lihavuuden seurauksena 

aiheutuu terveydenhuoltoa kuormittavia kansanterveystauteja, kuten diabetesta. Lihavuus mää-

ritellään siten, että se on tila, jossa elimistöön on kertynyt ylimääräistä rasvakudosta, joka voi 

aiheuttaa terveydellisiä, fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Lihavuuden mittaamiseen käytetään 

mittarina painoindeksiä eli BMI (paino (kg) / pituus (m²)), joka kertoo henkilön suhteellisen 

painon. Ylipaino määritetään siten, että painoindeksi on yli 25 kg/ m² ja lihavuus puolestaan 

siten, että painoindeksi on yli 30 kg/ m². Toinen mittari henkilön ylipainolle tai lihavuudella on 

vyötärönympärys. Vyötärön mittaamisella saadaan tarkempaa tietoa lihavuuden aiheuttamista 

terveysriskeistä erityisesti painoindeksin ollessa alle 30, sillä se kertoo rasvan kertymisestä vat-

saontelon sisälle. Tällöin rasva kertyy muutoin rasvattomiin elimiin, kuten maksaan, munaisiin 

ja sydämeen. Vyötärölihavuuden raja naisilla on 90 cm ja miehillä 100 cm. (Nieminen et al. 

2012; Painonhallintatalo)  

 

Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettaman asiantuntijaryhmän laatimassa Aikuisten lihavuuden 

käypä hoito - suosituksessa esitetään lihavuuden hoidon tavoitteista näin: ”Terveydenhuollossa    

lihavuuden hoidon tarkoituksena on ehkäistä ja hoitaa lihavuuteen liittyviä tai lihavuuden 

vuoksi pahenevia sairauksia sekä parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua” (Käypä hoito -suo-

situs 2013). Lihavuuden hoitoon hakeutuessa kriteereinä hoitoon valitsemisessa käytetään liha-

vuuden liitännäissairauksia tai niiden vaaratekijöitä, kuten kohonnutta verenpainetta, astmaa, 

sepelvaltimotautia tai tyypin 2 diabetesta. Lisäksi hoitoon pääsyn kriteereinä käytetään lihavuu-

den astetta, ikää ja vyötärölihavuutta. (Nieminen et al. 2012) Taulukossa 1. on esillä eri hoito-

muodot ja niiden erityispiirteet. 
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Taulukko 1 Lihavuuden hoidon eri menetelmät (mukaillen Käypä hoito – suositus 2013). 

Elintapahoito Ruokavaliohoito Leikkaushoito Lääkehoito 

▪ potilaalle tarjotaan 

useita ohjauskertoja 

joko ryhmässä tai yksi-

lönä 

▪ tavoitteena elintapamuu-

toksin saavutettu 5% 

painon aleneminen ja 

painon ylläpitäminen 

▪ hoidon suunnittelee ja 

toteuttaa ammattihenki-

lökunta, johon kuuluu 

lääkäri, hoitaja ja ravit-

semusterapeutti sekä 

mahdollisesti psykologi 

▪ osa-alueita ovat ravinto, 

liikunta ja käyttäytymi-

sen muuttuminen 

▪ tavoitteena opastaa ja 

motivoida terveyden 

kannalta suotuisiin pää-

töksiin ruokavaliossa 

▪ tarkoituksena on pienen-

tää energian saantia ja 

saavuttaa 5% laihtumi-

nen 

▪ kaksi vaihetta: laihdu-

tusvaihe ja painonhallin-

tavaihe 

▪ hoidossa tulee ottaa 

huomioon potilaan ai-

kaisemmat mieltymyk-

set ja tottumukset 

▪ ENE-dieetti on niukka-

energinen dieetti, jossa 

energiaa on alle 800 

kcal 

▪ hoidon edellytyksenä on 

leikkausta edeltävä riit-

tävä ja perusteellinen 

elintapahoito 

▪ tarkat kriteerit, joiden 

perusteella leikkauspää-

tös voidaan tehdä 

▪ tavallisin menetelmä on 

mahalaukun ohitus 

▪ saa yleensä aikaan run-

saamman laihtumisen 

vaikeasti lihavuudesta 

kärsivillä, mutta paino 

saattaa nousta seuraa-

vien vuosien aikana 

▪ lievittää tai vähentää li-

havuudesta johtuvia sai-

rauksia 

▪ sopii vain potilaille, 

joilla on motivaatiota 

laihduttaa ja muuttaa 

elintapojaan 

▪ ei ole ensisijainen hoito-

menetelmä, mutta voi-

daan käyttää elintapa-

hoidon tukena 

▪ voidaan käyttää laihdut-

tamisen lisäksi myös 

painonhallinnan tukena 

▪ hoidon yhteydessä tulee 

antaa riittävästi elinta-

pojen muutokseen kan-

nustavaa ohjausta  

 

Ensisijainen hoitomuoto lihavuudelle on perusterveydenhuollossa tapahtuva elintapahoito, joka 

on ryhmähoitoa. Sen tukena käytetään erittäin niukkaenergistä ruokavaliota (ENE), lääkehoitoa 

ja leikkaushoitoa. Hoidossa tärkeää on pitää huolta sen suunnitelmallisuudesta, tavoitteellisuu-

desta sekä siitä, että sillä pyritään pitkäaikaisiin lopputuloksiin. (Nieminen et al. 2012) On kui-

tenkin hyvä muistaa, että hoitoja yhdistellään ja käytetään rinnakkain potilaan tilanteeseen so-

pivammalla tavalla. Hoitomuodon valintaan vaikuttavat lihavuuden määrä ja samanaikaiset sai-

raudet. (Käypä hoito – suositus 2013) 
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4.2 Lihavuuden hoitoprosessi 

 

Lihavuuden hoitoprosessi (ks. kuva 5) alkaa perusterveydenhuollosta, jossa lääkäri tuo esille 

lihavuuden hoidon mahdollisuuden.  Suurin osa hoidosta toteutetaan nimenomaan perustervey-

denhuollossa ja ensimmäisenä potilaalle tehdään perusterveyskeskustutkimus. Siinä selvitetään 

potilaan painohistoria ja elintavat, mahdolliset psykiatriset ongelmat, paino, pituus, painoin-

deksi sekä lievän lihavuuden tapauksessa myös vyötärön ympärys. Lisäksi arvioidaan liitän-

näissairauksien mahdollisuus. (Nieminen et al. 2012) 

 

 

Kuva 5 Lihavuuden hoitoprosessin kuvaus (mukaillen Nieminen et al. 2012). 

 

Erikoissairaanhoitoon potilas voidaan ohjata lähetteellä, jos potilaan BMI on yli 35 kg/ m² ja 

ikä 18-65 vuotta ja lääkäri arvioi hänen tarvitsevan kokonaisvaltaisen lihavuuden hoitoarvion. 

Lähete ohjataan erikoissairaanhoidon endokrinologian- tai sisätautienpoliklinikalle. Yleisin 

hoitomuoto erikoissairaanhoidossa painonhallintaryhmä, joka sisältää ENE-dieetin. Lisäksi po-

tilas voidaan lähettää Painonhallintatalon valmennuksiin lääkärin tekemän lähetteen avulla. 

Myös lihavuusleikkauksena tarpeen arvioiminen tapahtuu erikoissairaanhoidossa. Perustervey-

denhuollossa toimiva lähettävä lääkäri ei voi siis tehdä lähetettä suoraan lihavuusleikkaukseen. 

Kriteereinä leikkaushoitoa arvioitaessa on aiempi konservatiivinen hoito, kuten laihdutusryh-

mähoito tai yksilöllinen hoito, joka on kestänyt tarpeeksi pitkään eli 6 kuukautta ja tuloksena 

on ollut elintapamuutokset sekä vähintään 7% laihduttaminen. (Käypä hoito -suositus 2013; 

Painonhallintatalo) 

 

Työ keskittyy lihavuuden hoitoprosessin lähettävän sekä vastaanottavan pään toimintoihin. Lä-

hettävällä päällä tarkoitetaan tässä kuvan kuusi mukaisesti perusterveydenhuollon toimijoita eli 
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terveyskeskuksia ja vastaanottavalla päällä alueellista erikoissairaanhoidon toimijaa eli HUS:in 

lihavuuspoliklinikkaa Jorvissa (Obepol). 

 

 

Kuva 6 Lihavuuden hoitopolku (HUS) prosessina. 

 

4.3 Lihavuuspoliklinikan (Obepol) toimintalukuanalyysi 

 

Lähetteet perusterveydenhuollosta tulevat HUS:iin endokrinologian alan (eli hormoneja tuotta-

vien elinten sairauksien erikoisala) alle, joten tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni niistä on lähet-

teitä lihavuuspoliklinikalle Jorviin (Obepol), ei ollut saatavissa. Yhteensä endokrinologian eri-

koisalan alle lähetteitä tuli 2027 kpl vuonna 2017 ja alkuvuonna 2018 lähetteitä on tullut jo 

1675 kpl. (HUS, 07/2018) Näyttäisi alustavasti siltä, että lähetteiden määrä on kasvussa. 

 

Lihavuuspoliklinikan toimintaa kuvaavat suoriteluvut vuosilta 2017 ja 2018 (alkuvuosi) on esi-

tetty taulukossa 2. Yhteensä vuonna 2017 kirjattiin poliklinikalla 2484 suoritetta ja alkuvuonna 

2018 jo 1502 kpl (HUS, 07/2018). 

 

Taulukko 2 Jorvin lihavuuspoliklinikan toimintasuoritteet 2017-2018 (HUS, 07/2018). 

OBE suoritteet 2017 2018 (tammikuu-kesäkuu) 

Ensikäynti 267 289 

Uusintakäynti 210 185 

Hoitopuhelu 258 185 

Hoitokirje 177 185 

Hoitokäynti  45 

Soitto 148 172 

Potilasryhmäk. (ene-

ryhmä) 

856 322 

Lisäkäynti 2 117 

YHT. 2484 1502 
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Taulukon 2 pohjalta suoritteiden määrässä näyttäisi olevan selkeää kasvua, mihin osaltaan vai-

kuttaa se, että Peijaksen endokrinologian ala siirtyi Jorviin helmikuussa 2018. Suoritteiden ku-

vaamaa toimintaa tarkastellessa voidaan taulukosta 2 myös havaita, että ensikäyntien määrä on 

jo alkuvuonna 2018 ylittänyt koko vuoden 2017 ensikäyntien määrän. Suoritteiden pohjalta 

voidaan karkeasti arvioida, että noin kolme neljäsosaa ensikäynneistä vuonna 2017 johti uusin-

takäyntiin. Myös alkuvuonna 2018 yli puolet ensikäynneistä johti uusintakäyntiin. Tarkempi 

suoritteiden kehittymisen arviointi edellyttäisi tietoja koko vuoden 2018 tiedoista sekä ensi- ja 

uusintakäyntien jakaantumisesta asiakaskohtaisesti kalenterivuosille.    

 

4.4 HUS-alueen terveyskeskusten lihavuuden hoitoprosessin nykytila 

 

Perusterveydenhuollon toimijoiden haastattelujen avulla tehtiin selvitystyötä HUS-alueen ter-

veyskeskuksien lihavuuden hoitoprosessin nykytilasta. Selvitys suoritettiin haastattelemalla 

kahta terveyskeskuksessa toimivaa lihavuuden hoitoon osallistuvaa asiantuntijaa, joilla on laaja 

näkemys ja kokemus lihavuuden hoidosta näissä terveyskeskuksissa. Asiantuntijat työskente-

levät eri toimipisteissä. Ensimmäinen haastateltava asiantuntija on terveydenhoitaja ja ryhmä-

ohjaaja, joka työskentelee helsinkiläisessä terveyskeskuksessa C ja toinen toimii lääkärinä Es-

poon terveyskeskuksissa A ja B. Hajauttamalla haastattelut sijaintipaikan ja asiantuntijuuden 

mukaan pyrittiin saamaan näkemystä eri toimipaikkojen käytänteistä ja eroista. Lisäksi pyrittiin 

saamaan selville, mitkä ovat keskeisimmät kehitystarpeet potilaiden siirtymisessä perustervey-

denhuollosta erikoissairaanhoidon piiriin. Haastattelu koostui lomakkeesta, jonka haastatelta-

vat täyttivät ja vapaasta palautteesta lihavuuden hoitoprosessiin liittyen haastateltavien koke-

muksien pohjalta. Käytetty kyselylomake on esitetty liitteessä 1. Haastattelujen tulokset näh-

dään taulukossa 3. Saatujen vastausten pohjalta HUS saa lähtötietoa kehityshankettansa varten 

siitä, miten perusterveydenhuollossa lihavuuden hoitoprosessiin liittyvä yhteistyö erikoissai-

raanhoidon kanssa nähdään ja mitkä ovat sen keskeisimmät kehitystarpeet. 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

   

 

Taulukko 3 Perusterveydenhuollon ammattilaisten lihavuuden hoitoprosessia koskevien haas-

tattelujen tulokset. 

Lihavuuden hoitoprosessin 

havaintokohde 

Espoo Helsinki 

Lihavuuden hoidon toimintapa Yksilöhoitona hoitajalla ja lää-

kärillä sekä Painonhallintatalon 

kautta terveysasemilla 

Yksilöhoitona hoitajalla ja ra-

vitsemusterapeutilla sekä vuo-

den mittaisena kuukausittaisena 

ryhmähoitona ja Painonhallin-

tatalon kautta 

Hoidon toteutuspaikka ja vas-

tuualue 

Terveysasemalla perustervey-

denhuollon piirissä 

Terveysasemalla perustervey-

denhuollon piirissä 

Perusterveydenhuollon ja eri-

koissairaanhoidon yhteistyö 

Yhteistyöhön nykyistä selke-

ämpää ohjeistusta ja yhtenäi-

sempi toimintatapa 

Käsitys yhteistyöstä puuttuu 

Valmis materiaali ja ammatilli-

nen koulutus 

Käytössä valmista materiaalia Käytössä itse tuotettua ja val-

mista materiaalia sekä tarjolla 

koulutusta asiantuntijoille toi-

mipisteessä 

Käypä hoito – suosituksen ja 

Painonhallintatalon tunnettuus 

Tunnetaan ja käytössä sekä koe-

taan hyödylliseksi 

Tunnetaan ja käytössä sekä koe-

taan hyödylliseksi 

Hoidon seurantakriteerit Lääkäri tiedä olevan käytössä. Käytössä painon ja vyötä-

rönympäryksen mittauksia 

Liikunnanohjaus osana hoitoa Tarjolla terveydenhoitajan joh-

dolla ryhmässä 

Tarjolla terveydenhoitajan joh-

dolla ryhmässä ja kaupungin lii-

kuntaviraston yksilöllisenä oh-

jauksena 

Esteet hoidon toteutumiselle Resurssien niukkuus Asiakkaan oma huono motivaa-

tio 

Kehitysehdotukset Varhaisella puuttuminen sekä 

kohdennettu, ajan tasainen poti-

lasneuvonta voisivat parantaa 

lihavuuden hoidon saatavuutta 

ja laatua. 

Ei käynyt ilmi haastatteluvas-

tauksista.  

 

Haastattelujen pohjalta keskeinen ero lihavuuden hoidossa näyttäisi olevan se, että ryhmähoitoa 

ei Espoon toimipisteissä ole tarjolla. Käypä hoito – suositus on molemmissa kaupungeissa käy-

tössä ja koetaan hyödylliseksi. Myös Painonhallintatalo tunnetaan, mutta vakiintunutta käytän-

töä yhteistyölle ei näyttäisi tällä hetkellä olevan. Lihavuuden hoito katsotaan molemmissa kau-

pungeissa kuuluvan perusterveydenhuollolle, mutta yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa 
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kaivataan selkeämpää ohjeistusta ja yhtenäisiä menettelytapoja muun muassa hoidon seurannan 

osalta. 

 

4.5 Työn tulosten arviointi Lean-toimintamallin kautta 

 

Tarkasteltaessa lihavuuden hoidon toteutuksen nykytilaa voitiin tämän työn puitteissa havaita, 

että hoito vaikuttaisi kuvattavan lähinnä polkuna, eikä Lean-toimintamallin mukaisena yksi-

tyiskohtaisena prosessina. Hoitopolku kuvaa lähinnä potilaan lääketieteellisiin toimenpiteisiin 

liittyviä kriteereitä. Lean-toimintamallin mukainen prosessi edellyttäisi yksiselitteistä tietoa ja 

kuvausta toimijoista, niiden välisistä suhteista, päätöksenteosta ja -toimijoista. Mikäli Lean-

toimintamallia halutaan lähteä soveltamaan lihavuuden hoidon toteutukseen, tulisikin tässä 

työssä esitettyä prosessikaaviota (kuva 6) täydentää edellä mainituilla prosessin toimivuuden 

kannalta keskeisillä näkökulmilla. Yksi esimerkki tästä on kuvan 7 mukainen prosessikuvaus, 

jossa on esitetty prosessin jokainen tapahtuma sekä näihin vaiheisiin kuuluvat toimipaikat ja 

tekijät. Lisäksi prosessikuvausta on täydennetty prosessiin kuuluvalla dokumentaatiolla, joka 

tässä tapauksessa tarkoittaa lähetteitä ja tuloksia. Aika ja sen mittaaminen on yksi merkittävä 

osa Lean-toimintamallin käyttöä. Tällä hetkellä prosessin kestoa ei mitata eikä myöskään sitä, 

kuinka nopeasti potilas pääsee tapahtumasta toiseen. Jokaisen eri tapahtuman välillä syntyy 

odotteluaikaa eli hukkaa, kun potilas odottaa pääsyä prosessin seuraavaan tapahtumaan. Mit-

taamalla eri tapahtumien väliset ajat ja pyrkimällä lyhentämään näitä odotteluaikoja, voidaan 

lisätä prosessin virtaustehokkuutta ja vähentää hukkaa. Lisäksi toinen tapa, jolla voidaan pa-

rantaa prosessin virtaustehokkuutta ja lyhentää läpimenoaikoja, on käydä läpi jokainen vaihe ja 

tarkastaa voiko vaiheita karsia tai yhdistää. Tällöin potilaan käyttämä aika prosessissa voisi 

lyhentyä. Tässä voidaan ottaa huomioon myös, esimerkiksi digitaalisten alustojen ja tietomal-

lien tuomat mahdollisuudet. Näin sovellettuna Lean-toimintamalli voisi tuoda resurssitehok-

kuutta sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä.  
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Kuva 7 Lean-periaatteen mukainen hoitoprosessin kuvaus (HUS Obepol tarkoittaa HUS:n li-

havuuspoliklinikkaa). 

Terveydenhuollon prosesseissa yhtenä vaikuttavana tekijänä on asiakas eli potilas, joka osal-

taan saattaa muuttaa hoidon kulkua. Palveluntarjoaja ei tällöin voi kokonaan hallita hoitopro-

sessia, vaan asiakas voi omalla toiminnallaan vaikuttaa prosessin kulkuun. Lean-toimintamallin 

mukaisen virtauksen saavuttamisessa tuleekin huomioida myös asiakkaan toiminnan vaikutus. 

Haastatteluissa tuli ilmi esimerkiksi asiakkaan motivaation merkitys hoidon toteutumiselle ja 

hoitopolun etenemiselle. Lisäksi toinen näkökulma, joka tulee huomioida tarkastellessa tämän 

työn kaltaista terveydenhuollon prosessia, on julkishallinnon prosessikehittämisen erityispiirre. 

Julkishallinnon organisaatioissa tulee ottaa huomioon yhteiskunnallinen vaikuttavuus, joka 

osaltaan vaikuttaa prosessin kehittämisen lähtökohtiin.  

 

Yhtenä osana Lean-toimintamallia on jatkuvan parantamisen ajattelu. Toimintaa kehitetään jat-

kuvasti kohti tilaa, jossa prosessista on eliminoitu kaikki hukka. Jotta jatkuvan parantamisen 

mallia voitaisiin hyödyntää, on henkilöstön oltava sitoutunut samoihin toimintatapoihin. Haas-

tatteluissa kävi ilmi, että hoitoprosessissa eri organisaatioilla oli erilaiset toimintatavat, joiden 

yhtenäistämistä toivottiin. Eri organisaatioiden välisen tiedonkulun, potilasvirran ja toimintaan 

liittyvän dokumentaation tulisi olla ennalta sovittua ja prosessiin sitoutunutta. Tässä henkilös-

tön sitoutuminen prosessin kehittämiseen on tärkeässä roolissa.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Työssä selvitettiin lihavuuden hoitoa ja sen järjestämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-

topiirissä eli HUS:ssa. Työ keskittyi erityisesti lihavuuden hoidon lähettävän sekä vastaanotta-

van pään väliseen nykytilaan. Lähettävällä päällä tarkoitettiin tässä perusterveydenhuollon toi-

mijoita eli terveyskeskuksia ja vastaanottavalla päällä alueellista erikoissairaanhoidon toimijaa 

eli HUS:in Jorvin lihavuuspoliklinikkaa (Obepol). Työn aluksi kirjallisessa osuudessa pereh-

dyttiin palveluihin ja niiden tuottamiseen sekä käytiin läpi Lean-toimintamallin periaatteita, 

palveluiden tuottamista terveydenhuollossa sekä prosesseja ja niiden johtamista yleisellä ta-

solla. Lean-toimintamallin osalta tarkasteltiin toimintamallin teoriaa ja sen hyödyntämistä ter-

veydenhuollon tarpeissa ja erityisesti niin, että se tukisi lihavuuden hoidon järjestämistä. Tässä 

työssä tehdyn nykytilaselvityksessä esiin tulleet näkökulmat tukevat kirjallisuusosuudessa esi-

tettyjä erikoispiirteitä. 

 

Suurin osa lihavuuden hoidosta toteutetaan perusterveydenhuollossa, missä potilaalle tehdään 

perusterveyskeskustutkimus. Erikoissairaanhoitoon potilas voidaan ohjata lähetteellä, jos lää-

käri arvioi hänen tarvitsevan kokonaisvaltaisen lihavuuden hoitoarvion. Työssä ilmeni, että 

HUS:in Jorvin endokrinologian alle tulevien lähetteiden määrä on ollut kasvussa, mihin osal-

taan vaikuttaa se, että Peijaksen endokrinologian ala siirtyi Jorviin helmikuussa 2018. Tarkkaa 

tietoa siitä, kuinka moni niistä on lähetteitä lihavuuspoliklinikalle Jorviin (Obepol), ei kuiten-

kaan ollut saatavissa. Noin kolme neljäsosaa ensikäynneistä näyttäisi johtavan uusintakäyntiin. 

Tarkempi suoritteiden kehittymisen arviointi edellyttäisi myös tietoa ensi- ja uusintakäyntien 

jakaantumisesta asiakaskohtaisesti ja kalenterivuosittain. Keskeisenä haasteena prosessin ke-

hittämisessä onkin se, että toimintaa kuvaavat luvut eivät ole riittäviä toimintaketjun prosessi-

maiseen kuvaamiseen. 

 

Haastattelujen pohjalta lihavuuden hoito toteutetaan pääasiassa perusterveydenhuollossa ter-

veysasemilla ja sen katsotaan myös kuuluvan terveydenhuollon piiriin. Yhtenä keskeisenä haas-

teena hoitoprosessin toiminnan kannalta näyttäisi olevan, että perus- ja erikoisterveydenhuollon 

yhteistyöstä ei vaikuttanut olevan selkeää käsitystä ja yhtenäisiä käytänteitä ole selkeästi ku-

vattu ja määritelty. Käypä hoito – suositus sekä Painonhallintatalo ovat käytössä ja ne koetaan 
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hyödyllisiksi. Lihavuuden ryhmähoidossa keskeyttämisprosentti on suhteellisen suuri ja suu-

rimpana esteenä lihavuuden hoidon toteutumiselle vaikuttaisi olevan asiakkaan oma huono mo-

tivaatio, joka kertoo asiakkaan roolin merkityksestä hoidon toteutumiselle. Nämä ovat aiheita, 

joita voisi olla hyödyllistä tutkia lisää aiheeseen liittyen. 

 

Kun työn aikana tarkasteltiin lihavuuden hoidon toteutusta Lean-toimintamallin näkökulmasta, 

voitiin havaita, että tällä hetkellä hoitoa kuvataan lähinnä hoidollisena polkuna, eikä Lean-toi-

mintamallin mukaisena yksityiskohtaisena virtaavana prosessina. Lean-toimintamallin käyt-

töönotto edellyttäisi jatkossa toiminnan kuvaamista yksityiskohtaisesti prosessina, kun tällä 

hetkellä hoitopolku liittyy lähinnä potilaan lääketieteellisiin toimenpiteisiin ja niitä kuvaaviin 

kriteereihin. Lean-toimintamallin mukainen prosessi edellyttää tarkempaa tietoa ja kuvausta 

toimijoista sekä niiden välisestä dokumentaatiosta. Työssä esiin tulleiden tietojen pohjalta voi-

daan kuitenkin todeta, että Lean-toimintamallia voitaisiin tehokkaastikin hyödyntää lihavuuden 

hoidon prosessissa. Tässä voisikin olla yksi mahdollisuus jatkokehitykselle ja -tutkimukselle.  

 

Aika ja sen mittaaminen on yksi merkittävä osa Lean-toimintamallin käyttöä. Tällä hetkellä 

prosessin kestoa ei mitata eikä myöskään sitä, kuinka nopeasti potilas pääsee tapahtumasta toi-

seen. Jokaisen eri tapahtuman välillä syntyy odotteluaikaa eli hukkaa, kun potilas odottaa pää-

syä prosessin seuraavaan tapahtumaan. Mittaamalla eri tapahtumien väliset ajat ja pyrkimällä 

lyhentämään näitä odotteluaikoja, voidaan lisätä prosessin virtaustehokkuutta ja vähentää huk-

kaa. Lisäksi toinen tapa, jolla voidaan parantaa prosessin virtaustehokkuutta ja lyhentää läpi-

menoaikoja, on käydä läpi jokainen vaihe ja tarkastaa voisiko vaiheita karsia tai yhdistää. Täl-

löin potilaan käyttämä aika prosessissa tulisi lyhentymään. Tässä voidaan ottaa huomioon 

myös, esimerkiksi digitaalisten alustojen ja tietomallien tuomat mahdollisuudet. Näin sovellet-

tuna Lean-toimintamalli voisi tuoda resurssitehokkuutta sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä li-

havuuden hoitoprosessissa. 
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 LIITTEET 

 

Liite 1. Työssä käytetty HUS-kyselylomake.  

 

Miten lihavuutta hoidetaan terveysasemallanne  1__ yksilöhoito hoitajalla 2__ yksilöhoito lääkärillä 3_ yksilö-

hoito ravitsemusterapeutilla 4_ ryhmähoito 5_ painonhallintatalo     

 

Toteutatteko lihavuuden hoidon enimmäkseen itse terveysasemalla vai lähetättekö erikoissairaanhoitoon? 

 

Miten koette pth ja esh yhteistyön? Parannusehdotuksia? 

Miten suhtaudut lihavuuteen  1_ itseaiheutettu, terveydenhuollon ei tarvitse panostaa hoitoon 2_terveydenhuollossa pitää hoitaa lihavuutta  

Tiedätkö mikä on Painonhallintatalo 

Kuinka teidän kunnassanne suhtaudutaan Painonhallintataloon lähettämiseen 

Oletko itse lähettänyt, kokemuksia? 

11. Hoidossa käytettävä materiaali     1__ itse koottu 2__ valmis materiaali 

   

12. Mittaukset ryhmähoidossa   1__paino 2__ vy 3__paino ja vy 

 4___kehonkoostumus 

13. Ryhmän kesto? Viikot ja tapaamiskerrat     

    

14. Ryhmässä ENE-jakso   1__kyllä 2__ei  

  

14.1 Kauanko ENE kestää ?      

   

14.2 Millainen ENE? perus/modifioitu? Kuvaile     

   

14.3 Dieetin sisältö ENEn jälkeen?      

   

14.4 Montako ryhmätapaamista ja kuinka monta kuukautta ENE-dieetin päätyttyä?   

     

15. Ryhmässä liikuntaohjaus   1__kyllä 2__ei  

  

15.1 Kuka pitää    1__th 2__rt 3__lääk

 4__ft 5__muu 

15.2 Millaista liikuntaa suositellaan?      

   

15.3 Miten kauan suositellaan liikkumaan krt?     

   

15.4 Kuinka usein suositellaan liikkumaan?     

    

16. Ryhmässä kotitehtäviä   1__kyllä, millaisia 2__ei  

 

17. Ryhmässä ateriaohjaus   1__kyllä, sisältö    2__ei  

 

17.1 Kuka pitää    1__th 2__rt 3__lääk

 4__ft 5__muu 

18. Ryhmässä psykologinen osuus   1__kyllä 2__ei  

  

18.1 Kuka pitää     1__th 2__rt 3__lääk

 4__ft 5___ps 

18.2 Psykologisen osuuden sisältö?      
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19. Ryhmähoidon alaraja (BMI)?      

   

19.1 Ryhmähoidon yläraja(BMI)?      

  

20. Ryhmän koko (lkm)?      

   

21. Ryhmähoidon seuranta   1__kyllä  2__ei   

 

21. Ryhmähoidon seuranta, millainen, miten kauan, montako kertaa, mitä seurantakäynnillä tehdään 

 

21.1 Painon ja vy:n sähköinen seuranta  1__kyllä  2__ei    

21.2 Saako painonkehityksestä ajettua tilastollisesti      

  

potilasjärjestelmästä halutusta potilasryhmästä  1__kyllä 2__ei  

  

21.3 Saako ryhmään osallistujien määrää mistään tietokannasta 1__kyllä 2__ei  

  

22. Keskeyttämisprosentti / arvio?      

   

23. Käyntikertojen erillinen rekisteröinti  1__ kyllä 2__ei    

24. Tulosten seuranta    1__kyllä 2__ei  

  

25. Onko "kattoa" ryhmään osallistumiselle  1__kyllä 2__ei  

  

26. Onko tiedossasi joku lihavuusleikkaukseen hakeutunut potilas 1__kyllä 2__ei 3__ei osaa sanoa 

  

26.1 Ovatko lihavuusleikkauksen kriteerit tutut  1__kyllä 2__ei 3__ei osaa sanoa  

 

26.1 Onko terveysasemallanne tiedossa, että 7% laihdutus, uniapnean poissulku ja gastroskopiatutkimus olisi hyvä tehdä jo perusterveydenhuol-

lossa, mikäli potilas lähetetään lihavuuden leikkaushoitoarvioon erikoissairaanhoitoon 

26.2 Toteutuvatko kriteerit   1__kyllä 2__ei 3__ei osaa sanoa  

 

27. Onko hoitoon hakeutunut jo lihavuusleikattuja  1__kyllä 2__ei 3__ei osaa sanoa  

 

28. Oma käsitys terveysasemanne lihavuuden yksilöhoidosta 1__riittävää 2__tyydyttävää 3__riittämätöntä  

 

28. Oma käsitys terveysasemanne lihavuuden ryhmähoidosta 1__riittävää 2__tyydyttävää 3__riittämätöntä  

 

 

30. Saatteko koulutusta lihavuuden hoitoon omalla ta:lla 1__kyllä 2__ei    

30.1 Kuinka usein koulutusta järjestetään?     

    

30.2 Ketkä osallistuvat koulutukseen?      

   

30.3 Osallistuminen ulkopuoliseen koulutukseen  1__kyllä 2__ei  

  

31. Onko lihavuuden käypä hoito suositus tuttu  1__kyllä 2__ei  

  

31.1 Jos kyllä, mitä arvelet, onko se hyödyllinen  1__kyllä 2__ei  

  

31.2 Jos kyllä, mitä arvelet, käytetäänkö sitä?  1__kyllä 2__ei  

  

32. Suurin este lihavuuden hoidon toteuttamiselle terveysasemallanne?  
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32. Miten mielestäsi voisi edistää lihavuuden hoidon saatavuutta tai laatua?  

        

31. Muuta:        

 

 


