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Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin kii-

reettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin seurantaan soveltuvat ohjelmisto ja mittaristo, 

jotka perustuvat prosessijohtamisen strategiaan ja kriittisiin menestystekijöihin.  

 

Opinnäytetyö toteutettiin monimenetelmällisenä tutkimuksena, joka koostui kolmesta tutki-

musvaiheesta. Toimintatutkimuksessa kehitettiin kiireettömän hoitoprosessin seurantamitta-

risto ja eVirtaus-ohjelmisto, joka tuottaa mittareiden päiväkohtaisten ja toteutumatietojen 

erotuksesta ohjausnäkymään muutosta kuvaavat kaaviot. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

selvitettiin tilastollisen prosessiohjauksen (SPC) kaavioiden tulkintasääntöjen ja tilastollisen 

ohjelmiston (SAS JMP) histogrammien tunnuslukujen avulla ei-satunnaisesta syystä aiheu-

tuvan vaihtelun esiintymistä.  Osallistavassa toimintatutkimuksessa selvitettiin otantaan liit-

tyvien yksiköiden muutoskaavioissa esiintyvän ei-satunnaisen vaihtelun syitä yhteisöllisiä 

ongelmanratkaisumenetelmiä hyödyntäen. 

 

Opinnäytetyön tuloksena kehitetty eVirtaus-ohjelmisto tuottaa ajantasaista tietoa tilastolli-

sen prosessiohjauksen käytänteitä hyödyntäen kiireettömästä hoitoprosessista yksiköiden 

operatiivisen ja taktisen toiminnan tukemiseen. Opinnäytetyö osoitti, että  mittareista saata-

van tiedon lisäksi prosessin hallinta vaatii tiedonhallintaa ja jatkuvaa uuden tiedon tuotta-

mista. Prosessiohjauksen menetelmiä ja tuotantofunktioiden hallintaan liittyviä käytänteitä 

hyödyntämällä voidaan tehokkaasti tuottaa uutta tietoa ja kehittää terveydenhuollon proses-

seja.  



  

 

  ABSTRACT  

 Author: Ritva Saarelma 

Title: Improving the management of the non-urgent care process 

Case the Eastern Savo Hospital District Sosteri 

Year: 2019                                          Place: Lahti 

Master’s Thesis. Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, School of Engi-

neering Science.  

199 pages, 48 pictures, 17 tables and 17 appendices  

Examiners: Professor Helinä Melkas 

Instructor: Senior researcher, PhD Satu Pekkarinen 

Keywords: non-urgent care, indicator, process management, statistical process control 

The purpose of this thesis was produced a software and indicators based on based the 

strategy and critical success factors of the non-urgent care and service process of the 

Eastern Savo Hospital District Sosteri. 

A mixed-method study consisted of three parts.  The action research was developed using 

indicators monitoring non-urgent care and eVirtaus -software. The qualitative study in-

vestigated the occurrence of non-random variation using statistical process control (SPC) 

chart interpretation rules and statistical software (SAS JMP) histograms.  The participa-

tory action research explored the causes of non-random variations by using communal 

problem-solving methods.   

The eVirtaus -software provides up-to-date information on statistical process control and 

utilizes the practices of non-urgent care process to support the operational and tactical 

operation of health care units.  The eVirtaus software is one of the most valuable tools in 

managing future healthcare processes. This study showed that the indicator tool is not 

enough alone. Process management is based on information management and continuous 

acquisition of new knowledge. The process control methods and production function 

management techniques are proved to be effective and informative when healthcare pro-

cesses are developed. 

  

 

 



  

 

LYHENTEET JA MERKIT 

s Keskihajonta (standard deviation) 

 Keskiarvo 

t0 Prosessointiaika 

Md Mediaani  määritetään havaintoarvojen summan ja havaintoarvojen lukumää-

rän suhteella. 

TH Läpimenoaika eli tuotteen valmistukseen tai palvelu toteutukseen käytettävä 

aikaa  

WIP Keskeneräisen työn määrän eli varasto 

W Jonotusjärjestelmässä olevan yksikön keskimääräisen jonotusajan 

VUT Odotusaika on vaihtelun kertoimen V, käyttöasteen kertoimen U ja aikaker-

toimen T tulo 

VT Virtaustehokkuus on arvoa tuottavien aikojen suhde kokonaisaikaan 

 

Avo-

HILMO 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu ja raportointijär-

jestelmä 

BPMN Liiketoimintaprosessien mallintamiseen tarkoitettu sovellus Business Process 

Modeling Notation 

CED Syy-seurauskaavio (Cause-and-Effect Diagram) 

CT Yksittäisen palveluprosessin jaksoaika 

DMAIC Lean Six Sigman ongelmanratkaisumenetelmä 

DSO Kysyntä-tarjonta –lähtöiset toimintamoodit (Deman-Supply –based Operating 

Modes) 

EPC Toiminnan kuvaamiseen tarkoitettu notaatio Event-Driven Process Chain Dia-

gram 

LCL Alavalvontaraja (Lower Control Limit,) 

LTPs Leanin tekniset menetelmät (Lean technical practices)  

LSPs Leaniä tukevat käytänteet (Lean supportive practices) 

KRI Avaintulosmittari (Key Result Indicator 

KPI kriittinen suorituskykymittari (Key performance indicator) 

RI Tulosindikaattori (Result Indicator) 

PI Suorituskykyindikaattori (Performance indicator) 

PCE Prosessin jaksoajan tehokkuus (Process Cycle Efficiency). 

PDCA Ongelmanratkaisun ja kehäoppimisen malli (Plan, Do, Check, Act) 

SCM Tarjonnan hallintakäytännöt (Supply Chain Management) 

SIPOC Prosessin vaiheiden ja tuotantofunktioiden määrittämisen työkalu  

SPC Tilastollinen prosessijohtaminen (Statistical Process Control) 

T1 Ensimmäinen vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä 

T3 Hoitoon pääsyä kuvaava mittari ilmaisee mediaanina kolmannen vapaana ole-

van lääkärin vastaanotto ajan päivinä 

VA ja 

NVA 

Arvoa tuottava aika (Value Added Time), ei-arvoa lisäävää aikaa (Non Value 

Added Time) 

TOC Kapeikkoteoria (Theory of Constraints) 

UCL Ylävalvontaraja (Upper Control Limit) 
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1 JOHDANTO  

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterissa kehitettiin määrätietoisesti asiakasläh-

töisiä ja mahdollisimman viiveettömiä hoitoprosesseja prosessijohtamisen keinoin. Proses-

sijohtamisen ja hoitoprosessien toimivuuden tueksi ovat sairaanhoitopiiri yhteistyössä tuo-

tannonohjausmittareihin ja -järjestelmiin erikoistuneen yrityksen kanssa kehittäneet asiakas-

lähtöisen eOdotus-ohjelman.  Vuoden 2018 aikana kerättiin eOdostus-ohjelman avulla poti-

lastietojärjestelmästä tietoa avoterveydenhuollon, hammashuollon ja erikoissairaanhoidon 

sekä tiettyjen erikoisalojen hoitoketjujen hoitoon pääsyajoista ja jonossa olevien asiakkaiden 

määristä. Organisaatiossa on ollut huoli hoitoon pääsymittareiden tietojen luotettavuudesta 

ja hyödynnettävyydestä prosessijohtamisessa ja prosessin hallinnassa.  

Opinnäytetyö käytännön toiminnot toteutettiin yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Itä-Sa-

von sairaanhoitopiiri laati sopimuksen eVirtaus-ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta ja 

näiden kustannuksista FCG Flowmedikin kanssa. Opinnäytetyön lähtökohdat, toteutussuun-

nitelma ja teoreettinen viitekehys esitettiin ohjaajille toukokuussa 2019. Tämän jälkeen 

opinnäytetyön empiirisen osan toiminnallista osuutta jatkettiin yhteistyössä toimeksiantaja 

organisaation ja ohjelmistosuunnitteluun erikoistuneen yrityksen edustajien kanssa. Opin-

näytetyön toteutusaikataulu on esitetty liitteessä 17.  

Koska prosessin hallinta perustuu ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon prosessin eri vaihei-

den toimivuudesta ja tehokkuudesta, syntyi Itä-Savon sairaanhoitopiirille tarve varmistaa 

mittaritiedon luotettavuus ja kehittää seurantamittaristo kiireettömän hoidon prosessin hal-

lintaan. Opinnäytetyössä prosessin hallinta rakentuu tuotantoa tukevasta organisaatioraken-

teesta ja tietojärjestelmistä, jotka mahdollistavat prosessijohtamisen käytänteiden käyttöön-

oton ja tilastollisen prosessiohjauksen menetelmien hyödyntämisen kiireettömään hoitopro-

sessiin liittyvien ominaisuuksien, tuotantofunktioiden sekä kysynnän ja tarjonnan hallin-

nassa. Prosessin hallinnan haasteiden selvittämiseksi ja seurantamittariston kehittämiseksi 

opinnäytetyön tutkimusmetodiksi valittiin monimenetelmällisyys (Mixed method research), 

joka mahdollistaa kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien käytön.   

Opinnäytetyön ensimmäinen tutkimusvaihe toteutettiin toimintatutkimuksena, jossa määri-

tettiin kiireettömän hoitoprosessin seurantaan soveltuva mittaristo ja tuotettiin Virtaus-oh-

jelmisto ohjelmistotuotannon keinoin ja ketterän kehityksen mallia mukaillen. Ohjelmisto 

käsittää kiireettömän hoitoprosessin seurantamittariston ja tulokset visualisoivan ohjausnä-

kymän sekä tilastolliset toiminnot.  Mittareiden valintakriteerit perustuvat Itä-Savon 
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sairaanhoitopiirin vuoden 2019 kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin kriittisiin me-

nestystekijöihin, prosessijohtamisen strategiassa asetettuihin tavoitteisiin ja aikaisemmin 

käytössä olevien seurantamittarin käyttö- ja soveltuvuuskokemuksiin. Ohjelmiston tuotan-

nossa hyödynnettiin käyttöympäristö- ja käyttäjälähtöistä tarkastelua sekä ohjelmistotuotan-

non ja IT-ohjelmoinnin visualisointimenetelmiä.  

Opinnäytetyön toinen tutkimusvaihe käsitti kvantitatiivisen tutkimuksen, jossa ajettiin kehi-

tettyyn eVirtaus-ohjelmaan kiireettömän hoitoprosessin mittareiden kahden kuukauden päi-

väkohtaiset tiedot sekä lopulliset toteutumatiedot.  Ohjelmisto tuotti visualisoidut kaaviot 11 

erikoissairaanhoidon yksikön osalta virtausindeksin, annettujen aikojen, odotusajan ja päi-

väkohtaisen jonottajien määrän muutoksesta. Näistä yksiköistä valittiin 5 yksikköä käsittävä 

otanta. Otantaan kuuluvien yksiköiden kaavioiden arviointi toteutettiin hyödyntäen tilastol-

lisen prosessiohjauksen kaavioiden tulkintasääntöjä ja tilastollisia menetelmiä satunnaisen 

ja ei-satunnaisen vaihtelun tunnistamiseksi.  

Opinnäytetyön kolmas tutkimusosa toteutettiin osallistavana toimintatutkimuksena. jossa 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon yksiköiden edustajista koostuvalle asian-

tuntijaryhmälle esiteltiin Learning cafe -menetelmässä aikaisemmissa tutkimusosioissa ke-

hitetty ohjelmisto, tulokset ja niissä esiin tulleet havainnot vaihtelusta.  eVirtaus-ohjelman 

tuloskaavioissa esiintyvän vaihtelun sekä päiväkohtaisen ja toteutuneen mittaritiedon väli-

sen muutoksen syiden selvittämiseksi asiantuntijaryhmä laati kalanruotokaaviot mahdolli-

sista syistä.  Kalanruotokaavioiden aineisto arvioitiin teoriaohjaavana sisältöanalyysin 

avulla.  

Opinnäytetyön johtopäätökset -osuudessa vastaan tutkimuksen pääkysymykseen tutkimus-

osuuksien tuottaman tiedon ja tulosten perusteella sekä peilataan tuloksia teoreettisessa 

osuudessa esitettyihin tutkimuksiin. Pohdintaosiossa esitetään kehitysehdotuksia ohjelmis-

ton käytettävyyteen ja soveltamiseen kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessi hallin-

taan.  

1.1 Työn taustaa   

Terveydenhuolto on suurten muutospaineiden puristuksissa, perinteiset rahoitus- ja integ-

rointitoimet eivät ole tuoneet ratkaisua palveluiden tuotantokustannusten hillitsemiseen ja 

väestön ikääntymisen aiheuttamaan palvelutarpeen lisääntymiseen. Sosiaali- ja terveyden-

huollon organisaatiot kohtaavat vaatimuksia kustannusten hillitsemiseen, yhdenvertaiseen 

kysyntään ja kustannusvaikuttavien palvelujen tuottamiseen. (Booth et al., 2017, 20) 
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Terveydenhuollon organisaatiot joutuvat etsimään ulkoisten kustannuspaineiden ja asiakas-

lähtöisyyttä korostavien trendien takia uudenlaisia johtamisstrategioita, -tekniikoita ja työ-

kaluja, joilla pyritään saavuttamaan positiivisia tuloksia sekä strategisella että operatiivisella 

tasolla (Virtanen & Stenvall 2010, 148). Terveydenhuoltoon tarvitaan täydentäviä innova-

tiivisia toimintatapoja ja saatavuutta, mutta yleistä ratkaisua on vaikea kehittää, koska haas-

teet ovat alue- ja organisaatiokohtaisia (Arnaiz 2017, 132; Herzlinger 2006).  

Ratkaisuna julkishallinnon uudistamiselle on prosessilähtöinen ajattelutapa ja prosessijohta-

minen, joiden avulla voidaan kokonaisvaltaisemmin vastata asiakkaiden tarpeisiin ja kytkeä 

toiminta kiinteäksi osaksi strategista ajattelua (Kenni & Asikainen 2011, 8).  Prosessiajatte-

lun taustalla on muutostarve, joka on syntynyt julkishallinnon muuttumattomuudesta ja asi-

akkaiden tyytymättömyydestä palveluihin. Prosessiajattelu vaatii vanhan organisaatioraken-

teen murskaamista, toiminnallisen logiikan muutosta sekä luopumista tulosohjauksesta. 

(Virtanen & Wennberg 2005, 30-33) Useimmat tekniikat, kuten prosessijohtaminen, ovat 

syntyneet teollisuuden prosessien kehittämisen tuloksena, joten niiden käyttöön otto ja so-

veltaminen terveydenhuoltoon ei ole ongelmatonta (Yasin et al., 2002, 275). Uuden innova-

tiivisen toiminnan implementointia terveydenhuollon organisaatioon vaikeuttavat tervey-

denhuollon ammattilaisten työn luonne, työvoima, johtamiskulttuuri sekä suorituskyvyn val-

vonta- ja mittausjärjestelmät. Näiden epäonnistumista ennakoivien tekijöiden vaikutukset 

voidaan ratkaista valitsemalla kohdennetut strategiat. (Nembhard et al., 2009, 38)  

Arvoa tuottavien tavoitteiden toteuttamisen perustana ja tukena toimii terveydenhuollon tie-

tojärjestelmä, joka seuraa hoitoketjun erivaiheita ja kerää niitä koskevat standardoidut tiedot 

koko organisaation käyttöön turvallisesti (Porter & Lee 2013, 52). Ongelmana on tietojär-

jestelmien kyvyttömyys kerätä tarvittavaa asiakaslähtöistä dataa, jonka seurauksena tervey-

denhuollon prosessien seurantajärjestelmien kehittämiskustannukset ovat korkeat. (Porter & 

Lee 2013, 68) Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevat hoidon saatavuuteen ja hoito-

prosessien laatuun liittyvät mittarit eivät tuota sellaista tietoa palvelujärjestelmästä, jolla voi-

daan kehittää prosesseja ja laatu tai saatavuuden parantamiseksi.  Tämä johtuu potilastieto-

järjestelmien puutteista. Potilastietojärjestelmien kehittäminen on ollut kansallisen sote-

muutoksessa hidasta ja aikaa vievää. (Laatikainen 2018) Tarve raportoida hoitoon pääsy-

ajoista ja palveluiden saatavuudesta ovat nousseet esiin sekä terveydenhuollon asiakkaiden 

valinnanvapauden että terveydenhuollon organisaatioiden ja niitä valvovien viranomaisten 

vaatimuksista. Asiakkaan näkökulmasta sekä pitkäaikaisissa että lyhytaikaisissa terveyson-

gelmissa merkityksellisimpiä tekijöitä ovat tieto hoitoon pääsyn ajankohdasta sekä 
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jonotustilanne järjestelmässä. (Komashie et al., 2015; Naid 2009, 377) Terveydenhuollon 

tietojärjestelmien kehittämisen tavoitteena on ollut organisaation ja asiakkaan kannalta olen-

naisten seurantatietojen keräämisen toteuttaminen osana hoitoprosessia yhdenmukaisesti, 

jolloin ne ovat asiakkaiden hyödynnettävissä palvelun tuottajien keskinäisessä vertailussa 

(STM 2016, 24; Iivari et al., 2017, 17-19).  

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn toteutumatietoihin liittyy 

epäluotettavuuksia ja puutteellisuuksia, muuttuneiden tuotantorakenteiden ja puutteellisten 

raportointikäytänteiden ja tietojärjestelmän puutteiden takia, joten luotettavia johtopäätöksiä 

hoitoon pääsyn kehittymisestä viimeisten vuosien aikana voida tehdä (STM 2016, 13; Tuu-

lonen 2012, 7). Haasteena on tuottaa luotettavaa tilastotietoa, jonka perusteella voidaan 

tehdä luotettavia johtopäätöksiä ja seurata muutosten vaikutuksia (Kauppila &, Tuulonen 

2016, 40). Valtakunnallisen hoidon saatavuutta koskevan muistion (Iivari et al.,  2017, 10, 

16) mukaan on siirryttävä mittaamaan asiakkaan odotusaikaa ja erikoissairaanhoidossa koko 

hoitoprosessin mittaamiseen, koska nykyisistä potilastietojärjestelmistä saatavat raportit 

hoitojonoista ja toimenpidekeskeisistä mittauksista eivät ole luotettavia sisällöltään ja katta-

vuudeltaan. Palveluprosessin kehittämiseen soveltuvia mittausinformaation kohteita ovat 

asiakasarvon toteutumisen seuranta, asiakkaan panostuksen seuranta sekä kysynnän seuranta 

(Jääskeläinen et al.,  2013, 16).  

Kuntaliiton julkaisemassa päivitetyssä terveydenhuollon laatuoppaassa (Koivuranta 

2019,10) suositellaan lainsäädännön vaatimuksiin perustuvia erikoissairaanhoidon kiireet-

tömän hoidon seurantaan mittareita, jotka liittyvät lähetteiden määrään, erikoisalojen määrä-

ajan ylittäneiden %-osuuteen erikoisaloittain. Perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon 

osalta suositeltavat seurantamittarit liittyvät vapaisiin aikoihin lääkärille tai muulle tervey-

denhuollon työntekijälle, lääkärille ja kuntoutukseen odottaneiden määrä-ajan ylittäneiden 

%-osuuksiin, välittömän yhteydenoton määriin, sähköisten asiointien osuuteen käynneistä 

ja asiakastyytyväisyyteen. (lbid) 

1.2 Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tutkimusongelma muotoutui Itä-Savon sairaanhoitopiirin prosessijohtamisen strategian 

käytännön ongelmasta, jossa potilastietojärjestelmästä ja eOdotus-ohjelmasta saatavat tiedot 

kiireettömästä hoitoon pääsystä poikkesivat toisistaan ja aiheuttaen epävarmuutta prosessi-

johtamisen toimenpiteiden tuloksellisuudesta. Useissa sosiaali- ja terveysalan toimintaan 

tarkastelevissa julkaisuissa todetaan hoidon saatavuutta kuvaavien mittareiden 
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puutteellisuus prosessijohtamisen näkökulmasta (Parviainen et al., 2005, 39; Liukko& Ny-

känen 2019, 21, 29; Torkki et al., 2017, 33; Hämäläinen et al., 2016, 97) Sosiaali- ja terveys-

ministeriön hoidon saatavuutta ja yhtenäisten hoidon perusteita käsittelevän muistion mu-

kaan nykyiset hoitoon pääsyä seuraavat mittarit eivät ota huomioon yksilöllistä hoidon tar-

peen saatavuutta ja toteutumista sekä samanaikaisesti useita palvelutarpeita vaativia tilan-

teita. Mittarit eivät ota huomioon koko hoitoketjua sekä niiden avulla ei voida seurata pitkä-

aikaisten hoitoprosessien saatavuutta ja toteutumista, prosessien laatua ja hoidosta saatavia 

terveyshyötyjä. (STM 2017, 15)  

Tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kiireettömän hoidon prosessin eri vaiheiden seuran-

taan soveltuva mittaristo ja sen tulokset visualisoiva ohjelmisto, joiden avulla voidaan seu-

rata prosessijohtamisen strategian tavoitteiden toteutumista, tukea operatiivista toimintaa ja 

taktista johtamista sekä tuottaa informatiivista tietoa henkilöstölle toiminnan tuloksista. Pro-

sessijohtaminen on olennainen osa Itä-Savon sairaanhoitopiirin toiminta- ja kehittämisstra-

tegiaa. Tutkimuksen lähtökohtana, johon tutkimusprosessi ja valitut menetelmät rakentuvat, 

liittyy prosessijohtamiseen, jonka mukaan prosessin olennaisten tekijöiden seurannasta saa-

dut tiedot ovat edellytyksenä kehittämiselle. Mittariston ja ohjelmiston kehittämisproses-

sissa lähtökohtana toimivat käytössä olevan eOdotus-ohjelman käyttökokemukset, hoitoon 

pääsyn seurantatiedot sekä prosessijohtamisen strategiassa kiireettömän hoidon ja palvelun 

ydinprosessille laaditut kriittiset menestystekijät ja tavoitteet hoitoon pääsyajoille.  

Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön pääkysymys: 

• Miten kehittää kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin hallintaan? 

Opinnäytetyön pääkysymyksen vastaus rakentui monimenetelmällisen tutkimusprosessin 

kautta, joka jakautui kolmeen empiiriseen osuuteen: toimintatutkimukseen, kvantitatiiviseen 

ja osallistavaan toimintatutkimukseen. Kullekin tutkimuksen vaiheelle laadittiin tutkimus-

kysymykset, joiden tavoitteena tuottaa lisätietoa ja näkökulmaa prosessinhallintaan vaikut-

tavista tekijöistä.   

 

Toimintatutkimusosuuden tutkimuskysymykset liittyvät ohjelmiston kehittämiseen ja mitta-

reiden valintaa.  
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• Mitkä mittarit soveltuvat kiireettömän hoitoprosessin seurantaan?  

• Millainen mittariston tulokset visualisoivan ohjelmiston tulee olla, jotta se tukee kii-

reettömän hoitoprosessin hallintaan?   

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen kysymys liittyi eVirtaus-ohjelman visualisoimien tulosten ar-

viointiin. 

• Mitä voidaan todeta valittujen yksiköiden hoitoprosessin vaihtelusta eVirtaus-ohjel-

miston mittareiden tulosten perusteella? 

 

Osallistavan toimintatutkimuksen tutkimuskysymys liittyi eVirtaus-ohjelmiston tuottamien 

kaavioiden ja otannan tilastollisessa analyysissa havaitun ei-satunnaisen vaihtelun syiden 

selvittämiseen ongelmanratkaisumenetelmää hyödyntäen.  

• Mitkä tekijät aiheuttavat kiireettömään hoitoprosessiin ei-satunnaista vaihtelua? 

 

Rajaukset 

Opinnäytetyön tutkimusongelman asettelun tavoitteena oli valitun tutkimuskohteen toimin-

nan ja ydinprosessin tulkitseminen, ydinprosessiin vaikuttavien tekijöiden syy-seuraussuh-

teiden osoittaminen ja ilmiöön vaikuttavien taustojen selvittäminen.  Ongelmanasettelussa 

olennaisena tekijänä on tutkittavan ilmiön ja ongelman kattava ymmärtäminen ja keskeisten 

tutkimuskysymysten esittäminen.  Opinnäytetyön tutkimuksessa käsiteanalyysi on osa tut-

kimusprosessia, koska opinnäytetyön aiheeseen liittyy terveydenhuoltoon liittyvää termino-

logiaa ja käsitteitä. Käsiteanalyysiä on käytetty tutkimusotteen täsmentämiseen ja tutkimuk-

sen rajaamiseen sekä tutkittavien tekijöiden sijoittamiseen tarkasteltavan kohteen konteks-

tiin. Käsiteanalyysissä on koottu terveydenhuollon lähteistä valittuihin käsitteisiin liittyviä 

määritelmiä ja käsitteiden kuvauksia.  

Opinnäytetyön monimenetelmällisen tutkimusstrategian tuloksena syntynyt ohjelmisto pe-

rustuu toimeksiantajan vaatimuksiin, joten kehitetty ohjelmistoratkaisu ja kehitysprosessi on 

subjektiivinen tarkasteltavan organisaation ja kehittämistyöryhmän näkökulmasta. Lopul-

lista ohjelmistomallia voidaan hyödyntää muiden organisaatioiden prosessijohtamisen ke-

hittämisessä, sillä objektiivisesti tarkasteltuna hoitoketjun prosessin vaiheissa on todetta-

vissa säännönmukaisuutta.  
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Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittu monimenetelmällisyys oli haasteellinen rat-

kaisu aiheen rajauksen kannalta. Tutkimuksen pääkysymyksen ja toimeksiantajan työelämä-

lähtöisen ja todellisen ongelman sekä terveydenhuollon monitahoisen toimintaympäristön 

haasteet vaativat laajemman näkökulman tutkimusongelman kokonaisuuden hahmottami-

seen.  Opinnäytetyön aihealueen rajaukseen toi haasteen toimintatutkimuksen vaatima jous-

tavuus, joka tulee esille ohjelmiston kehitysprosessissa. Opinnäytetyön aihealue rajattiin kii-

reettömään hoitoprosessiin Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella kattaen perusterveyden-

huollosta erikoissairaanhoitoon kulkevana prosessina. Prosessin monivaiheisuuden takia kii-

reettömän hoitoprosessin mallintaminen rajattiin yleisellä tasolle kliinisen hoitoketjun vai-

heita soveltaen. Kiireettömässä hoitoprosessissa on kyse terveyspalveluiden kysynnästä ja 

tarjonnasta, jota tarkastellaan palvelun tuottajan ja tarjoajan näkökulmasta.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajalla on käytössä muitakin mittareita kiireettömän hoitoproses-

sin seurantaan, mutta opinnäytetyöstä rajataan pois välillisten mittareiden, kuten sairaspois-

saolojen, tarkastelu.  Opinnäytetyön teoriaosuudessa kuvataan sairaanhoitopiirin toimintaa 

tilastollisilla luvuilla kontekstin kuvaamiseksi lukijalle. Opinnäytetyön aihealueesta on ra-

jattu pois tutkimukset, joiden perusteella voidaan tehdä vertailevaa arviota kiireettömän hoi-

don ja palvelun ydinprosessi kiireettömään hoitoon pääsystä eri kuntien tai valtioiden välillä. 

Opinnäytetyö on tutkimus, jonka ongelma perustuu tarkasteltavan organisaation strategian 

tavoitteisiin ja johtamiskulttuuriin sekä ydinprosessia koskeviin mittaustuloksiin, joten tut-

kimuksen tuloksia ei voida pitää yleistettävinä. Ohjelmiston elinkaarikuvauksesta ja kehit-

tämisprosessista on rajattu pois käyttöönoton jälkeiset huolto- ja korjaustoimenpiteiden vas-

tuu- ja toteutustoimien kuvaus.  Osallistavassa toimintatutkimusosuudessa on syyseuraus-

analyysin aineistosta rajattu pois kliinisestä hoidosta ja toiminnasta johtuvat komplikaatiot, 

infektiot ja lääkkeiden haittavaikutukset.  

1.3 Työn rakenne 

Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta ja empiirisistä osuuksista. Teoreettinen osuus käsittää 

terveydenhuollon muutostrendien ja vaatimusten taustojen kuvauksen, toimeksiantajan työ-

elämälähtöisen ja strategiseen johtamiseen liittyvän tutkimusongelman kuvauksen, valittu-

jen tutkimusmetodien kuvauksen.  Koska terveydenhuollon prosesseihin ja suorituskykyyn 

liittyvien käsitteiden käyttö julkaisuissa, lainsäädännössä ja ohjeissa on hyvinkin vaihtele-

vaa, on kolmannessa luvussa määritelty aiheen ja tutkimusongelman kannalta olennaisim-

mat käsitteet.  Neljännessä luvussa esitellään Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
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Sosterin toimintaa, toiminnan painopistealueet ja prosessijohtamisen strategiaa kiireettömän 

hoidon ja palvelun ydinprosessi tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden osalta. Lisäksi 

kuvataan Itä-Savon sairaanhoitopiirin käytössä oleva eOdotus-jonomittariohjelman toimin-

taa ja käyttötarkoitusta. Lukuun viisi on koottu tieteellisen kirjallisuuden ja aihealueeseen 

liittyvien tieteellisten tutkimusartikkeleiden ja kirjallisuuden perusteella kiireettömän hoito-

prosessin tuotantofunktioiden hallintaan vaikuttavia tekijöitä. Prosessin hallinnan laajaan ai-

healueeseen valittujen tekijöiden kuvaamiseksi on opinnäytetyön tekijän toimesta koostettu 

terveydenhuollon tuotantofunktioiden hallintaan vaikuttavista tekijöistä viitekehys. Viiteke-

hys korostaa terveydenhuollon tuotantofunktioiden hallinnan ja ohjauksen edellyttävän ym-

märrystä prosessin toiminnasta ja sen johtamisesta, tilastollisten analyysien hyödynnettä-

vyydestä sekä tarjontaan ja kysyntää vaikuttavista tekijöistä.  

Kuudennessa luvussa kuvataan toimintatutkimusmenetelmällä toteutetun terveydenhuollon 

kiireettömän hoitoprosessin seurantamittareiden valintaprosessia, mallinnetaan kiireetön 

hoitoprosessi ja ohjelmistotuotannon keinoin kehitetyn virtausta analysoivan eVirtaus-oh-

jelman toteutusta. eVirtaus-ohjelman suunnittelun lähtökohtana olivat kokemukset Itä-Sa-

von sairaanhoitopiirin käytössä olevasta eOdotus-ohjelmasta, joka toimivuutta tarkasteltiin 

organisaation strategisen johtamisen näkökulmasta. eVirtaus-ohjelmaan kehitettiin kiireet-

tömän hoitoketjun operatiivisen prosessijohtamisen tueksi ohjausnäkymä, joka mahdollistaa 

osastokohtaisen toiminnan seuraamisen kyseisten mittareiden osalta.  

Seitsemännessä luvussa kuvataan kvantitatiivisen tutkimusosuuden aineisto ja sen hankinta, 

perusteet aineiston käsittelylle tilastollisille menetelmille sekä esitetään eVirtaus-ohjelmasta 

saadut kiireettömän hoidon prosessimittareiden tulokset grafiikan avulla. Ohjelmiston mit-

tareiden datan ja sairaanhoitopiirin resurssitietojen käsittely ja analysointi toteutettiin tuo-

tannonohjausmittareihin ja -järjestelmiin erikoistuneen FGC Flowmedikin toimesta. Tulok-

set esitetään viiden Itä-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon yksikön kiireettömän 

hoitoprosessin osalta virtausindeksin, annettujen aikojen, odotusajan ja jonottajien määrän 

osalta ajanjaksolta 7- 8/2019.    

Kahdeksannessa luvussa kuvataan osallistavan toimintatutkimuksen toteutusta ja tuloksia. 

Learning cafe -menetelmää ja syyseurausanalyysiä hyödyntäen eVirtaus-ohjelmiston ja oh-

jausnäkymän lopulliset käyttäjät eli sairaanhoitopiirin kiireettömän hoitoprosessin yksiköi-

den ja erikoisalojen edustajat tuottivat vaihtelua aiheuttavista syitä kalanruotokaaviot, jotka 

analysoitiin teoriaohjaavan sisältöanalyysin avulla.  
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Luvussa yhdeksän arvioidaan opinnäytetyön prosessin tuloksia suhteessa esitettyihin tavoit-

teisiin sekä vastataan tutkimuskysymykseen kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin  

hallinnan kehittämiseksi. Luvussa tarkastellaan eVirtaus-ohjelman toimivuutta prosessien 

hallintaan sekä suhteessa Itä-Savon sairaanhoitopiirin prosessijohtamisen strategian toteut-

tamiseen ja ydinprosessin kehittämiseen.  

Luvun kymmenen yhteenvedossa tarkastellaan opinnäytetyölle asetettujen tavoitteiden to-

teutumista ja keskeisimmät tulokset. Pohdintaosassa tarkastellaan monimenetelmällisen tut-

kimusmenetelmän sopivuutta ongelman ratkaisemiseen ja menetelmään liittyviä haasteita.  

Opinnäytetyössä tuotetun ohjelmiston ja mittariston hyödyntämismahdollisuudet liittyvät 

organisaatioiden prosessijohtamisen tuloksellisuuteen ja tietojen hyödyntämiseen. Lisäksi 

esitetään kehitysehdotuksia eVirtaus-ohjelmiston käytettävyyden lisäämiseksi sekä jatkotut-

kimusideoita. 
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2 TUTKIMUSPROSESSI JA -MENETELMÄT 

Organisaatioiden kehittämisessä olennaista on kehittämisen jatkuvuus, kehittämisen tieto-

pohjaisuus, validien ja vankkojen metodien käyttö, tavoiteltavan kehityksen seuraaminen ja 

vaikuttavuuden arviointi sekä kerätyn ja analysoidun tiedon hyödyntäminen jatkokehitte-

lyssä (Haukijärvi et al. 2014; Tiainen et al. 2015, 16). Lähtökohtana organisaation prosessien 

kehittämiselle on kohteen tuntemus ja tieteelliset menetelmien hyödyntäminen (Koivula 

2008, 228). Opinnäytetyön tutkimuksellisten menetelmien valinnat perustuvat pragmaatti-

seen tieteenfilosofiaan, jossa korostetaan tiedon käytännöllisyyden luonnetta. Pragmaattista 

paradigmaan voidaan pitää monimenetelmällistä tutkimusta tukevana käsityksenä, jonka 

mukaan mitä tahansa menetelmää voidaan soveltaa ongelman ratkaisemiseen.  Pragmaatti-

seen paradigmaan liittyy tavoite käytännön hyötyjen aikaansaamiseen ja arviointitiedon 

maksimaalinen hyödyntäminen. Pragmaattisuus tulee esiin päättelyssä, jossa keskeisenä te-

kijänä erilaisten päättelytapoja hyödyntämällä lisätä tietoa ja kehittää toimintaa. (Seppänen-

Järvelä et al. 2019, 334).  Opinnäytetyön tutkimusasetelma koostuu tutkimuskohteena ole-

vasta kiireettömästä hoitoprosessista ja siihen liittyvän aineiston keräämiseen liittyvistä jär-

jestelyistä, monimenetelmällisestä tutkimusmetodista ja sen mahdollistamista tiedonhan-

kinta- ja analyysimenetelmistä.  

2.1 Teoreettinen tausta 

Tutkimuksen teoreettinen tausta liittyy sosiaali- ja terveyden huollon tiedonhallintaan 

(Health and Human Services Informatics), joka on tarkastelutavaltaan monitieteellinen ko-

konaisuus ja, jossa taustatieteinä on edustettuna tietojenkäsittely- ja tietojärjestelmätieteet, 

matematiikka, hallintotieteet sekä informaatio-, sosiaali- ja terveystieteet (Kuusisto-Niemi 

& Saranto 2008, 61; Chiasson et al. 2007, 595).  Sosiaali‐ ja terveydenhuollon tiedonhallinta 

määritellään toiminnan, toimijoiden ja toimintamenetelmien muodostamaksi kokonaisuu-

deksi, joka avulla hyvinvointialan julkiset, yksityiset ja järjestöt hallitsevat tietoa palvelui-

den tuottamiseksi (Kuusisto-Niemi & Saranto 2009, 20).  Terveydenhuollon prosesseista 

voidaan edistyneen tiedonhallinnan avulla saada aikaisempaa parempi kokonaiskuva (Neit-

taanmäki & Kaasalainen 2018, 17).  Tiedonhallinnan toiminta- ja tutkimusympäristön viite-

kehys muodostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävistä ja tuottavista toimi-

joista, tiedon, palvelujen hallintaa liittyvistä toiminnoista ja menetelmien välistä yhteyksistä 

(kuva 1). Tiedonhallinnan viitekehyksessä tieto määritellään arvoketjun tuloksena datasta 

viisauteen, jossa ilmiöiden väliset riippuvuussuhteet ja verkostomaisuus lisääntyvät 
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siirryttäessä yhä jalostetumpaan tietosisältöön.  Menetelmillä tarkoitetaan toiminnassa syn-

tyneiden tietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja välittämiseen liittyviä teknisiä ja sosiaalisia 

toimintatapoja. Viitekehys ilmentää miten tiedon ja toiminnan yhdistäminen tuottaa tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöön ja kehittämiseen liittyvää toimintaprosessien tiedonhallinnan tut-

kimusta. Tiedon hallinnan osaaminen ja tiedolla johtaminen ovat menetelmien ja toimijoiden 

suorittaman tutkimuksen kohteena.  Tutkimusten ja tiedon yhdistämisen kautta tietosisällön 

kehittäminen mahdollistuu. (Kuusisto‐Niemi & Saranto 2009, 22.) 

 

Kuva 1. Sosiaali‐ ja terveydenhuollon tiedonhallinnan paradigma (Kuusisto‐Niemi & Sa-

ranto 2009, 22). 

Tutkimuskohteiden moninaisuus ja hierarkkisuus sekä toimintaympäristön kompleksisuus 

asettavat suuria haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimukselle. Tie-

tojohtamisen prosessimalli soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyvään 

tutkimukseen, koska mallin eri vaiheet ovat löydettävissä käytännön kontekstista. (Valkonen 

et al. 2018) Tietojohtamisella tarkoitetaan toimintatapoja tietojen keräämiseen, säilyttämi-

seen, analysointiin ja käyttämiseen organisaation päätöksen teon tukena (Laihonen et al. 

2013, 19). Tietojohtamisen malli rakentuu organisatorisesta näkökulmasta muodostaen mo-

nivaiheiden, vuorovaikutuksellisen ja jatkuvan syklin, jossa uusia tiedon tarpeita syntyy toi-

minnan muutoksen sekä päätöksenteon vaatiman tiedon seurauksena (kuva 2) (Choo 2002, 

24; Laihonen et al. 2013, 25). Tiedon tarpeen tunnistaminen synnyttää tarpeen tiedon han-

kintaan, tiedon organisointiin ja tallentamiseen. Tiedonhallinnan prosessin käynnistymiseen 

liittyy ulkoisten toimintaympäristön vaatimusten ja organisaation asettamien tavoitteiden 

synnyttämä mukautumisen tarve. (Choo 2002, 25)  
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Kuva 2. Tietojohtamisen prosessimalli (Choo 2002, 24) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisen mallin tavoitteena on tukea tiedon hyödyntä-

mistä tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden kysynnän kehittymisen arvioinnissa, operatiivi-

sen toiminnan resurssoinnissa ja palveluiden optimoinnissa sekä palvelurakenteiden tuotta-

vuusvaikutusten arvioinnissa (Klemola et al. 2014, 16). Laihosen et al. (2013, 32) tietojoh-

tamista käsittelevässä julkaisussa erotellaan käsitteet tiedolla johtaminen ja tiedon johtami-

nen. Tiedolla johtaminen on toimintatapa organisaation tiedon hyödyntämiseen johtami-

sessa. Tiedon johtaminen on uuden tiedon luontia ja tietovarantojen ja -virtojen hallintaa. 

(lbid) Tietojohtaminen jaetaan toiminnan johtamiseen tiedolla ja tietotekniseen johtamiseen. 

Toiminnan johtaminen käsittää tiedon hyödyntämisen käytännössä ja tietotekninen johtami-

nen käsittää tietojärjestelmät ja -laitteet (kuva 3) (Laihonen et al. 2013, 27; Leskelä et al. 

2019, 16).  

 

Kuva 3. Tiedolla johtamisen ja tiedon johtamisen määrittely (Leskelä et al. 2019, 16) 
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Kononen (2010) korostaa tietojohtamisen olevan toiminnan ja prosessien jatkuvaa ja suun-

nitelmallista johtamista, jossa hyödynnetään luotettavaa raportointi- ja tilastotietoa ja tieto-

resursseja toimintaympäristön seurantaan ja tulevaisuuden ennakointiin ja kilpailukyvyn yl-

läpitämiseen.  Tietojohtamisen prosessi koostuu tiedon luomisesta, keräämisestä, organi-

soinnista, jalostamisesta ja ylläpidosta sekä näitä prosesseja ylläpitävistä rakenteista ja tek-

nologiasta (Laihonen et al. 2013, 27; Alavi & Leidner 2001,114). Tiedolla johtamisella 

(knowledge-based management) eli tietoperustaisella päätöksenteolla tarkoitetaan tiedon 

puutteesta tai paljoudesta johtuvan epävarmuuden ja /tai toimintatilanteen kompleksisuuden 

hallintaan toimintatavoilla, joilla organisaation tietoa jalostetaan ja hyödynnetään organisaa-

tion johtamisessa (Jalonen 2015, 4; Laihonen et al. 2013, 32). Tiedolla johtaminen jaetaan 

strategiseen, operatiiviseen ja taktiseen johtamiseen ja riippuen organisaation päätöstasosta 

ja osatoiminnallisuuden piirteistä kullakin johtamistasolla on tarve tietyntyyppisen tiedon 

käyttöön päätöksenteossa (KuntaIT 2013, 19; Klemola et al. 2014,11; Leskelä et al. 2019, 

16).  

Prosessien johtamiseen tarvitaan tietoa toiminnan sujuvuudesta, tarvittavasta osaamisesta, 

resursseista sekä toimintaan kehittämiseen tarvittavista teknologisista ja lääketieteellisistä 

ratkaisuista (Rytilä 2011, 99).  Prosessilähtöisessä organisaatiossa suunnitellaan, hallitaan ja 

parannetaan prosesseja, jotta ne mahdollistavat toimintastrategian, asiakkaiden ja muiden 

sidosryhmien tarpeiden tyydyttämisen sekä arvon tuoton. Organisaation strategiset ydintoi-

minnot ja liiketoimintaprosessit tulee kytkeä tietojohtamisen prosesseihin, jotta tietoa voi-

daan hyödyntää organisaation johtamisessa (KuntaIT 2013, 16). Dennerin ja Diazin (2013, 

9) mukaan tietojohtamisen prosessit ja toiminnot voidaan jakaa seurauksiin, jotka luovat 

uuden tiedon, ja seurauksiin, jotka aikaan saavat tiedon jakamista. Tietojohtamisen voidaan 

nähdä jatkuvana kehämäisenä prosessina, jossa tiedon luomisprosessi varmistaa, että tietoa 

on saatavissa ja jakamisprosessi muuntaa tiedon siirrettävään muotoon, mikä johtaa lisätie-

tojen luomiseen ja näin ollen prosessin jatkumiseen (lbid, 9-10). Informaatioteknologiaa voi-

daan hyödyntää tiedolla johtamiseen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen (Neittaanmäki & 

Kaasalainen 2018, 2).  

2.2 Monimenetelmällisyys 

Tutkimusaiheen monitahoisuuden takia valittiin opinnäytetyön menetelmäksi monimenetel-

mäisyys, jonka avulla saatiin mahdollisimman monipuolisia ja kattavia tuloksia organisaa-

tion prosessijohtamisen strategian tukemiseksi.  Monimenetelmällisen tutkimuksen 
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soveltamista terveyden ja terveydenhuollon tutkimuksiin selvittäneiden tutkimusartikkelei-

den mukaan menetelmän monipuolisuuden kautta voidaan saavuttaa uusia näkemyksiä ja 

kehittää terveydenhuollon monimutkaisia prosesseja (Gutterman et al. 2015, 560; Bastian et 

al. 2016, e49).  Monimenetelmällisyys yhdistettynä laadun parantamiseen ja tietojen visu-

alisointiin tehostaa terveydenhuollon prosesseja (Bastin et al. 2016, e40). Monimenetelmäl-

listä tutkimusta  käytetään lisäämään ja täydentämään tutkimustulosten merkittävyyttä, sel-

ventämään yhdellä menetelmällä saatuja tuloksia, kehittämään yhdellä menetelmällä saatu-

jen tulosten avulla toista menetelmää, havainnollistamaan tuloksista saatuja ristiriitaisuuksia 

tai erilaisia näkökulmia sekä käyttämään erilaisia menetelmiä ja räätälöimään otoksen kokoa 

tutkimuksen erivaiheissa (Sormunen et al. 2013, 314). Monimenetelmällisessä tutkimuk-

sessa on kyse kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen menetelmän välisistä suhteista, jotka toimivat 

perusteena sille, että tutkimussuuntauksien integrointi tuottaa tutkimusongelmasta laajem-

man ymmärryksen (Seppänen-Järvelä 2019, 332; Kananen 2014, 123). Monimenetelmälli-

sen tutkimuksen, jossa käytetään useita  menetelmiä tarkoituksena voi olla 1) triangulaatio 

eli toisen tutkimuksen tulokset vahvistavat havaintoja, 2) täydentävyys eli yhden menetel-

män havaintojen selventämisetä toisen menetelmän tuloksilla, 3) kehittäminen eli yhden me-

netelmän havaintojen hyödyntämistä toisessa tutkimuksessa, 4) uudistaminen eli ristiriitai-

suuksien todentamiseksi ja tutkimuskysymyksen uudelleen kehittämiseksi sekä 5) laajenta-

minen eli erilaisia menetelmiä hyödyntäen laajennetaan tutkimusta.(Onwuegbuzie & John-

son 2006, 54)  

Opinnäytetyön monimenetelmälliseen tutkimukseen valittiin tutkimusstrategiaksi triangu-

laatio ja kehittäminen, joiden avulla on mahdollista tarkastella ilmiötä eri näkökulmasta, to-

teuttaa tutkimuksen kehityksellistä tavoitetta ja näin lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Tri-

angulaatiolla tarkoitetaan useamman tutkimusmenetelmän yhdistämistä samassa tutkimuk-

sessa. (Kananen 2014, 122) Triangulaatio jaetaan neljään tyyppiin: metodinen, tutkijalähtöi-

nen, teoreettinen sekä aineistolähtöinen (Hirsjärvi et al. 2012, 233).  Opinnäytetyössä käy-

tetään aineistotriangulaatiota eli saman ongelman ratkaisemiseen kerätään useita erilaisia 

tutkimusaineistoja.  

Monimenetelmällisyys tuo tutkijalle haasteita osaamisen ja tutkimussuunnittelun osalta. 

Ratkaisu on tutkimuksen tarkoituksenmukaisuus, huolellinen toteutus ja dokumentointi sekä 

arviointi. (Almaki 2016, 292) Monimenetelmällisen tutkimuksen käyttöön liittyen tulee esit-

tää 1) kuvaus teoreettisen näkökulman yksityiskohdista ja johdonmukaisuuksista, 2) kuvaus 
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kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen lähestymistavan valinnan perusteista ja tarpeista sekä mi-

ten nämä lähestymistavat liittyvät tutkimuksessa toisiinsa, 3) kuvaus kvalitatiivisen ja kvan-

titatiivisen tutkimuksen menetelmien yksityiskohdista. Jotta monimenetelmällisen tutki-

muksen sisällölliset kriteerit täyttyvät, on tutkimukseen sisällyttävä a) eritelty suunnittelu-

malli, b) visuaalinen kuvaus menettelyistä, c) kuvaus monimenetelmällisen tutkimuksen 

päämääristä ja tutkimuskysymysten analyysi sekä d) viittauksia monimenetelmällisiin tutki-

muksiin ja artikkeleihin. (Creswell & Palano Clark 2007; Leech & Onwuegbuzie2009, 267) 

Opinnäytetyön monimenetelmällisen tutkimuksen kuvauksessa ja toteutuksessa on hyö-

dynnetty Schoonenboomin (2018) artikkelin mukaista 13 vaiheista mallia, jonka tarkoituk-

sena on tukea monimenetelmällisen tutkimuksen metodien käyttöä ja yhdistämistä. Liit-

teessä 1 on kuvaus tämän opinnäytetyön monimenetelmällisen tutkimuksen mallin mukai-

sista vaiheista. Opinnäytetyön päätutkimuskysymys liittyy kiireettömän hoitoprosessin hal-

lintaan vaikuttaviin tekijöihin, joita tarkastellaan prosessijohtamisen ja tiedolla johtamisen 

näkökulmista.  Tutkimuksen pääkysymykseen vastaaminen edellyttää prosessijohtamisen 

näkökulmasta prosessin kehittämistarpeiden tiedostamista, prosessin nykytilan kuvausta, 

tarvittavien mittareiden kehittämistä sekä tulosten analysointi, jotta voidaan päätellä, miten 

kiireettömän hoitoprosessin hallintaa voidaan kehittää. Tutkimuskysymys asettaa haas-

teena aineistonkeruumenetelmille, joten pelkästään kvalitatiivisen menetelmän tai kvantita-

tiivisen tutkimuksen menetelmiä hyödyntäen ei saada riittävää vastausta tutkimuskysy-

mykseen.    

Tämän opinnäytetyön tutkimusprosessissa monimenetelmällisyys ja triangulaatio rakentuu 

seuraavista aineiston tutkimus-, hankinta- ja analyysimenetelmistä (kuva 4): 

• I vaihe: Toimintatutkimuksena kiireettömän hoidon prosessin seurantamittari-ohjel-

man kehittäminen käsittäen mittareiden valinnan, hoitoketjun prosessin mittauspis-

teiden mallintamisen sekä ohjelmistotuotannon tuotekehitysprosessin vaiheittaisen 

kuvauksen ja reflektoinnin.  

• II vaihe: Kvantitatiivisena tutkimuksena kiireettömän hoidon prosesseja koskevien 

mittaritietojen keräyksen, analysointiprosessin kuvauksen ja mallintamisen sekä ti-

lastollisen analyysin vaihtelun määrittämiseksi.  

• III vaihe: Osallistavat toimintatutkimus, jossa aineistojen yhdistäminen (combining) 

ja kiireettömään hoitoprosessin vaiheiden hallintaan liittyvien ongelmien ratkaisu 

yhteisöllisen ideointimenetelmän ja syy-seurausanalyysin avulla.   
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Monimenetelmällisessä opinnäytetyön I vaiheen toimintatutkimus toimi pohjana II vaiheen 

kvalitatiiviselle tutkimusosalle. Vaiheiden I ja II aineistot yhdistettiin III vaiheessa vaihte-

luun liittyvän tutkimusongelman ratkaisemiseksi.   

Kuva 4. Visuaalinen kuvaus opinnäytetyön tutkimusprosessista 

 

Monimenetelmällisyydessä on merkityksellistä kuvata yhdistämisen tarkoitus ja ajoitus sekä 

aineistojen väliset arvosuhteet tutkimusasetelman ratkaisussa ja tulkinnassa. Monimenetel-

mälliseen tutkimukseen liittyy eri menetelmillä saatujen aineistojen yhdistäminen, joka voi 

tapahtua useissa kohdin tutkimusprosessia. Haasteena on käsitteisiin integraatio ja aineisto-

jen yhdistäminen (combining, mixing) liittyvät kielelliset epätarkkuudet, joita on pyritty 

avaamaan ja selkeyttämään sekä perustelemaan opinnäytetyön näkökulmasta. (Seppänen -

Järvelä 2019, 335; Haapakoski & Åkerblad 2018, 18). Integraatio on monimenetelmällisessä 

tutkimuksessa keskeinen käsite, jolla tarkoitetaan erityyppisten aineistojen ja analyysien 

monitahoista yhdistämisestä. Tutkimuksen tavoitteet ja viitekehys vaikuttavat millaista in-

tegroivaa strategiaa toteutetaan. Integraatiossa on kyse tietojen yhdistämisestä analyysin tu-

loksena tai teorian tasolla yleistykseksi, jolloin voidaan puhua analyyttisestä tai tulkitsevasta 

integraatiosta (Moran-Ellis et al. 2006, 56). Valittu integroiva tutkimusstrategia tulee perus-

tella sekä kuvata aineistojen ja menetelmien integraation toteutus. (Haapakoski & Åkerblad 

2018, 18) 

2.3 Toimintatutkimus 

Itä-Savon sairaanhoitopiiriä käsittelevä tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kiireettö-

män hoidon ja palvelun ydinprosessin toimintaan sekä tuottaa tutkimusongelmasta ja sen 
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ratkaisusta mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa. Toimintatutkimuksen keskeinen lähtö-

kohta oli tutkimuskohteen nykytilan tunnistaminen. Kun kyseessä on organisaation toimin-

taprosessien ja tietojärjestelmän yhteiskehittäminen, on muutoksen ja tutkimuksen perustana 

tunnistetut puutteet nykytilassa. (Tiainen et al. 2015, 16) Käytössä olevat potilastietojärjes-

telmät eivät tuota sellaista tietoa hoidon saatavuudesta ja hoitoprosessien laadusta, jotta pro-

sesseja voidaan kehittää. Terveydenhuollon organisaatiot ovatkin itse lähteneet kehittämään 

ohjelmia, jotka keräävät hoitoprosessin vaiheista tarvittavaa tietoa prosessien johtamisen ja 

kehittämisen tueksi. (Laatikainen 2018)  

Toimintatutkimuksella on merkittävä asema organisaatioiden toiminnan kehittämisessä, jo-

ten se valittiin menetelmäksi tarkasteltavan kohteen kiireettömän hoitoketjun prosessien seu-

rannan kehittämiseen. Toimintatutkimus on vuorovaikutuksellinen tutkimusprosessi, jossa 

yhteensovitetaan organisaation konteksti, sisäinen tieto ja osaaminen sekä tutkijan tuottama 

teoreettinen tieto. Toimintatutkimus soveltuu hyvin ohjelmistotuotannon toteutukseen, 

koska se noudattaa yleensä elinkaarta, jossa alussa toteutetaan vapaata toimintatutkimusta ja 

ymmärryksen lisääntyessä siirrytään käytännönläheisempiin ja teknisiin toimiin tutkimus-

asetelman vaikuttavuuden ja käytännön toteutuksen mahdollistamiseksi.  Toimintatutkimuk-

sen syklisen elinkaaren aikana tutkimusongelma useimmiten täsmentyy tutkimusprosessin 

ja reflektoinnin edetessä (Kuva 5). Vuorovaikutuksellisen dialogin avulla molemmat osa-

puolet tiedostavat ongelman, jolloin mahdollistuu yhteinen ymmärrys ongelmasta ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä sekä yhteinen päätös tarvittavista toimista muutoksen saavutta-

miseksi. Toimintatutkimuksen tavoitteena on samanaikaisesti luoda uusia ratkaisuja toimin-

nan kehittämiseen sekä tuottaa tieteellistä tietoa ja ymmärrystä ratkaistavaan ongelmaan. 

(Tiainen et al. 2015, 24; Jantunen et al. 2012, 29-34) Toimintatutkimukselle on määritelty 

Davidsonia et al. (2004, 79-81) mukaillen viisi periaatetta, jotka mahdollistavat tutkimuksen 

onnistumisen; 1) tutkijan ja asiakkaan välinen yhteisymmärrys, 2) toimintatutkimuksen syk-

lisyyden periaate, 3) ilmiön kytkeminen teoriaan -periaate, 4) toiminnan kautta tapahtuvan 

muutoksen periaate ja 5) reflektiivinen oppisen periaate.   
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Kuva 5. Toimintatutkimuksen syklisyys (Davidson et al. 2004, 72) 

Ohjelmiston ja mittariston kehittämisprosessissa on kyse organisaation prosesseja kuvaavan 

kvantitatiivisen datan ja sen tietosisällön havainnollistamisesta sekä tulkitsemisesta visuaa-

lisesti. Tiedon visualisoinnilla tarkoitetaan olemassa olevaa todellisuutta kuvaavan datan in-

formaation tulkitsemista hyödyntäen visuaalisia menetelmiä, jotta käyttäjän tietoisuus ja 

ymmärrys laajenee (Koponen & Hilden 2019, 50).  Visualisointimalli voidaan kuvata pro-

sessina, jossa todellisuutta kuvaava data D toimii syöttönä (kuva 6). Visualisointiprosessissa 

V dataa D prosessoidaan spesifikaatioiden S mukaisesti ajanmukaiseksi kuvaksi I hyödyn-

täen käytettävissä olevaa teknologiaa ja tieteen tutkimuksia. Kuvan havaittuaan käyttäjän 

tietämys K kasvaa. Tietämys K on riippuvainen kuvasta I, käyttäjän kontekstista ja nykyi-

sestä tiedoista ja kognitiivisista erikoisominaisuuksista P sekä käyttäjän vuorovaikutuksel-

lisesta mukauttamisesta E. Malli muodostaa interaktiivisen syklin, jota toistetaan käyttäjän 

ymmärryksen lisäämiseksi. (Van Wijk 2006, 2) 
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Kuva 6. Visualisoinnin prosessimalli (Van Wijk 2006, 2) 

Spesifikaatioilla tarkoitetaan vaatimusten ja tavoitteiden määrittelyä, jotka tulisi kuvata riit-

tävän yksityiskohtaisesti ja jäsennellysti huomioiden niiden tärkeys, painoarvo ja prioriteetit 

(Van Wijk 2006, 2). Ohjelmiston kehittämisessä ja visualisoinnissa kohdataan asiakasvaati-

muksia, jotka luokitellaan McCluskeyn et al. (2009, 74) mukaan 1) toimintaa ja kilpailuky-

kyä mahdollistaviin perusominaisuuksiin, 2) toimeksiantajan puheissa ilmaisemiin erityis-

piirteisiin, 3) sanattomiin ominaisuuksiin sekä 4) ainutlaatuisuutta, kilpailukykyisyyttä li-

sääviin odottamattomiin ominaisuuksiin.  Visualisointimalli mahdollistaa erilaisten toteu-

tusmallien tarkastelun ja vertailun sekä yhdistelyn. Ennen datan visualisointi tulee selvittää, 

millaisia ratkaisuja on kokeiltu tai on olemassa sekä millainen on niiden käytettävyys. (Van 

Wijk 2006) 

Toimintatutkimuksen reflektointivaihe on keskeinen kohta sekä tutkimuksen kehittämisessä 

että tutkijan oppimisen kannalta. Toimintatutkimuksen syklisyyden toistuessa riittävän use-

asti täsmentyy kehittämistoiminta ja tuloksellisuus lisääntyy (Toikko & Rantanen 2009, 67). 

Toimintatutkimusosioin ohjelmiston suunnitteluprosessiin liittyvien ongelmien ratkaisemi-

nen on integroivaa ja reflektiivistä toiminta, jossa yhdistyy poikkitieteellinen ajattelu. Teho-

kas suunnittelutulos riippuu huolellisesta analysoinnista ja miten suunnitteluryhmässä ihmi-

set sekä tekniikat tukevat tiedonsaantia, asioiden käsittelyä ja ymmärtämistä. Ryhmässä ref-

lektiivinen ajattelu tarkoittaa ongelmanratkaisutapaa, jolloin ryhmä arvioi suunnittelupro-

sessissa tekemiään valintoja ja mahdollistaen tavoitteiden mukaisten ratkaisujen toteutumi-

sen. Työ- ja tutkimusmaailmassa on mahdollista keskustella haastavistakin ja tutkimustilan-

teista- ja ongelmista henkilöiden kanssa, joilla on asiantuntemusta ja kokemusta vastaavista 

tilanteista (Daudelin 1996,42). Reflektiivisen ongelmanratkaisuprosessi koostuu seuraavista 
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vaiheista: 1) ongelman ja yhteisen ymmärryksen määrittämisestä, 2) ongelmat ratkaisujen 

kriteerien pohdinnasta, 3) ratkaisuvaihtoehtojen kehittämisestä ja parhaimman ratkaisun va-

linnasta sekä 4) ratkaisun täytäntöön panosta ja testauksesta. Reflektiivisen ongelmanratkai-

sun näkökulma korostaa sitä, että ryhmä tarkkailee toimintaansa ja on tietoinen niistä ratkai-

suista, joita se tekee. (Rosson 2014, 76-79) 

2.4 Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivinen tutkimusosa toteutettiin tilastollisen tutkimuksen menetelmällä ja hyödyn-

täen I vaiheessa kehitettyä ohjelmistoa virtaustehokkuuden, odotusajan sekä jono- ja annet-

tujen aikojen seurantatietojen analysoimiseksi valitun ajanjakson tietojen pohjalta. Tilastol-

lisen tutkimusmenetelmän tavoitteena oli osoittaa tutkimusaineiston avulla muuttujissa 

esiintyvää vaihtelua kiireettömän hoitoprosessin prosessijohtamiseen liittyvien haasteiden 

ratkaisemiseksi. Tutkimusaineisto kerättiin Itä-Savon sairaanhoitopiirin kiireettömien hoi-

toprosessien eri vaiheissa potilastietojärjestelmään tallentuvista tiedoista, kuten asiakkaan 

jonotus- ja hoitoajoista, ja Exreport- raportointijärjestelmästä sekä eViive-ohjelman käsitte-

lemästä datasta. Tilastollinen tutkimusprosessi rakentui eOdotus-ohjelman tietojen perus-

teella laaditun tutkimusongelman määrittämisestä, aineiston keräämisestä ja käsittelystä, I 

vaiheessa kehitetyn eVirtaus-ohjelman toteuttamasta kokonaistutkimuksellisesta analyy-

sistä, aineiston tuloksista sekä otantaan valittujen yksiköiden kaavioiden tarkastelusta tilas-

tollisen prosessiohjauksen kaavioiden tulkintasääntöjen ja mittareiden arvojen hajontaa ku-

vaavien histogrammien tarkastelusta tunnuslukujen avulla.  

2.5 Osallistava toimintatutkimus 

Opinnäytetyön kolmannessa vaiheessa monimenetelmällisen tutkimuksen tietojen yhdistä-

minen (combining) toteutettiin osallistavan toimintatutkimuksen keinoin.  Toimintatutki-

muksen keskeinen piirre on osallistaminen, jolla tarkoitetaan osallistujien vaikutusmahdol-

lisuuksien lisäämistä ja tiedon jakamista sidosryhmän ja tutkijan välillä. Osallistaminen 

mahdollistetaan yhteistoiminnallisten ja käytännönläheisten toimintojen ja kommunikoinnin 

avulla. (Dick 2015, 434) Osallistavan toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää yhteisön 

kykyä ratkaista ongelmia teoreettisesti ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Osallis-

tavassa toimintatutkimuksessa oletetaan, että organisaation sisäisen tiedon hyödyntäminen 

on välttämätöntä ongelman ymmärtämiseksi ja tehokkaiden toimenpiteiden kehittämiseksi. 

Osallistavassa toimintatutkimuksessa käytetään laadullisia ja yhteistoiminnallisia tutkimus-

menetelmiä, joiden taustalla on etnografinen tavoite kuvata ihmisten toimintaa heidän 
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ympäristössään.  Osallistavan toimintatutkimuksen etuna on kohde yhteisön tai organisaa-

tion parantunut kyky ratkaista ongelmia. Osallistavan toimintatutkimuksen tuloksien ja ha-

vaintojen perusteella ei voida tehdä yleistyksiä. (Hughes 2003, 39) Toimintatutkimus jaotel-

laan osallistujien ja tutkijan välisen suhteen ja kommunikoinnin perusteella kolmeen tutki-

musmalliin: 1) teknistieteelliseen ja osallistavaan tutkimukseen, jossa kommunikointi tapah-

tuu tutkijan ja ryhmän välillä, 2) yhteistoiminnalliseen ja praktiseen tutkimukseen, jossa 

kommunikointi tapahtuu ryhmän jäsenten ja tutkijan välillä sekä 3) emansipatoriseen tutki-

mukseen, jossa tutkija tukee osallistujien voimaantumista (empowering) kriittisen reflektion 

avulla, joka johtaa toiminnan muutokseen. (Grundy 1982, 363: Huttunen & Heikkinen 1999, 

9)  

Opinnäytetyön kolmannessa vaiheessa yhdistettiin osallistava toimintatutkimus ja jatkuvan 

parantamisen malli (PDCA). Jatkuvan parantamisen malli (PCDA- plan-do-check-act) on 

ongelmanratkaisu- ja kehittämismenetelmä, joka koostuu suunnittelu, suoritus-, valvonta- ja 

kehitysvaiheista. (Pyzdek 2018, 128) Toimintatutkimuksen ja jatkuvan parantamisen mallin 

yhdistämällä oli saavutettu hyödyllisiä tuloksia terveyspalveluiden laadun kehittämistutki-

muksissa (Peters et al. 2013, 3). Vastaavasti Eatherin kollegoineen (2013, 37) suosittelevat 

toimintatutkimuksen ja PDSA-mallin yhdistelmää kliinisten käytänteiden kehittämisessä ja 

henkilöstön toimintatapoja muutoksen edistämisessä. PDSA -malli perustuu tilastollisen 

prosessiohjauksen (SPC) kehittämisperiaatteisiin, jossa korostetaan tarkistamisen (Check) 

sijaan tutkimista (Study) (Salomäki 1999, 34). Yhteistä toimintatutkimukselle ja 

PDSA/PDSA-malleille on pyrkimys ongelman ratkaisemiseen, prosessin kehittämiseen. 

Toimintatutkimuksessa pyritään lisäksi ymmärtämään  tutkimukseen vaikutuksia järjestel-

män ja  yksilöiden väliseen suhteeseen. Toimintatutkimus edellyttää osallistujia, jotka tun-

tevat tarkasteltavan prosessin. (Eather et al.2013, 37; ) 

Opinnäytetyön edellisissä tutkimusosissa toteutettiin kiireettömän hoitoprosessin tunnista-

minen ja kuvaus mallintamalla, kehitettiin mittaristo sekä toteutettiin ohjelmistosuunnittelua 

hyödyntäen tilastollisen analyysin toteuttava ohjelmisto.  Prosessijohtamisen seuraava vaihe 

liittyy henkilöstön osaamisen hyödyntämiseen ja vertaisoppimiseen sekä jatkuvan paranta-

misen mallin toteuttamiseen.  Kiireettömän hoitoprosessissa jatkuvan parantamisen mallin 

toteuttaminen perustuu mittareiden tuottamaan tietoon hoitoprosessin reaaliaikaisesta tilan-

teesta, suorituskyvystä ja vaihtelun esiintymisestä.  Tietojen perusteella luodaan teoria pro-

sessin toiminnasta (luonnollista vaihtelua – poikkeavista syistä johtuvaa vaihtelua). 
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Prosessia pyritään parantamaan prosessin toimivuudesta kertovan tiedon lisääntyessä, jol-

loin voidaan luoda uusi teoria prosessin tavoitteellisesta toiminnasta (kuva 7).  

 

Kuva 7. Jatkuvan parantamisen malli (PDCA) (Laamanen 2004; Kokkonen 2007) 

Osallistavan toimintatutkimuksen ja prosessijohtamisen tavoitteita tukevaksi menetelmäksi 

valittiin Learning cafe yhteisöllinen ideointimenetelmä, jossa yhdistettiin organisaation hen-

kilöstön tieto-taito ja kokemukset sekä eVirtaus-ohjelmiston mittareiden kvantitatiivisen ti-

lastollisen analyysin tulokset.  Yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja työpajatyyppiseen toi-

mintaan perustuvan Learning cafe eli World Café – menetelmän valinta osaksi opinnäyte-

työn  perustui kyseisen menetelmän mahdollisuuksiin vaikuttaa menetelmän kautta  kohde-

organisaation henkilöstön oppimiseen ja sitoutumiseen  sekä yhteisen ymmärryksen toteu-

tumiseen ja strategian uudistamiseen. Jotta World Cafe eli Learning Cafe-menetelmällä saa-

daan tuloksia, on huomioitava seuraavat periaatteet menetelmän toteutuksessa: kontekstin 

elementtien ja olosuhteet, aiheeseen liittyvät olennaisimmat kysymykset, osallistujien vuo-

rovaikutuksellisen toiminnan ja kuuntelemisen rohkaiseminen sekä ideoiden kollektiivinen 

jakaminen (HPOG 2015). Learning Cafe -menetelmän perusajatuksena on osallistujien eri 

näkökulmien esille tuominen valittuun aiheeseen. Menetelmässä tärkeässä roolissa ovat ky-

symykset, joiden avulla herätetään mielenkiinto, kyseenalaistetaan aihe sekä löydetään uusia 

näkökulmia. Kollektiivista oppiminen perustuu älykkyyteen ja viisauteen, joka syntyy kes-

kusteluihin osallistuvien luomissa verkostoissa. (Brown & Isaacs 2005, 2–3; Haukijärvi et 

al. 2014, 39-40)  

Opinnäytetyön osallistavassa toimintatutkimuksessa toteutettiin yhteistoiminnallista ja prak-

tista tutkimusmallia.  Yhteisöllisessä ja praktisessa mallissa tutkijan toimii ulkopuolisena, 

mutta kyselevässä ja kannustavassa roolissa. Tutkijan tehtävänä on johdatella ongelman 
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havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen sekä tukea osallistujien reflektointia toimimalla. (Hut-

tunen & Heikkinen 1999, 9; Leinonen 2014, 14) Opinnäytetyön tekijän rooliin liittyi orga-

nisaatiorakenteen ja osallistujien toimenkuvien asettamien vaatimusten huomioimiseen ke-

hitettäessä syyseurausanalyyseissa tarkasteltavat tapaukset sekä esiteltäessä  eVirtaus-ohjel-

miston käyttötarkoituksessa ja tulosten sisältöä.  Yhteistölliset menetelmät soveltuvat stra-

tegiseen suunnitteluun, koska ne mahdollistavat yhteisen tahtotilan ja ymmärryksen strate-

gian suunnasta. Osallistujien kollektiivisen panoksen ja sitoutumisen arvostukseen perustu-

vassa Learning Café -prosessissa syntyvät tuotokset voivat olla ponnahduslautana uusiin nä-

kökulmiin. (Steier et al. 2015, 218) Johtamistyylin ja johtamisen resurssit vaikuttavat mer-

kittävästi Learning cafe- menetelmän tehokkuuteen strategian kehittämisessä (Chang & 

Chen 2015, 1288). Jorgenson & Steier (2013, 402) artikkelin mukaan Learning cafe – me-

netelmän vaiheiden käytännön toteutumiseen oppimisen näkökulmasta vaikuttavat osallis-

tujaorganisaation toiminta- ja käyttäytymiskulttuurin ulottuvuus, fasilitaattorin kyky tunnis-

taa toistuvien ja toisiinsa vaikuttavien eli rekursiiviset prosessit keskusteluissa sekä keskus-

teluprosessin moniselitteisyys, joka edistää uudistumistarvetta ja johtaa uudistuksen edellyt-

tämään epävarmuuteen.  

Juurisyyanalyysi valittiin menetelmäksi tarkastella eVirtaus-ohjelman mittareiden tuotta-

maan grafiikkaa ja prosesseissa esiintyvää vaihtelua, koska se on keskeisiä menetelmiä ti-

lastollisessa prosessiohjauksessa (SPC) ja jatkuvan kehittämisen PDCA-mallissa.  (Salo-

mäki 1999, 326; Andersen & Fagerhaug 2006).  Juurisyyanalyysi on nimitys menetelmälle, 

työkaluille ja tekniikoille, joiden avulla selvitetään ongelmaan liittyvät juurisyyt. Juurisyyllä 

tarkoitetaan keskeisintä syytä ei -toivotulle tilalle tai ongelmalle, joka poistettuna tai korjat-

tuna olisi estänyt sen esiintymisen tai tapahtumisen. Juurisyyt ovat useimmissa tapauksissa 

piileviä ja kohtuullisesti tunnistettavissa. Juurisyy on ominaisuuksiltaan sellainen, että joh-

don on mahdollista tunnistaa ja kontrolloida ja antaa siihen liittyviä suosituksia ja korjaus-

ehdotuksia. (Rooney & Vanden Heuvel, 2004, 46) Juurisyyanalyysi menetelmä jäsentää ta-

paukseen liittyvät tekijät, joiden avulla on mahdollista tuottaa ratkaisu organisaation toimin-

nassa ja prosesseissa ilmeneviin ongelmiin. Tarkastelussa on olennaista systeemiajattelu, 

jolloin tarkastellaan ongelmaan liittyviä perussyitä; kuten ihmisiä, laitteistoja ja tietoa, osana 

laajempaa järjestelmää. (Vanden Heuvel et al. 2008, 8). Juurisyynanalyysin tehokkuuden 

varmistaminen perustuu organisaation johdon toteuttamaan strategiaan, jossa etsitään ongel-

man aiheuttavat perussyyt ja niihin liittyvät piilevät olosuhteet, kohdistetaan henkilöstön 
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käyttäytymisen muutostarpeen sijaan toimet järjestelmän prosesseihin sekä seurataan kehit-

tämisohjelmien tulosten täytäntöönpanoa. (lbid, 8) 

Juurisyyanalyysi toteutettiin käyttäen kalanruotokaaviota, joka syiden pääluokat olivat Lear-

ning cafe-menetelmän tehtävänannossa valmiiksi määriteltynä (ks. kuva 8).  Perinteinen ka-

lanruotokaavio käsittää 7 syyn pääluokkaa; menetelmät, koneisto, hallinta, materiaalit, työ-

voima, ympäristö ja mittaus. Terveydenhuollon kehittämistutkimuksissa kalanruotokaaviota 

käytetään yleisesti, mutta kaavioiden syiden pääluokat vaihtelevat kaavion käyttötarkoituk-

sen mukaan (Gijon & Jijun 2014, 1485; Testik et al. 2017, 46; Alkinaidri & Alsulami 2018, 

201; Yeh et al. 2011, 12367). Kalanruotokaavion pääluokat valittiin lopulta ns. Lontoon pro-

tokollan mukaisesti, jotka on kehitetty Englannin kliinisen turvallisuuden tutkimusyksikössä 

tutkimustoiminnan tuloksena (kuva 8). Lontoon protokolla soveltuu terveydenhuollon orga-

nisaatioiden riskihallinnan lisäksi ongelmien tunnistamiseen ja järjestelmien ymmärtämi-

seen.  (Taylor-Adams & Vincent 2004, 4).  

 

Kuva 8. Kalanruotokaavio (muokattu Taylor-Adams & Vincent 2004) 

Learning cafe-tilaisuuden tuloksena syntyneet kalanruotokaavioiden aineisto tarkasteltiin si-

sältöanalyysin avulla. Sisältöanalyysi on kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmä, jonka 

avulla on mahdollista selventää ja tutustua tarkemmin tutkittavan kohteen toimintaan 

(Tuomi & Sarajärvi 2018,121) Sisältöanalyysi toteutettiin abduktiivisena eli teoriaohjaa-

vana, jossa abstrahointivaiheessa aineisto yhdistettiin olemassa oleviin teoreettisiin käsittei-

siin. Teoriaohjaavassa sisältöanalyysissa yläkategoriat liittyvät valittuun teoriaan ja alakate-

goriat luodaan aineiston perusteella (lbid, 133) Koska alkuperäiset ilmaukset kalanruotokaa-

viossa liittyvät terveydenhuollon ammatillisiin käsitteisin ja kontekstiin, selvennettiin 
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tarvittaessa ilmaisua lukijalle. Selvennyksen jälkeen ilmaukset pelkistettiin 1-2 sanaan. Pel-

kistettyjä ilmauksia käytettiin kalanruotokaavioiden yhteenvedossa.  Pelkistetyt ilmaukset 

ryhmiteltiin Leanin 8 hukan mukaan alakategorioihin.   Abstrahointivaiheessa yläkategori-

oina toimivat terveydenhuollossa hukkien pääluokat. Teoreettisen käsitteistön valinta perus-

tuu opinnäytetyön kvantitatiivisen tutkimusvaiheen tutkimuskysymykseen, joka liittyi kii-

reettömään hoitoprosessiin vaihtelua aiheuttaviin tekijöihin. Lean periaatteen mukaan hukka 

on seurausta prosesseissa tapahtuvista vioista ja virheistä sekä ylikuormituksesta, jotka ai-

heuttavat vaihtelua (Bhasin 2015, 104; Waring & Bishop 2010, 1338). Kalanruotokaavioi-

den ilmaukset liittyivät vaihtelua aiheuttaviin häiriötekijöihin, jotka ryhmiteltiin Leanin 9 

hukkaan ja abstrahointivaiheessa terveydenhuollossa esiintyvien hukkien pääluokkiin; klii-

niset, hallinnolliset, operatiiviset ja informatiiviset hukat.  

Opinnäytetyössä toteutettiin reflektiivistä ajattelua opinnäytetyön tekijän itsereflektiossa, 

kehitettävän ohjelmiston suunnitteluryhmässä ja osallistavassa toimintatutkimuksessa on-

gelmaratkaisun keinona.  Reflektio määritellään prosessina, jossa aktiivisesti tarkastellaan 

ja käsitellään uusia oppimiskokemuksiaan, jotta voidaan rakentaa uutta tietoa tai uusia nä-

kökulmia aikaisempiin tietoihinsa (Virta 2005).  Reflektio koostuu oppimissyklistä, jossa 

toiminnan ja kokemisen jälkeen palautetaan mieleen kokemuksia ja niiden synnyttämiä ne-

gatiivisia tai positiivisia ajatuksia. Mieleen palautettuja kokemuksia ja ajatuksia tarkastel-

laan tilanteen uudelleenarvioinnin (mitä? miksi?) avulla, joka on keskeinen osa kokemuk-

sellisessa oppimisessa. Pohdinnan eli uuden ja vanhan tiedon yhdistyessä tuloksena syntyy 

uusi käsitys, teoria aiheesta/ilmiöstä. Seuraavassa vaiheessa testataan uutta käsitystä ja teo-

riaa, josta oppimissykli alkaa uudestaan. (Virta 2005; Daudelin 1996, 39) 

Opinnäytetyössä tekijä toteuttaa reflektiota koko opinnäytetyön prosessin ajan, sillä itse tut-

kimusprosessi on reflektiota – uuden tiedon ja oppimiskokemusten yhdistämistä sekä tiedon 

ja toimintojen kyseenalaistamista.  Opinnäytetyöntekijälle reflektointi liittyy myös ammatil-

lisen kehittymisen, osaamisen ja asiantuntijuuden arviointiin. Opinnäytetyöprosessissa op-

pimisperusteista reflektiota toteutetaan kahdella tavalla: 1) ”learning-by-doing” eli osallis-

tumalla ohjelmiston kehittämisprosessin ja tilastollisen analyysin toteutukseen ja 2) ”lear-

ning-by-reading eli tarkastelemalla, kirjoittamalla ja jäsentämällä aihealueen teoreettista tie-

topohjaa. Reflektiivisen oppimisen avulla opinnäytetyön tekijä oppii havaitsemaan ongel-

mia, hakemaan tietoa ongelmien ratkaisemiseksi ja uuden ymmärryksen luomiseksi (Colo-

mer et al. 2012, 369). 
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3 KÄSITTEET 

Opinnäytetyö liittyy terveydenhuollon kiireettömään hoitoprosessin ja organisaation proses-

sijohtamisen strategian seurantamittareiden kehittämiseen.  Työn keskeisiä käsitteitä ovat 

kiireetön hoitoon pääsy ja sen seuraamiseen tarkoitetut mittarit, terveydenhuollon prosessit, 

terveydenhuollon jonot ja odotusajat, prosessien virtaustehokkuus ja läpimenoaika.  Kuvassa 

9 on esitetty tutkimuksen käsitteelliset lähtökohdat ja käsitteiden väliset yhteydet. Valitut 

käsitteet liittyvät terveydenhuoltoalaan ja sen terminologiaan, joten niitä on tarkasteltu laa-

jemmin alaan liittyvän kokonaiskuvan saamiseksi.  

 

Kuva 9. Tutkimuksen käsitteelliset lähtökohdat 

3.1 Terveydenhuollon prosessit  

Terveydenhuollon prosessilla kuvataan asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välistä 

suhdetta ja sen yhteydessä tapahtuvia palvelutapahtumia, joita voi prosessissa voi olla useita.  

Prosessi määräytyy hoidon jatkuvuuden ja prosessinhallinnan tarpeista, jotka ovat liitettä-

vissä asiakkaan terveysongelmaan. (Vuokko et al. 2011, 31-32: Mykkänen et al. 2007, 7) 

Terveydenhuollon toimintaprosessit ovat monimutkaisia, pitkäkestoisia, tyypillistä ovat kes-

keytykset ja erilaisia poikkeustilanteet. Prosessit ovat keskenään vuorovaikutuksessa olevia 

sekä asiantuntijatyöhän liittyviä sekä niiden eteneminen on vain osin vakioitavissa esimer-

kiksi teknologian avulla (Mykkänen et al. 2007, 39; STM 2007, 15). Terveydenhuollon pro-

sessit voidaan jakaa epävarmuustekijöiden, kuten vaihtelun, toiminnan monimuotoisuuden 

sekä palveluun liittyvien ongelmien, esiintyvyyden perusteella standardi-, rutiini- ja ei -ru-

tiinityyppisiin prosesseihin (Lillrank & Liukko 2004, 44; Lillrank et al. 2004, 96).  Proses-

sien lukumäärä riippuu siitä, miten organisaation rajat on määritelty ja millä abstraktiotasoa 
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käytetään määrittelyssä (Modig & Åhlstöm 2013, 29). Terveydenhuollon kokonaisarkkiteh-

tuurin näkökulmasta on nimetty neljä erilaista terveydenhuollon prosessia: hoitoprosessi, 

tietoprosessi, potilashallinnon prosessi ja muut organisaation toimintaa tukevat prosessit 

(STM 2007, 15).  

 Hoitoprosessi 

Hoitoprosessilla tarkoitetaan tarkasteltavan organisaation sisäistä ja tiettyyn aihekokonai-

suuteen kohdistuvien palveluiden kokonaisuutta. Hoitoprosessi, koostuu hoidon tarpeen 

määrittelystä tulotilanteessa, hoidon suunnittelusta, hoidon toteutuksesta ja hoidon arvioin-

nista.  Hoitoprosessi ja sen vaiheet on kuvattu asiakkaan näkökulmasta, mutta jokainen vaihe 

sisältää ammattikohtaisia hoidon suunnitteluun ja arviointiin liittyviä prosesseja (kuva 15). 

(Jokinen & Virkkunen 2018, 33; Mäkinen et al. 2018, 2)   Hoitoprosessi määritellään ter-

veydenhuollon ydinprosessiksi, jota muut prosessit tukevat. Hoitoprosessin aikana syntyy 

asiakkaan hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyviä asiakirjoja ja merkin-

töjä, jotka liittyvät hoitoprosessissa tehtävien toimenpiteiden dokumentointiin. (STM 2007, 

15) Hoitoprosessi määritellään suunnitelmaksi, jossa kuvataan asiakkaan hoidon vaiheet ja 

odotettu terveydentilan edistyminen (kuva 10) (Renholm et al. 2009, 170)  

   

Kuva 10. Hoitoprosessin vaiheet (Jokinen & Virkkunen 2018, 33). 

Hoitoketju 

Hoitoketjulla tarkoitetaan Karman (1999) mukaan alueellista palvelukokonaisuutta, sopi-

musta siitä, miten potilasta kussakin tilanteessa tutkitaan ja hoidetaan terveydenhuollon eri 

tasoilla sekä potilaan että palvelujärjestelmän kannalta tarkoituksenmukaisesti ja riittävän 

laadukkaasti. Hoitoketjuihin perustuva käytäntö tuottaa sekä potilaalle että palveluista vas-

taaville tahoille vaikuttavuutta, jos kokonaisuuden tavoitteet suunnitellaan yksilökohtaisesti. 
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(Silvennoinen-Nuora 2010, 324). Tiedonhallinnan näkökulmasta hoitoketju voidaan määri-

tellä asiakkaan hoitoprosesseja koskevaksi tietojoukoksi, johon kootaan tietojärjestelmän 

määrittelyssä sovittujen kriteerien mukaisesti tietoa hoitoprosessiin liittyvistä tapahtumista, 

kuten päätöksistä ja suunnitelmista ja asiakkaan taustatiedoista, jotka ovat hoitoketjun hal-

linnan, ohjauksen ja seurannan kannalta tarpeellisia (Lehmuskoski 2005, 64).  

Tampereen yliopistollisen sairaalan hoitoketjuoppaassa (Mäkinen et al. 2018, 2) hoitoketju 

määritellään alueelliseksi toimintaa ohjaavaksi johtamisen ja kehittämisen työvälineeksi 

sekä asiakastyön päätöksenteon tueksi, joka avulla määritetään asiakkaan sairauteen, ongel-

maan tai muuhun asiakokonaisuuteen liittyvä organisaatiorajat ylittävä palveluprosessi ja 

toimijoiden työnjako. Hoitoketju tulisi kattaa käypä hoitosuosituksien mukaisesti peruster-

veydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä kolmannen ja yksityisen sektorin palvelut niin, 

että alueelliset ja paikalliset olosuhteet ja palvelutarjonta rakentuvat toiminnallisiksi koko-

naisuuksiksi (Mäkinen et al. 2018, 2; Nuutinen et al. 2004). Hoitoketjujen tavoitteena on 

varmistaa, että ajantasaisen tiedon kulku eri hoitoketjun vaiheissa ja, että kaikki ammatti-

ryhmät toteuttavat hoitokäytännöillä asiakaslähtöistä ja tarkoituksen mukaista ja sujuvaa 

porrastettua hoitoa (Nuutinen 2000, 1823).   

3.2 Kiireetön hoitoon pääsy 

Hoitoon pääsyllä tarkoitetaan yksittäisen potilaan hoitoon pääsyn toteutumista tai hoitojär-

jestelmän tai -laitoksen kykyä varmistaa yksittäisten potilaiden hoitoon pääsy (Pelttari & 

Kaila 2014, 6). Yksilön hoitoon pääsyä käsittelevän käsiteanalyysin mukaan hoitoon pääsy 

on olemassa, kun saatavuus, kelpoisuus, vastaanottavuus ja sopivuus ovat olemassa (Norris 

& Aiken 2006, 61). Laajemmin hoitoon pääsyä on tarkasteltu potilaskeskeisyyden näkökul-

masta Levesquenin et al. tutkimuksessa (2013, 4), jonka mukaan hoitoon pääsy koostuu 

mahdollisuudesta saada terveydenhoitoa tarpeiden mukaisesti, palveluiden ja organisaatioi-

den saatavuudesta ja väestön ja yksilön kyvystä. Nämä tekijät vaikuttavat asiakkaan käsi-

tykseen tarpeesta, terveyspalveluiden etsimisestä ja saavuttamisesta, terveyspalveluiden 

käytöstä sekä asiakastyytyväisyyteen.  

 

Kiireettömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, jossa potilaan terveydentila ei vaadi välitöntä 

hoitoon pääsyä vaan potilas voi odottaa hoidon tarpeen arviointiin tai hoitoon pääsyä ilman 

potilaan terveydentila vaarantuu.  Hoitoon pääsyn ei saa vaikuttaa henkilön ikä, asuinpaikka, 

sosioekonominen tilanne tai muut terveydentilasta riippumattomat tekijät.  (STM 2016, 19) 

Perusterveyden huollon ja erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy eli ns. hoitotakuu ja siihen 
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liittyvät enimmäisajat hoitoon pääsylle kiireettömään ja kiireelliseen hoitoon määritellään 

terveydenhuoltolain (1326) 6. luvun 51 ja 52 §:ssä (Finlex) . Hoitotakuu on menettelytapa, 

jonka periaatteiden pohjalta säännöstellään asiakkaan odotusaikoja kiireettömään hoitoon 

(Hanning 2005, 32).  

3.3 Hoitoon pääsyn seurantamittari T3 

Kiireettömään hoitoon pääsyä seurataan T3-mittarilla, joka on kansainvälisesti käytetty mit-

tari terveydenhuollossa.  T3 -mittari ilmaisee mediaanina kolmannen vapaana olevan lääkä-

rin vastaanottoajan päivinä (Innokyla.fi 2014; Eggleton et al. 2017, 58). T3-mittari on kehi-

tetty seurantaindikaattoriksi amerikkalaisen terveydenhuollon hoitoon pääsyn eli saatavuu-

den arvioimiseksi (Baylor College of Medicine 2006). Ruotsissa hoitoon pääsyn seuranta-

mittari T3 otettiin käyttöön Bra Mottagning-menetelmässä (Strindhall & Henriks 2007), joka 

implementoitiin myöhemmin Suomeen Hyvä vastaanotto -hankkeessa Etelä-Suomen ter-

veyskeskusten vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi (Heinänen et al.  2011, 1844; 

Heinänen 2014, 24). Hoitoon pääsyn seurannan tarkoituksena on tuottaa tietoa asiakkaalle 

kiireettömän hoitopaikan valinnan sekä organisaatioiden johtamisen, suunnittelun ja kehit-

tämisen tueksi (Häkkinen 2012, 9). 

3.4 Terveydenhuollon jonot ja jonotusajat 

Terveydenhuollon jonotusajan määritelmiä on useita riippuen tarkasteltavasta näkökulmasta 

(Valtokari 2015, 46). Tarkasteltaessa asiakkaan hoidon eri vaiheita on todettavissa, että odot-

tamista ja jonottamista tapahtuu useassa kohdin: tutkimuksiin pääsyssä, lähetteen käsitte-

lyssä, erikoissairaanhoitoon pääsyssä sekä ohjelmoituihin toimenpiteisiin ja kuntoutukseen 

pääsemisen yhteydessä (Pelttari & Kaila 2014, 11). Stakesin sanaston mukaan odotusaika 

tarkoittaa myös jonotusaikaa eli aikaa, jonka asiakas joutuu odottamaan jonossa ennen pal-

velun saamista. Sosiaalialan sanastossa vastaavasti jonolla tarkoitetaan palvelua tarvitsevia 

asiakkaita, jotka on asetettu odottamaan palvelun saamista siksi, että toimintayksikön resurs-

sit eivät riitä tiettynä ajankohtana vastaamaan asiakkaiden tarpeita (Lehmuskoski & Kuu-

sisto-Niemi, 2008, 48).  

Jonotusajaksi määritellään aika, joka kuluu asiakkaan jonoon lisäyksestä siihen päivään asti, 

kun asiakas saapuu toimenpiteeseen (Tuominen et al. 2009, 1149). Jonotusajat erikoissai-

raanhoitoon voivat vaihdella erikoisalan, konsultaatiotyypin mukaan (Häkkinen & Vuorio 

2019).  Jonottaminen voidaan määritellä myös ilman aikamääreitä, määrittelemättömäksi 
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mitattavissa olevaksi aikajaksoksi terveysongelman sekä sen diagnoosin ja hoidon välillä. 

Joidenkin diagnoosien kohdalla jonotusaika voidaan määritellä ns. kypsytysajaksi, jolla tar-

koitetaan aikaa, jonka asiakas joutuu odottamaan jonossa toimenpiteen edellyttämän toimin-

takyvyn saavuttamista. (Stoop et al. 2005, 43, 46) 

3.5 Läpimenoaika terveydenhuollossa 

Läpimenoajalla tarkoitetaan tuotantotalouden näkökulmasta aikaa, joka kuluu jonkin asian 

edetessä prosessissa alusta loppuun (Lillrank et al. 2004, 237). Prosessin läpimenoaika las-

ketaan ensimmäisen vaiheen aloittamisesta viimeisen vaiheen lopettamiseen (Laamanen & 

Tinnilä, 2009, 101).  Läpimenoaika koostuu prosessointiajan t0 ja odotusajan VUT sum-

masta. Odotusaika VUT on vaihtelun kertoimen V, käyttöasteen kertoimen U ja aikakertoi-

men T tulo (kaava 1). 

Läpimenoaika = prosessointiaika + odotusaika = t 0 + VUT.                              (1) 

Terveydenhuollossa läpimenoaika on aika, mikä esimerkiksi kuluu asiakkaan hoitoon saa-

pumisesta hänen kotiutumiseensa tai näyte kulkee tutkimusprosessin läpi (Pommelin, T. 

2014; Kujala et al. 2006, 515). Läpimenoaika-mittarin mukauttaminen terveydenhuollon 

prosessien tarkasteluun edellyttää Peltokorven et al. (2004) mukaan kokonaisläpimenoajan 

jakamista osatekijöihin, jolloin on mahdollista saada prosessi- ja aikatyypeittäin käyttökel-

poisia tunnuslukuja prosessin tehokkuudesta. Sisäinen läpimenoaika tarkoittaa tietyn pro-

sessin tai osaprosessin vaatimaa aikaa. Ulkoisella läpimenoajalla puolestaan tarkoitetaan 

useimmiten aikaa asiakastarpeen tunnistamisesta asiakastarpeen täyttämiseen. (Torkki 2004, 

8-9) Aikakategoriat määritellään asiakkaan ja hänen hoitoketjunsa sekä hoitojärjestelmän 

mukaan. Ajan kategoriat ovat esimerkiksi kokonaisläpimenoaika, aktiivinen hoitoaika, pas-

siivinen odotusaika ja käyntiaika. (Kujala et al. 2006, 19) Hoitoketjun kokonaisläpimenoaika 

ja eri prosessien vaiheisiin liittyvät sisäisen ja ulkoiset läpimenoajat ovat tärkeitä laatuteki-

jöitä tarkasteltaessa toimintaa asiakasarvon kehittymisen ja palvelujen integroinnin kannalta 

(Torkki et al 2016, 47; Lillrank et al2004; 135). Läpimenoajan lyhentäminen edellyttää ym-

märrystä nähdä hoitoketju kokonaisuutena, jossa organisointia työstetään kokonaisuuden 

kannalta ei yksittäisten työpisteiden osaoptimoinnin osalta. (Pommelin 2014) 
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3.6 Virtaustehokkuus 

Virtaustehokkuus (flow efficiency) määritellään asiakkaalle arvoa tuottavien toimintojen 

summan suhteena läpimenoaikaan (Lillrank 2013, 4; Modig & Åhlström 2016, 24-27). Vir-

tausyksikkö määritellään esimerkiksi informaatioksi, materiaaliksi tai ihmisiksi, jota jalos-

tetaan prosessissa. (lbid, 19) Virtaustehokkuus VT on arvoa tuottavien aikojen VA suhde 

kokonaisaikaan TCT (kaava 2). (Modig & Åhlström 2016, 20) 

Virtaustehokkuus (VT) =           (2) 

 

Terveydenhuollossa hyvä virtaustehokkuus tarkoittaa, että se aika, jona virtausyksikkönä 

toimiva asiakas saa hoitoprosessien tuloksena arvoa, on pitkä koko hoitoketjun aikaan ver-

rattuna. (lbid, 20) Terveydenhuollon kiireettömän hoidon prosessissa virtausyksikön jalos-

tumisella tarkoitetaan asiakkaalle arvoa tuottavina vaiheina, kuten hoitoon pääsyä, tervey-

dentilan diagnosointia, tutkimuksia ja analyyseja sekä hoitotoimenpiteitä, joilla on vaiku-

tusta asiakkaan toimintakykyyn ja terveydentilan muutokseen (kuva 8).   

 

Kuva 8. Hoitoprosessin arvoa tuottavat toiminnot ja arvoa tuottamattomat ajanjaksot 

Virtaustehokkuudessa pääpaino on virtausyksikön jatkuvassa liikkeessä prosessissa, jolloin 

maksimoidaan virtausyksikön arvoa tuottava aika jalostamiseen varatun resurssin avulla 

(Modig & Åhlström 2016, 21).  Virtaustehokkuutta voidaan tarkastella Littlen, Kingmanin, 

pullokaula- ja vaihtelulakien avulla (Modig & Åhlström 2016, 34-39; Piirainen 2014, 117).  

Organisaation keskittyessä virtaustehokkuuteen poistamalla toissijaisia toimintoja ja tarpeita 

voidaan vähentää keskeneräisten tehtävien määrää ja lisätä virtausyksiköiden määrää pro-

sessissa (Tay et al. 2017, 128). 
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4 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI  

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri tuottaa Itä-Savon on alueen väestölle in-

tegroituja erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja ympäristötervey-

denhuollon palveluja.  Sairaanhoitopiirin tehtävänä on suunnitella ja kehittää erikoissairaan-

hoitoa ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa niin että se yhdessä perusterveydenhuollon 

kanssa muodostaa toimivan kokonaisuuden (Erikoissairaanhoitolaki (1989/1062). Vuonna 

2007 perustettuun Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvat Savonlinna ja sen 

kuntaliitokset, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava. Kuntayhtymän organisaatio muodostuu 

hallinnollisista toimielimistä, kuten yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta ja sen pu-

heenjohtajistosta sekä kuntayhtymän johtoryhmästä, näiden alaisuudessa toimivista erikois-

sairaanhoidon, perusterveydenhuollon, tukipalveluiden ja sosiaalipalveluiden tulosalueiden 

hallinnosta ja toimipisteistä.  (Kuntayhtymähallitus 2017.) Itä-Savon sairaanhoitopiirin toi-

minnan tavoitteena on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä alueen väestölle tasavertaisena 

kumppanina yhteistyössä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien ja muiden toimijoiden 

kanssa. Itä-Savon sairaanhoitopiirin tulevaisuuden visiona on tarjota jonottamatta hoitoon ja 

hoidosta kotiin -palvelua realistisena vaihtoehtona asiakkaille sote- ja maakuntauudistuksen 

luomassa kilpailutilanteessa. Palvelutarjonnassa otetaan huomioon alueen väestön ikära-

kenne, sairastavuus, palveluiden saavutettavuus sekä asukasmäärän vaihtuvuus eri vuoden 

aikoina.  

 Väestöä on alueella n. 43 000, joka on iäkkäämpää kuin muissa sairaanhoitopiireissä. Ikään-

tyvän väestön määrän kasvulla ja nuoremman väestön vähenemisellä on vaikutuksia palve-

luiden kehittämisen painopistealueisiin ja resurssien kohdentamiseen. Väestön ikäryhmien 

muutokset aiheuttavat paineita palveluiden kysyntään, joten resursseja kohdennetaan ikään-

tyneiden toimintakykyä ylläpitävien palveluihin ja digitaalisten palveluiden uudistamiseen.  

Sosterin jäsenkuntien asukkaiden sairastavuutta kuvaa ikävakioitu sairastavuusindeksi on 

110,3, joka on maan kuudenneksi korkein. (Kuntayhtymähallitus 2017.) Vuonna 2017 työ-

ikäisten (18-64 vuotiaat) osuus väestöstä Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella oli n. 54 %, 

kun vastaava luku koko Suomessa on 59 %. Ikääntyneiden (75-84 vuotiaiden) osuus väes-

töstä Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella oli lähes 10 %, kun vastaava luku koko Suomessa 

on 6,5 %. (Sotkanet 2019)  Ikääntyneiden suuri osuus näkyy huoltosuhteessa. Huoltosuhde 

on kasvanut Itä-sairaanhoitopiirin alueella voimakkaimmin verrattuna esimerkiksi Etelä-

Karjalaan ja Etelä-Savoon (Itä-Savon sairaanhoitopiiri 2016, 5). Taulukossa 1 on esitetty 

sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien huoltosuhteet vuosilta 2016 -2018. Huoltosuhteella 
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tarkoitetaan kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä on sataa 15-64 -vuotiasta 

(työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi on huoltosuh-

teen arvo. (THL 2018) 

 Taulukko 1. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien demografinen huoltosuhde vuosina 2016-

2019.  (THL 2018). 

 

 

 

 

Savonlinnan keskussairaalassa toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä 

sosiaalipalveluiden integroitu päivystys, joissa vuonna 2018 kävi yli 25 000 asiakasta ja 

käyntejä yli 101 000. Vuonna 2018 kysyntää kuvastava lähetteiden määrä oli 14 535 ja päi-

vystyskäyntien määrä oli 27 330. Lähetteiden määrässä on vähäistä laskua, mutta päivystys-

käyntien määrä on laskenut 6 % vuodesta 2017. Itä-Savon sairaanhoitopiirin keskussairaa-

lassa toteutettiin vuonna 2018 leikkaustoimenpiteitä yhteensä 3 462, mikä on 3,4% vähem-

män kuin edellisenä vuonna. (Sjöholm 2018) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian, digitalisaation ja sote-tiedon hyötykäyttöä 

koskeneessa tutkimuksessa (Hyppönen et al. 2016, 101) laadittiin sairaanhoitopiirille ICT-

profiilit, joissa indikaattoreiden avulla selvitettiin sähköisten järjestelmien käyttöastetta ja 

saatavuutta. Itä-Savon sairaanhoitopiirissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

sähköisen tiedonvälityksen käyttö kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden osalta on käyttöas-

teeltaan tehokkaampaa, mutta etähoidon sähköisten palveluiden saatavuus on vuonna 2014 

ollut hyvin vähäistä (lbid, 107). Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on lisätty asiakkaille suunnat-

tuja sähköisiä ja virtuaalisia terveyspalveluja sekä kehitetty reaaliaikaista toiminnanohjausta 

ja henkilökunnan atk-osaamista (Heino & Kärkkäinen 2018, 57; Tiainen 2019; Kuntayhty-

män hallitus 2018).     

4.1 Prosessijohtamisen strategia ja painopistealueet 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategiassa keskeisenä tavoitteena viime vuodet 

on ollut muutos perinteisestä linjaorganisaatiosta prosessijohdetuksi matriisiorganisaatioksi 

(Kuntayhtymän hallitus 2016, 3). Kuntayhtymän strategian mukaan prosessien 

Huoltosuhde, demografinen 2016 2017 2018 

Itä-Savon sairaanhoitopiiri 72,3 74,7 78,0 

Enonkoski 91,7 97,8 99,0 

Rantasalmi 77,3 79,2 82,1 

Savonlinna 70,3 72,5 76,0 

Sulkava 84,3 88,1 90,5 
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kehittämisessä pyritään huomioimaan koko palveluprosessi. Prosesseja virtaviivaistamalla 

ja virtaus- ja kustannustehokkuutta lisäämällä pyritään vähentämään asiakkaiden odotusai-

kaa, parantamaan laatua, vähentämään sairauspoissaoloista johtuvia yhteiskunnallisia kus-

tannuksia sekä ylläpitämään sairaanhoitopiirin palveluiden kilpailukykyä. Tärkein painopis-

tealue sairaanhoitopiirin toiminnassa on prosessien asiakaslähtöinen kehittäminen ja virtaus-

tehokkuuden parantaminen. Ydinprosesseiksi on nimetty kiireellinen hoito, kiireetön hoito 

ja palvelu sekä asumis- ja hoivapalvelut (kuva 11). Visio ”Jonottamatta hoitoon ja hoidosta 

kotiin”- sekä ”Asiakas ensin”- ajattelu ohjaa toimintaa ydinprosesseissa ja niitä tukevissa 

edellytyspalveluissa. Prosessien kehittämisen kohteena on koko asiakaslähtöinen palvelu-

prosessi ja sen sujuvoittaminen, jonotus- ja odotusaikojen lyhentäminen sekä viiveetön hoi-

toon pääsy. Prosessijohtaminen on jalkautettu kattavasti sairaanhoitopiirin osaprosesseihin 

ja työyksiköihin nimeämällä virtauksesta vastaavat  johtajat.  (Kuntayhtymähallitus 2018).   

 

Kuva 9. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ydinprosessit (Kuntayhtymähallitus 2017) 

Ydinprosessien keskeisiä tekijöitä seurataan mittareilla, kuten asiakastyytyväisyys, proses-

sien läpimenoaika, henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ja väestön sairauspäivärahapäi-

vienkertymä, työhyvinvointi ja henkilöstötyytyväisyys sekä palvelujen laatu (Kuntayhtymä-

hallitus 2018,3). Prosessien kehittämisellä on jonoja onnistuttu lyhentämään sekä peruster-

veydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa merkittävässä määrin. Prosessien virtaus- ja 

kustannustehokkuutta on pystytty kehittämään, jonka tuloksena on havaittu asiakkaiden ko-

keman laadun parantuneen jonotusaikojen lyhentyessä ja taloudellisia vaikutuksia, kuten-

Kela-korvattujen sairauspäivien määrän väheneminen nopean hoitoon pääsyn tuloksena.  
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Prosessien virtaustehokkuutta on kehitetty kouluttamalla henkilökuntaa johtamisessa ja 

Lean -työkaluja hyödyntämisessä. (Tiainen 2019.)  

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa kiireettömän 

hoidon ja palvelun tuloskortissa on hoitoon pääsylle perusterveydenhuoltoon ja erikoissai-

raanhoitoon asetettu aikatavoitteet (taulukko 2). Kiireettömän hoidon ja palvelun ydinpro-

sessin kriittiset menestystekijät ovat hoidon tarpeen ja ongelman havaitseminen, hoitoon 

pääsy ja diagnostiikka sekä viiveetön hoitokokonaisuus. Kiireettömän hoitoon pääsyn seu-

ranta perustuu vastaanottoaikojen saatavuuteen. Seurannassa käytetään T1 ja T3- mittareita, 

joiden tiedot kerätään lääkäreiden ajanvarausjärjestelmässä vapaana olevista kiireettömistä 

vastaanottoajoista. T1 ja T3-luvut ovat vapaana olevien kiireettömien aikojen keskilukuja 

eli mediaaneja. (Kuntayhtymähallitus 2018) 

Taulukko 2. Kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin tuloskortti 2019 (Kuntayhtymä-

hallitus 2018) 

Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite 

 

Nopea hoidon tarpeen ja ongelman 

havaitseminen  

Nopea hoitoon pääsy ja diagnos-

tiikka   

Mahdollisimman viiveetön hoito-

kokonaisuus  

T1 – ensimmäinen 

vapaa aika 

 

T3 – kolmas vapaa 

aika 

Perusterveydenhuoltoon asiakkaalle 

tarjotaan ensimmäinen vapaa aika 7 

päivän kuluessa yhteydenotosta 

Erikoissairaanhoitoon kolmen vii-

kon (21 päivän) kuluessa lähetteen 

saapumisesta. 

 

Hoitoon pääsyn seurantaa määrittelevät aikarajat eli ns. hoitotakuu perustuu terveydenhuol-

tolakiin (1326/2010). Terveydenhuoltolain (2010/1326) 55 §:n tietojenantovelvollisuuden 

mukaisesti sairaanhoitopiiri on julkaistava internetissä tiedot perusterveydenhuollon, eri-

koissairaanhoidon sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden odotusajoista vähintään 

neljän kuukauden välein (Finlex).  Itä-Savon sairaanhoitopiiri on julkaissut vuoden 2018 

alusta lähtien yhden vuorokauden viiveellä toimintayksikkökohtaiset hoitoon pääsy tiedot 

internetissä eOdotus-ohjelmassa.  Lisäksi hoitoon pääsytietoja ja saatavuustietoja hyödyn-

netään sairaanhoitopiirin järjestelmien suorituskyvyn seurannassa ja käytetään päätöksen-

teon tukena.  
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4.2 eOdotus-jonomittariohjelma 

FCG Flowmedik on kehittänyt Itä-Savon sairaanhoitopiirin käytössä olevan eOdotus-jono-

mittariohjelman, joka on mahdollistanut Itä-Savon sairaanhoitopiirin hoitoprosessien ajan-

tasaisen saatavuuden ja jonotusaikojen tavoiteaikojen seurannan. Ohjelmasta saadaan sai-

raanhoitopiirin toimipaikkakohtaiset tiedot perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotoille, 

hammaslääkärin vastaanotoille ja yli 30 erikoissairaanhoidon erikoisalan hoitoon pääsy-

ajoista (kuva 10). Jonomittari kertoo kunkin toimipisteen jonossa olevien asiakkaiden jono-

tusajan vuorokausina lähetteen käsittelypäivämäärästä ensikäyntiin. Itä-Savon sairaanhoito-

piiri on perusterveydenhuollon lääkäriin pääsyn mediaanin tavoitearvoksi 14 päivää ja eri-

koissairaanhoitoon 21 päivää. Mediaaniajan tavoitearvon alittuminen ilmaistaan mittarissa 

vihreällä värillä ja sen ylittäminen ilmaistaan punaisella.  Hoitoon pääsyajan ohjelma ilmai-

see T1 tai T3 arvona.  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

Erikoissairaanhoidon neljän hoitoketjun osalta ohjelma kertoo hoitoon pääsy tiedon lisäksi 

tiedot lähetteiden käsittelyajoista, ensikäyntien jonotusajoista sekä toimenpiteisiin pääsyn 

jonotiedot. Kuva 11 esittää näkymää tekonivelpotilaan hoitoketjusta: hoitoketjun kokonais-

aika päivissä, lähetteen käsittelyaika päivissä (lähete), jonotusaika poliklinikalle ensikäyn-

nille päivissä (poliklinikka) ja leikkaukseen pääsyaika päivissä (toimenpide).   

Kuva 10. eOdotus-ohjelman näkymät 
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Kuva 11. Tekonivelpotilaan hoitoketjun tiedot eOdotus-ohjelmassa 

Neljän erikoissairaanhoidon hoitoketjun tietoja voidaan tarkastella tilastotoiminnon avulla 

valitulla ajanjaksolla. Kuvassa 12 on esitetty tekonivelpotilaan hoitoketjun toimenpiteen 

odotusajat (sininen), poliklinikan esikäynnin jonotusajat (vihreä) ja lähetteiden käsittelyajat 

(keltainen) vuoden 2018 aikana. 

 

Kuva 12. Tekonivelpotilaan hoitoketjun tilastollinen näkymä eOdotus-ohjelmassa.  
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5 HOITOPROSESSIN JA TUOTANTOFUNKTIOIDEN HALLINTA 

Työn teoreettisen osuudessa tarkasteltiin tuotantotalouden näkökulmasta kiireettömän hoi-

toprosessin funktioiden hallintaan ja kehittämiseen liittyviä menetelmiä ja käytänteitä. Tar-

koituksen oli tuottaa kuvaus tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) menetelmien, organisaa-

tiorakenteen, prosessijohtamisen sekä virtauksen, kysynnän ja tarjonnan ohjaukseen sovel-

tuvista menetelmistä ja käytänteistä. Kirjallisuusosuuteen on koottu aiempien tieteellisten 

tutkimusten ja julkaisujen pohjalta tietoa terveydenhuollon hoitoprosessien tuotantofunkti-

oista ja niiden välisten suhteiden hallintaan vaikuttavista tekijöistä sekä seurantaan soveltu-

vista menetelmistä. Näiden tietojen pohjalta on laadittu kirjallisuusosuuden viitekehys, joka 

rakentuu hoitoprosessin panoksista, tuotantoprosessista ja tuotoksista sekä terveydenhuol-

lossa meneillään olevasta organisaatio- ja johtamiskulttuurin muutoksesta (kuva13). 

Tuotantotalouden näkökulmasta terveydenhuollon hoitoprosessi koostuu panosten, tuotan-

toprosessin ja tuotosten muodostamasta toimintakokonaisuudesta, jonka osien suhteita tar-

kastelemalla voidaan arvioida toiminnan suorituskykyä. Näkökulman valinnalla on merki-

tystä, kun toteutetaan toimenpiteitä terveydenhuollon prosessien toimivuuden, tarjontajär-

jestelmän tuottavuuden, palveluntarjoajien tavoitteiden ja järjestelmän laajentamistavoittei-

den suhteen (Sintonen & Pekurinen 2006, 184).   

Tuotantofunktiolla tarkoitetaan panosten ja tuotosten välisiä suhteita, rajoitteita ja riippu-

vuuksia. Hoitoprosessin tuotantotoimintaan liittyviä panoksia eli tuotannontekijöitä ovat 

voimavarat ja kustannukset. Terveydenhuollon tuotantoprosessin tuotoksia ovat mm. hoito-

ketjut, hoitoprosessit, toimenpiteet, hoitopäivät, tutkimukset ja lääkärissä käynnit.  Panosten 

ja tuotosten välillä on yhdistäviä teknisiä suhteita, rajoitteita ja riippuvuuksia, jotka vaikut-

tavat panosten muuttumiseen tuotoksiksi. (Sintonen & Pekurinen, 2006, 52) Tuotantopro-

sessissa (A) panoksien määrää, laatua ja käyttötapaa eri suhteissa yhdistelemällä ne muun-

netaan tuotokseksi (O). Tuotoksien (O) tavoitteena on vaikuttavuus (E), joka liittyy tervey-

denhuollon perimmäiseen tavoitteeseen muutoksesta asiakkaan terveydentilassa. Tervey-

denhuollon toiminnan tuottavuus, tuotannollinen ja operatiivista tehokkuus on tuotoksen (O) 

ja sen tuottamiseen tarvittavien panosten (I) suhde. Tuotannolliset prosessit ovat riippuvaisia 

toimija- ja sidosryhmistä. Hallinnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen palvelu, yhteistyön 

organisointi, verkostomainen toiminta sekä toimijoiden itseohjautuvuus. Prosessinhallinnan 

merkitys terveydenhuollon kontekstissa tarkoittavan ennen kaikkea asiakkaalle annetun pal-

velun kokonaishallinnasta, joka koostuu monen yksikön ja ammattiryhmän osallisuudesta 

toiminnasta sekä organisaation rakenteesta ja toimintamalleista. (Tanttu 2007, 36)   



 

49 

 

 

Kuva 13. Terveydenhuollon tuotantofunktioiden hallinnan viitekehys 

Laaditun viitekehyksen mukaan organisaatio- ja johtamiskulttuurilla luodaan edellytykset 

hoitoprosessin tuotantofunktioiden hallinta- ja seurantakeinojen soveltamiseen käytäntöön. 

Julkiset organisaatiot ovat siirtymässä perinteisestä funktionaalisesta organisaatiosta proses-

silähtöiseen organisaatiorakenteeseen, jolloin on mahdollista vaikuttaa organisaatiorajoihin 

ja tehdä toiminnasta läpinäkyvämpää sekä selkeyttää vastuita ja valtuuksia.  Tavoitteena 

muutoksessa on saavuttaa parempi strateginen ohjaus, mahdollistaa päällekkäisten toimin-

tojen vähentämisen ja palvelulähtöisyyden. (Kenni & Asiakainen 2011, 8) Muutos on vas-

taavasti lisännyt tietojohtamisen (knowledge management) tarvetta, koska perinteiset johta-

mistavat eivät enää toimi uudistuneeseen teknologiaan perustuvassa verkostomaisessa ja 

globaalissa toimintaympäristössä sekä tiedon käyttö keskittyy asiakaslähtöisen toiminnan 

kehittämiseen (Porter & Lee 2013, 57; Denner & Diaz 2013, 11; Jalonen 2007, 105). Sosi-

aali- ja terveydenhuollon tiedolla johtaminen tarkoittaa palvelujärjestelmään liittyen toteu-

tuneen toiminnan itsearviointia ja tulevan toiminnan suunnittelua parasta mahdollista käy-

tettävissä olevaa tietoa hyödyntäen (Kuusisto-Niemi & Saranto 2009; STM 2019a). 

5.1 Matriisiorganisaatiomalli terveydenhuollossa 

Kun organisaatio toimintaa muutetaan prosessikeskeiseksi, jossa tavoitteena on asiakasläh-

töisyys, osaoptimoinnin välttäminen sekä organisaation yksiköiden välisen yhteistyön lisää-

minen, on organisaatiomallina matriisi ratkaisuna (Karlöf & Lövingsson 2009, 212). Sairaa-

laorganisaatioissa matriisimallia kutsutaan kuitenkin prosessiorganisaatioksi, vaikka raken-

teet kuitenkin osoittautuvat matriisimallin mukaisiksi (Tevameri & Kallio 2009). 
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Matriisiorganisaatiolla tarkoitetaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja tapoja organisoida toi-

minta yhdistellen prosessien ja funktioiden johtamista (Tevameri & Kallio 2009). Matriisi-

organisaatiomallissa tulosyksiköistä ja ydinprosesseista muodostuu matriisi, jossa organi-

saatioiden tulosyksiköiden resurssit on allokoitu sovittujen tehtävien osalta myös ydinpro-

sesseihin liittyviin tehtäviin ja kehittämiseen. Matriisiorganisaatiomallin rakenteet voidaan 

jakaa prosessien ja yksiköiden välisen vastuujaon perusteella funktionaaliseen matriisiin, ta-

sapuoliseen vallan jakoon perustuvaan klassiseen matriisiin, projektimatriisiin ja prosessi-

keskeiseen matriisi (Kuprenas 2003; 52; Virtanen & Wennberg 2005, 139; Kenni & Asikai-

nen 2011, 22; Tevameri & Kallio 2009, 256).  

 Matriisirakenne valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat ulkopuolelta tulevat paineet, tarve kor-

keatasoisen tietojen käsittelyn kehittämistoiminnassa sekä paineet resurssien jakamiseen 

(Kuprenas 2003, 52). Ulkopuolelta tulevien monimutkaisten haasteiden ratkaisussa pyritään 

hallitsemaan useampia riippuvuussuhteita prosessien ja toimintatapojen avulla ja näin hyö-

dyntämään päällekkäisiä organisaatioetuja (Varis 2012, 33). Sy ja D’Annunzio (2005, 

40−41) esittävät, että matriisirakenteen valintaa liittyy etuihin eli mahdollisuuteen keskittyä 

moniin eri tavoitteisiin samanaikaisesti ja saavuttaa suurtuotannon etuja, tiedonkulun pa-

rempaan hallintaan sekä nopeampaan reagointiin ympäristön tarpeisiin.  

Matriisirakenteisen organisaation toteuttaminen vaatii vahvaa organisaatiokulttuuria, johdon 

ja henkilöstön sitoutuneisuutta, informaatiotekniikan hyödyntämistä tiedottamisessa, yksi-

tyiskohtaista suunnittelua ja toimintamallin ymmärrystä, joka kattaa koko organisaation 

(Burton & Håkonsson 2015, 43). Matriisirakenteen heikkoudet tai ongelmat ovat estettävissä 

tai niiden vaikutus minimoitavissa paremmalla suunnittelulla. Rakenteen merkittävin on-

gelma liittyy kahtaalle jakaantuneeseen johtajuuteen ja siitä aiheutuvaan hämmennykseen.  

(Allcorn 1990, 581) Matriisiorganisaation vahvuutena on kyky koordinoida monimutkaisia 

ja keskenään riippuvaisia toimintoja, jolloin mahdollistuu organisaatiossa informaation no-

peampi jakaminen, spesialistien tehokkaampi allokointi ja skaalaedut resurssien tehokkaan 

käytön kautta sekä innovatiivisuus (Lukinaitė & Sondaitė, 2017; Virtanen & Wennberg 

2005, 139). Matriisiorganisaation hyötyjä ovat joustavuus ja innovointi, uusiin yllättäviin 

tilanteisiin ja muutoksiin sopeutuminen, resurssien tehokkaampi käyttö, laajemman tieto-

määrän hallinnointi ja hyödyntäminen, sekä parhaiden käytäntöjen jakaminen organisaation 

sisällä (Burton et al. 2015; Hall, 2013; Morrison et al., 2006). Matriisiorganisaation toimi-

vuuden kannalta rakenteen valitsemiseen ja toteuttamiseen liittyvä vahva ymmärrys 
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henkilöstön parissa sekä tiedon rakentaminen ja jakaminen ovat tekijöitä, jotka vaativat eri-

tyistä huomiota matriisiorganisaatiorakenteisessa organisaatiossa (Burton et al.2015, 43). 

Matriisiorganisaation toimintaan liittyy erityinen ajattelutapa, jossa korostuvat itsensä joh-

tamisen taito, verkostoitumisen taito, oman roolin tiedostaminen, joustavuus ja tavoitteelli-

suus (Hall 2013, 47). 

Matriisiorganisaatiomallin yleistyminen ja hierarkkisten organisaatiorakenteiden korvautu-

minen terveydenhuollossa ovat seurausta tietointensiivisen teknologian lisääntymisestä toi-

minnassa ja toimintojen uudelleen koordinoinnista ja integroinnista (Virtanen & Kovalainen 

2006; Virtanen 2010, 213). Tevameren & Kallion (2009, 29) mukaan matriisimallin käytän-

nön omaksuminen ja toiminnallisen tehokkuuden saavuttaminen sairaalaorganisaatioissa on 

mahdollista, mutta organisaatioin monimutkaisuus ja vahvan ammatillisen erikoisosaamisen 

luoma asema luovat haasteen implementoinnille. Tevameren (2014, 53) mukaan sairaalat 

ottavat käyttöön prosessimaisessa organisaatiouudistuksessa matriisimallin mukaisia toi-

mintatapoja ja rakenteita, koska totaalista prosessiorganisaatiomallia ei pystytä käytännössä 

toteuttamaan. Matriisimallin käyttöönoton suunnittelussa ja organisoinnissa on huomioitava 

erityisesti vastuutehtävien ja päätöksentekojärjestelmän toteutus sekä yksiköiden ja proses-

sien rakentamisen periaatteet sekä ammatillisten linja-organisaatioiden toteutus (lbid, 46).  

Matriisirakenteen toteutus terveydenhuollon organisaatiossa ei ole ongelmaton, mutta raken-

teen hyödyt ovat merkittävät hoitoketjun kokonaisuuden ja erikoisosaamisen yhdistämisen 

kautta (lbid, 57). Sairaalaorganisaatiossa asiakkaan hoitotoimintaan liittyvät prosessit tavalla 

tai toisella leikkaavat toisiaan myös horisontaalisesti, jolloin uudelleen organisoinnissa on 

tarve koordinoida juuri itsenäisiä toimintoja ja prosesseja suhteessa toisiinsa, jotta saavute-

taan toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampia hoitoketjuja (Tevameri & Kallio 2009, 

29). Matriisiorganisaatiossa pyrkimyksenä on kaikille organisaation tulosyksiköille yhte-

näisten toimintamallien ja -tapojen kehittäminen eli organisaatio yhdenmukaistaminen, joka 

tukee myös eri toimintojen ja prosessien saumatonta yhteistyötä (Virtainen & Wennberg 

2005, 139). Matriisiorganisaatio mahdollistaa resurssien hyödyntämisen, innovatiivisuuden 

ja informaation nopean kulun, jotka tukevat organisaation tehtävä- ja prosessiorientoitumista 

(Sy & D’Annunzio 2005, 40). Prosessijohtamisen toteuttaminen matriisiorganisaation to-

teuttaminen edellyttää prosessiomistajien vastuiden ja tavoitteiden nimeämistä sekä seuran-

taa (Virtanen & Wennberg 2007, 142; 158). Prosessijohtamisen työkalut ovat hyödynnettä-

vissä matriisiorganisaation tehokkuuden arvioinnissa (Kuprenas 2003, 61). Matriisiorgani-

saatiossa eri prosessit pyrkivät toimimaan saumattomassa yhteistyössä, jolloin rajapinnat 
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toimintojen välillä eivät ole yhtä selkeitä kuin funktionaalisessa organisaatiossa. Funktioi-

den välisten prosessien toimivuutta tulisi seurata yhteistyötä kuvaavilla mittareilla, joilla on 

mahdollista ohjata toiminnan osaoptimoinnista kohti kokonaisuuden kehittämistä. Lisäksi 

matriisimallin horisontaaliset prosessirakenteet mahdollistavat päätöksenteon siirtämisen 

organisaatiossa alemmalle tasolle ja päätöksenteko perustuu laajempaan asiantuntemukseen, 

jolloin organisaatio pystyy vastaaman nopeammin sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin jousta-

vammin. (Tevajärvi & Kallio 2009, 20) 

5.2 Tietojärjestelmäratkaisut 

Tietojärjestelmät liittyvät olennaisena osana tiedolla johtamiseen ja organisaation tiedon 

hyödyntämistapoihin. Organisaatioilla on käytettävissä runsaasti tietoa operatiivisissa jär-

jestelmissä, mutta tietoa on organisoitava, jalostettava ja löydettävä olennainen informaatio 

ennen kuin se on hyödynnettävissä päätöksenteossa. (Aho 2011, 22) Tässä opinnäytetyössä 

tietojärjestelmillä tarkoitetaan tietoteknisiä sovelluksia ja ohjelmia, joilla kerätään, tallenne-

taan tai raportoidaan sekä analysoidaan suorituskykyyn liittyvää dataa. Tiedon organisoin-

nilla tarkoitetaan tietojärjestelmiin tallennetun tiedon sisällön kuvaamista, jolla mahdollis-

tetaan tiedon käyttö ja jakelu. Tietojärjestelmässä olevan tiedon jalostaminen käyttötarkoi-

tuksen mukaan tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja hyödyntää päätöksentekoprosessissa, on-

gelmaratkaisussa sekä uuden tiedon luomisessa. (Laihonen et al. 2013, 27) Teknologisilla 

valinnoilla voidaan vaikuttaa terveydenhuollon infrastruktuuriin ja sitä kautta tukea palve-

luiden ja tuotteiden tuotantoa, jakelua sekä mahdollistaa tavoiteltujen hyötyjen saavuttami-

seen. Teknologiavalinnoissa tulisikin kiinnittää huomiota avoimuuteen, saatavuuteen, stan-

dardoituihin ratkaisuihin sekä kehitysmahdollisuuksiin. (Vepsäläinen et al. 2017, 16) 

Tutkimusten mukaan tietotekniikan (ICT) hyödyntäminen ei ole merkittävästi parantanut 

terveydenhuollon tuottavuutta tai auttanut hillitsemään kustannusten nousua. (Castrén et al. 

2013, 42). Tietotekniikan hyödyntäminen ja teknologinen kehitys ovat merkittävästi paran-

taneet hoitoprosessien laatua. Tämä on nähtävissä standardoituina ympäristöinä, joissa ICT 

tarjoaa nopeutta tiedonsiirtoon laboratorio-, kuvantamis- ja ICT-avusteisissa hoidoissa. Vas-

taavasti tietotekniikkaa ja teknologiaa hyödyntävät toiminnot ovat lisänneet hoitokäytäntei-

den muutoksen seurauksena kokonaiskustannuksia. (Castrén et al. 2013, 92) Terveydenhuol-

lon tietotekninen kehitys korreloi lisääntyneeseen henkilöstötarpeeseen ja kustannuksiin 

(Lauslahti 2007, 251; Kauhanen et al. 2012, 75). Terveydenhuollon tietojärjestelmien toimi-

vuuden haasteena on ollut kehittää hoitoprosessin eri vaiheista tietoa tuottava järjestelmä.  
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IT-ratkaisun kehittämiseksi on tunnistettava prosessien erityispiirteet ja erotettava organi-

saation prosessit (koordinoivat toiminnot, raportointi, tilaukset) ja asiakkaisiin liittyvät sai-

raanhoidon prosessit (diagnostiset ja terapeuttiset hoitoprosessit ja -käytänteet). Tietotek-

niikka voidaan nähdä välineenä prosessien ja toiminnan virtaviivaistamiseksi, toimintaket-

jujen lyhentämiseksi, tarpeettomien työvaiheiden poistamiseksi, päällekkäisen työn vähen-

tämiseksi, palvelun parantamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Aikaisemmin potilastie-

tojärjestelmät ovat toimineet terveydenhuollossa tuotannonohjausjärjestelminä (ERP), jotka 

eivät tue päätöksentekoa tai mahdollista tuottavuuden seurantaa (Castrén et al. 2013, 97). 

Nykyään on käytettävissä erityisesti terveydenhuoltoon räätälöityjä järjestelmiä, jotka mah-

dollistava sairaaloille, klinikoille ja pitkäaikaisia terveydenhuollon palveluja tarjoaville lai-

toksille työkalun tehostaa ja hallita datan keräämistä tehokkaalla ja intuitiivisella tavalla. 

(Vähäkainu & Neittaamäki 2018, 22) Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa tieto-

tarpeiden täyttämiseksi rakennetaan tietojärjestelmiä keräämään erilaisista toimintaproses-

seista dataa, joka muuttuu käyttäjiä hyödyntäväksi informaatioksi ja graafisiksi esityksiksi 

erilaissa sovelluksissa ja järjestelmissä (Laihonen et al.2013, 63).  Prosessijohtamisen avulla 

voidaan kehittää terveydenhuoltoon standardoituja prosesseja, hyödyntää oikeanlaista tek-

nologiaa prosessien hallinnassa, hallitsemaan asiakasvirtausta ja tiedonkulkua, integroida 

tietotekniikkaa hoitoprosesseihin tehokkuuden lisäämiseksi (Buttigieg et al. 2016, 9).  

5.3 Prosessijohtaminen 

Prosessijohtamiselle on useita määritelmiä, mutta yleisesti sen tarkoituksena on yksittäisen 

prosessin tai koko järjestelmän parantaminen ja tiedon jalostaminen toimintatapoja muutta-

malla. Prosessijohtamisen suosiota julkisessa hallinnossa ovat lisänneet asiakaskeskeisyys 

hallinnon ja palveluiden kehittämisessä sekä organisaatioiden toiminnan vaikuttavuuden, 

tuottavuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden todentamisen paineet, jota prosessijohtami-

sen keinoilla voidaan tukea (Virtanen & Stenvall 2010, 148). Motivoivina ja ohjaavina tren-

deinä prosessijohdettuun organisaatiomalliin siirtymisessä ovat asiakaslähtöisyyden koros-

tuminen ja organisaation toiminnan vaikuttavuuden vaatimukset. Asiakaslähtöisellä toimin-

nalla tarkoitetaan palveluiden asiakaslaadun hallinnan kehittämistä, massaräätälöintiä, pal-

velukokonaisuuksien ja yhteispalvelupisteiden tarjonnan lisääntymistä. Organisaation toi-

minnan kannalta prosessijohdettu toiminta mahdollistaa organisaation oman toiminnan vai-

kuttavuuden parantamisen, sopeutumisen ja nopean reagoinnin toimintaympäristön jatku-

vaan muutostilaan sekä luo kilpailu- ja synergiaetuja muuttuneiden organisaatiorakenteiden 

ja kumppanuuksien avulla. (Virtanen & Wennberg 2005, 65–72) Prosessijohtamisen 
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kehityskohde voi liittyä laadunhallintaan, tiedonhankintaan, osaamiseen, tietojärjestelmiin, 

työmenetelmiin tai yhteistyön kehittämiseen (Laamanen & Tinnilä 2009; JUHTA 2012; 

Palmberg 2010).  Prosessijohtaminen rakentuu viidestä vaiheesta; 1) ydinprosessien tunnis-

tamisesta ja kuvaamisesta, 2) prosessikohtaisten tavoitteiden ja mittareiden laadinnasta, 3) 

prosessista saatavan datan tilastollisten poikkeamien analyysistä, 4) henkilöstön osaamisen 

hyödyntämisestä ja kouluttamisesta sekä 5) jatkuvan parantamisen mallin (PCDA) toteutta-

misesta. (Soin 1999, 164) 

Prosessiajattelun lähtökohtana on asiakas ja hänen tarpeensa, joiden pohjalta tarkastellaan 

asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen vaadittavia palveluja ja tuotteita (output). Suunnitellaan 

prosessi ja siihen tarvittavat syötteet (input), kuten tiedot ja materiaalit, sekä resurssit ja teh-

tävät, joilla saadaan aikaan halutut tuotteet ja palvelut. (Laamanen 2004, 20-21) Prosessi-

johtamisella tarkoitetaan sairaalaorganisaation tapauksessa asiakkaan hoitoon liittyviä pro-

sesseja ja resurssien allokointiin liittyviä prosesseja (Tevameri & Kallio 2010, 234). Vaiheet 

ja toiminnot, joiden kautta julkishallinnon organisaation prosessijohdettu toiminta toteute-

taan ovat toimintaan liittyvien arvoa tuottavien ydinprosessien tunnistaminen, prosessien ra-

jaaminen ja määrittäminen mallintamalla, prosessien omistajien nimeäminen, toiminnan or-

ganisointi prosessien mukaiseksi sekä prosessien jatkuva parantaminen (Virtainen & Wenn-

berg 2005, 115). Toiminnan organisointi prosessien mukaisesti toteutetaan mm. perusta-

malla tiimejä ja verkostoja, mittaamalla prosesseja, analysoimalla osaamista ja suoritusky-

kyä sekä auditoimalla. Selkeillä prosesseilla on tarkoitus, että henkilöstö hahmottaa parem-

min omat tehtävänsä osana kokonaisuutta (lbid, 116).  

 

Prosessijohtamisessa on tärkeää tunnistaa ydinprosessit ja niihin liittyvät tukiprosessit. 

Ydinprosesseilla tarkoitetaan prosesseja, joissa ulkoiseen asiakkaaseen on välitön yhteys ja, 

joille on ominaista tuotteen arvon jalostaminen (Laamanen 2002, 55).  Julkishallinnon asia-

yhteydessä ydinprosesseilla tarkoittaa yhteiskunnallisia vaikuttavuusprosesseja, joiden 

kautta organisaation ydintehtäville syntyy yhteiskunnallinen oikeutus (Virtanen & Wenn-

berg 2005, 118). Ydinprosessit ilmaisevat perusteet organisaation pyrkimyksille ja olemas-

saololle.  Ydinprosessien perusteella kehitetään, tuotetaan ja toimitetaan tuotteita ja palve-

luja niitä tarvitsevalle asiakkaalle. Ydinprosesseja on organisaatioilla yleensä 3- 8 kappaletta 

riippuen siitä, mitkä ovat organisaation toiminnan ja strategian kannalta arvoa tuottavat pro-

sessit. (JHS-suositukset 2010; Karimaa 2002: 10; Martinsuo & Blomqvist 2010, 4) Proses-

sijohtamisen periaatteisiin kuuluu ydinprosessien uudistaminen ja suorituskyvyn 
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parantaminen. Ydinprosessien uudistamisessa kyseenalaistetaan perinteinen ja hierarkkinen 

funktionaalinen organisaatio, missä toiminnot on perinteisesti jakautuneet kapea-alaisiksi 

erikoistuneiksi sektoreiksi tai osastoiksi. (Kannus 1994: 15–18; Trkman 2010: 125–126; 

Stenvall & Airaksinen 2012: 77.) Tantun (2007, 182) hoitoketjujen hallintaa terveydenhuol-

lossa käsittelevän väitöskirjan mukaan prosessilähtöisen toiminnan hallinta edellyttää pal-

veluketjun asetettujen tavoitteiden seurantaa. Kiireetöntä hoitoketjua tulee tarkastella moni-

vaiheisena prosessina, jossa selvitetään parhaimmat tavat edistää sairauden hoitoa diagnos-

tiikan, hoidon ja kuntoutuksen avulla.  Tällöin erikoisaloihin siiloutunut rakenne joudutaan 

korvaamaan erikoisaloja yhdistävällä hallintorakenteella. (Kekomäki 2004, 1944) 

 

5.3.1 Prosessin mallintaminen 

Prosessijohtamisessa mallintamisella tarkoitetaan prosessin kuvausta ja määrittely, joka si-

sältää resurssit, henkilöstön, menetelmät, työkalut, tuotoksen, ympäristökuvauksen ja pro-

sessien yhteydet toisiin prosesseihin (Laamanen & Tinnilä 2009, 123). Prosessien mallinta-

mista käytetään keinona tarkastella asiakas-, tuote-, toimitus-, palvelu- tai johtamis- ja tuki-

prosesseja sekä tuoda näkyväksi prosessissa esiintyvät viat, ongelmat ja kehitystarpeet.  Pro-

sessin mallintamisen lähtökohtana on aina organisaation toimintaympäristön ja arvoketju 

sekä prosessikartan eli arkkitehtuurin tunnistaminen (Martinsuo & Blomqvist 2010, 3,8). 

Prosessin mallintamisella voidaan jakaa organisaation eri tasoilla toimiville tietoa ja ymmär-

rystä toimintaympäristön ja sen haasteista ja mahdollisuuksista, organisaation ydintoimin-

nasta ja tavoitteita vastaavista tuloksista ja kehityskohteista (Luukkonen et al. 2014, 40). 

Organisaatioiden toiminnan kuvaamiseen on kehitetty useita notaatioita, kuten Event-Driven 

Process Chain Diagram (EPC) ja Business Process Modeling Notation (BPMN) (Luukkonen 

et al. 2012, 50). Prosessimallinnuksen menetelmät voidaan jakaa operationaalisiin (Operati-

onal performance) ja tavoitelähtöisiin (Goal-driven). Tavoitelähtöiset menetelmät pyrkivät 

mallintamaan miten prosessi on suunniteltu ja kenen toimesta saavuttamaan tavoitteensa 

(Soffere & Wand 2007, Levi ja Arsanjani 2002, 47) Operationaaliset menetelmät kuvaavat 

mekaanista tehtävien suorittamista, prosessin suoritusta ja valvonnan toimivuutta (Nurcan 

et al. 2005, 636, 646). Molempia käytetään terveydenhuollon prosessien mallintamiseen 

(Gattnar et al. 201, 133; Ruiz et al. 2012; 76; Mykkänen et al. 2008, 42). Terveydenhuollon 

käyttöön kehitettyjen mallinnusohjelmia ei ole saatavissa, joten valittaessa ohjelmaa on tar-

kasteltava ohjelman kyvykkyyttä kuvata organisaation mikrotason monimutkaisia ja kliini-

siä terveyspalveluja ja toimijoita. Terveydenhuollon prosessien mallinnukseen soveltuvat 



 

56 

 

ohjelmat ja notaatiot suositellaan virallistamaan. (Benyoucef et al. 2011, 589) Koska pro-

sessien mallintamisessa on mahdollista käyttää erilaisia ohjelmia ja notaatioita, on Julkisen 

hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan toimesta laadittu prosessien kuvaamiseen suosi-

tus, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää julkisen hallinnon prosessien ku-

vaamista (JUHTA 2012).   

Terveydenhuollon prosessien kuvaamisen tarkoituksena on selventää organisaation kannalta 

kriittisten vaiheiden logiikkaa ja toimintaa, joihin voidaan kohdentaa asiakkaiden ja organi-

saation vaatimukset ja kehittäminen (Laamanen 2004, 76; Mykkänen et al. 2007, 59) Ter-

veydenhuollon yleistä prosessia kuvataan kliinisellä prosessimallilla (kuva 14), joka kattaa 

kaiken terveydenhuollon hoitosuunnitelman mukaisen toiminnan, jota suoritetaan yhdestä 

tai useammasta terveysongelmasta kärsivälle asiakkaalle. Terveydenhuollon kliinisen pro-

sessissa syötteenä toimii asiakkaan terveydentila ja terveysongelma.  Kliininen prosessi tuot-

taa palvelutarpeen, jossa määritellään tavoitetila. Hoitotoimenpiteiden jälkeen arvioinnin tu-

loksena todetaan asiakkaan muuttunut ja tunnistettu terveydentila.  (Vuokko et al. 2011, 61) 

 

Kuva 14. Kliininen prosessi BPMN-notaatiolla (muokattu Vuokko et al. 2011,58) 

Asiakkaan terveydentilan muutosten tai poikkeuksellisten tilanteiden takia prosessia saate-

taan joutua muuttaman tai vaihtamaan. (Vuokko et al. 2011, 28).  Asiakkaan hoitoprosessia 

tarkastelemalla saadaan tietoa hoidon etenemistä ja kestosta sekä terveysongelmasta aiheu-

tuneista kustannuksista asiakkaan tai yksittäisen prosessin osalta. Hoidon prosessin tarkas-

telu paljastaa eri yksiköiden välillä esiintyviä viiveitä, jotka aiheutuvat puutteellisesta infor-

maation kulusta tai resurssien puutteesta. (Peltokorpi et al. 2004, 24) Kliininen hoitoprosessi 

on lisäksi sidoksissa hoitoa tukeviin prosesseihin ja potilashallinnon prosesseihin. Kliininen 
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prosessi on riippuvainen organisaation strategisesta prosessihallinnasta, operatiivisesta pro-

sessinhallinnasta sekä operatiivisesta ja kliinisestä resurssituesta (kuva 15). Edellä mainitut 

toiminnot ovat kaikki lisäksi riippuvaisia taloushallinnon ja tietohallinnon osa-alueiden toi-

minnasta. Tietohallinto sisältää kaiken terveydenhuollon organisaation eri toimialueiden 

asiakirjojen käsittelyn ja toiminnan dokumentoinnin. (lbid, 27) 

 

Kuva 15. Kliinistä prosessia tukevat osa-alueet ja tukiprosessit (Vuokko et al. 2011, 28) 

Organisaation toiminnan kokonaiskuva esitetään yleensä prosessikartan avulla, joka on pro-

sessikuvauksen ylin ja pelkistetyin taso. Prosessikartassa kuvataan organisaatiorakenne, oh-

jaavat prosessit, ydin- ja tukiprosessit, tiedon tuottajat ja toimittajat sekä lisäarvoa saavat 

asiakkaat. Ydinprosesseja ovat prosessit, joissa syntyy arvoa ulkoiselle asiakkaalle eli alka-

vat asiakkaasta ja päättyvät asiakkaaseen.  Tukiprosesseja ovat prosessit, jotka mahdollista-

vat ydinprosessien toiminnan. Ohjausprosesseja ovat prosessit, joissa syntyvät yritystä oh-

jaavat päätökset, tavoitteet, toimenpidesuunnitelmat, jotka johtavat kehitysprojektien toteut-

tamiseen. (JUHTA 2012, 6; Virtanen &Wennberg 2005, 123) Prosessikartta osoittaa orga-

nisaation prosessien jakautumisen horisontaalisiin ja vertikaalisiin, jolloin ne eivät noudata 

toimintokohtaisia rajoja. Jako perustuu organisaation ydinosaamiseen ja kilpailutekijöihin. 

Horisontaaliset prosessit muuttavat organisaation ydinosaamisen ulkoisten asiakkaiden ar-

voksi ja asiakastyytyväisyydeksi. Vertikaaliset prosessit liittyvät organisaation strategiseen 

johtamiseen, ydinosaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.  (Kvist et al. 1995, 9-12) Or-

ganisaatioiden prosessien mallintamisen voidaan ennalta ehkäistä useiden päällekkäisten tai 

rinnakkaisten laatu-, turvallisuus sekä ympäristöjärjestelmien ylläpitobyrokratia ja irrallinen 
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kehittäminen (Laamanen 2004, 39). Prosessien mallintamisen avulla voidaan selkeyttää eri-

suuntaisten prosessien vaikutuksia toisiinsa (Mykkänen et al. 2007, 39). Prosessien kuvaa-

minen on osa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 18.1 §) hyvän 

tiedonhallintatavan ja hallintolain (434/2003) hyvän hallinnon toteuttamista. 

Monimutkaisten hoitoprosessien ja hoitokäytäntöjen kehittämisessä on hyödynnetty kliini-

sen prosessimallin mukaista hoitoketjujen mallintamista ja saavutettu näin taloudellisia hyö-

tyjä (Avruscio et al. 2017, 398). Prosessin mallintamisen positiivisia vaikutuksia käsittele-

vän tutkimuksen (Indulska et al. 2009, 11) mukaan menetelmän käytöllä saavutetaan strate-

gisia etuja suunnitteluun ja asiakashallintaan, hyötyjä organisaation sisäisen toiminnan ke-

hittämiseen, päätöksentekoon, operatiivisen toiminnan hallintaan sekä IT-rakenteiden kus-

tannuksiin ja toimeenpanoon. Prosessimallinnusta on hyödynnetty erikoissairaanhoidon yk-

sikön kliinisen hoitoprosessin kehittämisessä, jonka tuloksena lisääntyi toimijoiden välinen 

vuorovaikutus ja kuntoutusprosessiin liittyvien toimintojen läpinäkyvyys ja poikkeavien ti-

lanteiden hallinta sekä tiimipohjaisen hoidon optimointi (Ferrante et al. 2016, 198). Tervey-

denhuollon hoitoprosessien mallinnuksen avulla voidaan yhteisiä toimintatapoja ja hoito-

käytänteitä, lisätä potilasturvallisuutta, lisätä ymmärrystä tietojärjestelmien tietovirroista, 

havaita prosessien heikkouksia ja niiden perusteella korjaustoimenpiteitä sekä optimoida re-

sursseja. (lbid, 199) Helfertin (2009) mukaan prosessijohtamiseen liittyvän mallintamisen 

haasteena ovat terveydenhuollossa vaihtelua lisäävät aikaperusteiset hoitovaatimukset, joten 

onnistunut ja menestyksekäs prosessijohtaminen vaatii innovatiivisuutta.   

 

5.3.2 Prosessien mittarit ja mittaaminen 

Valituilla mittareilla on tietotarpeiden ja tiedolla johtamisen kannalta merkityksellinen rooli 

tietojen hankinnan ja jalostamisen onnistumisessa (Torkki et al. 2017, 13). Prosessijohtami-

sen toteuttamisessa prosessien kuvaaminen yksin ei riitä vaan on päätettävä prosessien suo-

rituskyvyn mittaamisesta, arvioinnista ja prosessien jatkuvasta kehittämisestä. (Virtanen & 

Wennberg 2007: 113–115; Virtanen ym. 2010: 122, 149; Cho & Lee 2011: 6339.) Prosessien 

suorituskyvyn mittaus mahdollistaa proaktiivisen tarkastelun, joka tuo ymmärrystä haas-

teista ja mahdollisista ongelmista sekä mahdollistaa organisaation paremman valmistautu-

misen suunniteltujen tavoitteiden saavuttamiseen (Buttigieg et al. 2016, 10). Organisaatiolle 

mittaristo toimii päätöksen teon tukena tuottaen tietoa tunnuslukujen kautta toiminnan kont-

rollointiin, arviointiin, ennakointiin ja strategian tarkasteluun (Kankkunen et al. 2005, 94). 

Prosessin jatkuvan parantamisessa asiakastyytyväisyyden, tuotoksien tai tuotantovolyymin 
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mittaukset ovat jälkijättöisiä eivätkä siten anna ajantasaista tietoa prosessien ohjaukseen ja 

optimointiin. Jatkuva parantaminen edellyttää prosessimittareiden, kuten läpimenoajan ja 

virtaustehokkuuden, käyttöönottoa. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 15) 

Mittaristolla tarkoitetaan mittarien muodostama kokonaisuutta, joka muodostuu mittauskoh-

teen kannalta keskeisiä asioita kuvaavista mittareista (Antikainen ym. 2006, 13). Mittariston 

laadinnassa suositellaan yksittäisten indikaattoreiden sijaan suunnittelemaan mittaristo, jolla 

on mahdollista saada kokonaisvaltaisempi kuva organisaation prosessien toimivuudesta (Pa-

panicolas ja Smith 2013, 105). Kun organisaation suorituskyvyn sijaan halutaan mitata suo-

rituskyvyn tiettyjä osa-alueita, mitataan prosesseja. Prosessien suorituskykyä voidaan jäsen-

tää eri tavoilla. Prosessin suorituskyky voi liittyä asiakkaisiin, aikaan, määriin, toimintoihin, 

resursseihin, sidosryhmien näkemyksiin, syötteisiin (input) ja tuotoksiin (output). (Laama-

nen 2004, 152)  

Mittareiden valinta ja käyttö on yksilöllistä, joten valittaessa mittareita on tärkeää tiedostaa 

niiden vahvuudet ja heikkoudet organisaation eri tasoilla ja suhteessa sidosryhmiin (Slizyte 

& Bakanauskiene 2007, 139; Torkki et al. 2017,14). Mittariston laadinnassa on huomioitava 

organisaatiojärjestelmän eri tasojen hierarkiat ja tavoitteet, sillä samaa mittaria ei voida käyt-

tää eri organisaation tasoilla. (Kankkunen et al. 2005, 136). Prosessiomistajan vastuulla on 

prosessia koskevien tietojen kerääminen, toiminnan tulosten todentaminen sekä tavoitteiden 

mukaisuuden määrittäminen ja jatkuvan kehittämiseen sitoutuminen. Prosessimittareiden 

valinnan kriteereinä ovat asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet ja odotukset, joiden pohjalta 

laaditaan mittausmenetelmät ja tavoitetila. Mittaukset liittyvät prosessien alku- ja loppuvai-

heiden tilanteisiin, suorituskykyyn, virtaukseen, tehokkuuteen, suoritteiden määriin ja pa-

noksiin sekä indeksejä. (Virtanen & Wennberg 2005, 130; Laamanen 2004, 160-164) Pro-

sessilähtöisessä organisaatiossa prosessiomistajien lisäksi merkityksellisessä roolissa ovat 

tulosketjuajattelun hallitsevat kausaalianalyytikot, joiden vastuulla on prosessin syy-seu-

raussuhteiden hahmottaminen tarkoituksenmukaisen mittariston kehittämiseksi ja organi-

saation tavoitteiden, keinojen ja vaikutusten arvioimiseksi (Virtanen & Wennberg 2007, 

109). 

Prosessin mittareiden tulee perustua organisaation strategisiin tavoitteisiin ja operatiivisiin 

toimintoihin sekä tarkasteltavien prosessien suoritus- ja menestystekijöihin (Luukkonen et 

al. 2012, 59; Jääskeläinen et al. 2013, 11). Terveydenhuollossa mittariston tulisi perustua 

organisaation strategisiin tavoitteisiin, erikoisalan tavoitteisiin, kliinisen 
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hoitoketjumallinnuksen sekä asiakkaan yksilöllisiin tavoitteisiin (Silvennoinen-Nuora 2010, 

306). Organisaatiokohtaisia ja mittauksen toteutukseen vaikuttavista tilannetekijöitä ovat or-

ganisaatiokoko, toimiala, ulkoiset tekijät, käytettävät resurssit, organisaatiotasot- ja kulttuuri 

sekä mittaus- ja tietojärjestelmät. Lisäksi palvelutuotannon ominaispiirteet, kuten kiireelli-

syys, vuorovaikutuksellisuus, standardoitu tai räätälöity prosessi, vaikuttavat mittauksen to-

teutukseen. (Jääskeläinen et al. 2013, 12-13)  

Mittareiden määrä ei ole olennainen tekijä vaan tärkeintä on luoda mittarikokonaisuus, jossa 

on huomioitu järjestelmän kattavuus ja tärkeät ulottuvuudet ja syy-seuraus suhteet (Kaplan 

& Norton 2003, 294; Kankkunen et al. 2005, 133). Liiallinen määrä mittareita vaikeuttaa 

arvojen hahmottamista ja lisää mittariston ylläpito- ja kehittämiskuluja (Kankkunen et al. 

2005, 133). Sosiaali- ja terveyspalveluille valittu mittaristo kertoo päätöksentekijälle toimin-

taan liittyvistä tärkeistä syy- ja seuraussuhteista ja luo perustan tavoitteiden seurannalle. Jo-

kaisella mittarilla on vahvuutensa ja heikkoutensa, jotka voidaan huomioida, kun kootaan 

mittaristoa. Tasapainoisen mittariston avulla vähennetään yksittäisen mittarin heikkouksia. 

(Torkki et al. 2017, 14) Mittariston implementoinnissa ja käyttöön otossa on huomioitava 

mittarin luotettavuuteen, aineiston keräämiseen ja vinoutumiseen liittyvät ongelmat sekä or-

ganisaation toimintaympäristöön ja käytäntöihin liittyvät häiriötekijät (Braithwaite et al. 

2017, 8). 

Hyvän mittarin kriteerit strategisesta näkökulmasta liittyvät tekijöihin, joiden avulla on or-

ganisaation mahdollista toteuttaa strategista suunnittelua, toteuttaa toimenpiteitä strategisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi, varmistaa toiminnan strategisten tavoitteiden mukaisuus. 

Kvantitatiiviset kriteerit hyvälle mittarille liittyvät selkeyteen tuottaa tietoa toiminnan edis-

tymisestä kohti strategisia tavoitteita, kykyyn kuvata nykytilaa ja tulevaisuuden kehitys-

suuntaa sekä tunnistaa suorituskyvyn puutteet ja kehityskohteet.  Kvalitatiivisten kriteerien 

osalta hyvä mittari ja sen metriikka koetaan organisaation henkilöstössä arvokkaana. (Bhasin 

2015, 124) Mittarin tulee mitata kriittisestä menestystekijästä vain olennaisia asioita. Mitta-

reiden ja mittaamisen luotettavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi mittarin 

tulee täyttää validiteetin, reliabiliteetin, relevanssin ja käytännöllisyyden vaatimukset. Vali-

diteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata tarkoitettua menestystekijää. Jos mittarin validi-

teetti on heikko, mittari huomioi epäoleellisia asioita ja jättää huomioitta oleellisia asioita. 

Reliabiliteetti kuvaa mittarin arvon satunnaisvirhettä.  Jos mittarin tulokset eivät ole johdon-

mukaisia ja satunnaista vaihtelua ilmenee, tarkoittaa se epäoleellisten tekijöiden suurta 
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määrää. Tällöin mittarin reliabiliteetti on heikko ja myöskin mittarin validiteetti ei täyty.  

(Lönnqvist & Mettänen 2003, 34-35) Relevanssilla kuvataan mittarin soveltuvuutta käyttö-

tarkoitukseensa ja arvon tuottavuutta käyttäjän kannalta.  Mittarin käytännöllisyydellä tar-

koitetaan datan keräämisen ja analysoinnin kustannustehokkuutta ja käytön helppoutta. 

(lbid, 36) 

5.4 Tilastollinen prosessiohjaus vaihtelun hallintaan 

Tilastollinen prosessiohjaus (Statistical Process Control SPC) tarkoittaa menetelmiä, joilla 

saadaan tilastollista menetelmiä hyödyntäen tietoa prosessien ohjaukseen ja laadunvalvontaa 

sekä päätöksenteon tueksi (Salomäki 1999, 147; Lähteenmäki & Leiviskä 1998, 2.) Tilas-

tollinen prosessiohjauksen idean ja toimintaperiaatteet on kehittänyt amerikkalainen Shew-

hart W.A., joka työskenteli laadunvalvonnassa puhelinvalmistajalla 1920-luvulla. Shewhart 

tutki laadunvalvonnan tuloksia tilastollisilla menetelmillä ja havaitsi, että ongelmat johtuivat 

liian suuresta prosessin vaihtelusta ja tuotteen virheellisyyksistä johtuvasta toistuvasta sää-

tämisestä. Shewhart totesi, että prosessien säätämisen tulee tapahtua vaihtelun keskiarvon 

perusteella ja suorituskykyä tulee mitata vaihtelun leveyden avulla. (Shewhart, 1939 & De-

ming 1986, 25.)  

Vaihtelu voidaan määrittää prosessin epätasapainoksi, joka ilmenee toiminnan luonteen mu-

kaan organisaation toiminnasta ja toimintatavoista johtuvana vaihteluna, työn kuormittavuu-

den vaihteluna, osaamiseroina tai työsuorittamiseen liittyvän ajan vaihtelun (Torkkola 

2015). Vaihtelun hallinnalla tarkoitetaan systeemin ja sen osa prosessien hallintaa niin, että 

asiakaskysyntään voidaan vastata laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä määrällisesti 

että ajallisesti (Piirainen 2014, 122) Vaihtelua tarkasteltaessa tulee ymmärtää systeemin si-

sällä olevien toimintojen ja osien riippuvuussuhteet ja toimenpiteiden vaikutukset. Vaihtelua 

esiintyy ajassa, joka eri virtausyksiköiltä kuluu prosessiin saapumiseen tai prosessin läpi-

käymiseen. Jos prosessi koostuu useista vaiheista, käsittelyajan vaihtelu aiheuttaa vaihtelua 

aloitusaikaan. (Piirainen, 2014, 10) Vaihtelua esiintyy siis aina prosesseissa, mutta aiheutta-

jat voidaan jakaa karkeasti resursseihin, virtausyksiköihin sekä ulkoisiin tekijöihin (Modig 

& Åhlström 2016, 40). Vaihtelun lähteet palvelun tai tuotteen tuottamisessa ovat luonnolli-

nen vaihtelu, satunnaiset pysähdykset, ei satunnaiset pysähdykset, toimintojen käytettävyys 

sekä laatuviat.  Vaihtelua aiheuttavia syitä ovat asiakaskysyntä, tuotteen tai palvelun omi-

naispiirre, tuotteen tai palvelun ominaispiirteen tuottamiseen kuluva aika sekä toimitusket-

jun läpivirtausaika. (lbid, 65) Erityisestä syystä johtuvaa vaihtelua voi olla vaikea ennakoida, 



 

62 

 

mutta organisaation pääasiallinen tehtävänä on tunnistaa, lieventää tai poistaa erityisiä syitä 

epänormaalin suorituskyvyn eliminoimiseksi.  Ehkä merkityksellisempää on huomioida, 

ymmärtää ja puuttua järjestelmän ja prosessien, kuten henkilöstöjärjestelyjen, työntekijöiden 

osaamisen, motivaation ja työnimun sekä tiedonhallinnan ja viestinnän taustalla oleviin ylei-

siin syihin. (Parker 2015, 18) 

Vaihteluun suojautumisen lain (Law of Variability Buffer) keinoin on mahdollista hallita ja 

pienentää prosessissa ilmenevää vaihtelua. Vaihtelua voidaan hallita varastojen, kapasiteetin 

ja toimintaan käytettävän ajan avulla. (Piirainen 2014, 122) Prosessin tehokkuuden ja toimi-

vuuden parantamiseksi tarvitaan sekä reaktiivista vaihtelun hallintaa että proaktiivista vaih-

telun pienentämistä.  Reaktiivinen vaihtelun hallinta on varastojen, kapasiteetin ja ajan op-

timointia. Vastaavasti toiminnan kehittäminen on proaktiivista vaihtelun pienentämistä yh-

dessä varastojen, kapasiteetin ja ajan optimoinnin kanssa. (Piirainen 2014, 123). 

Terveydenhuollon hoitoketjujen prosesseissa esiintyy vaihtelua kuten tavallisissa toimitus-

ketjuissakin. Vaihtelua on hankalampi vähentää, kun prosessin virtausyksiköt ovat ihmisiä, 

sillä kaikki ihmiset ovat erilaisia ja heidän välilliset tarpeensa yksilöllisiä. Hoitoketjussa 

vaihtelua esiintyy erityisesti ajassa, johon eri virtausyksiköiltä kuluu erilaisia aikoja proses-

sien läpikäymiseen ja prosessiin saapumiseen. Terveydenhuollon prosesseissa ja kliinisessä 

työssä esiintyy selittämätöntä vaihtelua, joka on seurausta monimutkaisesta toiminnasta ja, 

jonka kaikkia aiheuttajia ei pystytä hallitsemaan. Vaihtelua voidaan selittää yksittäisten asi-

akkaiden ominaisuuksilla, maantieteellisillä eroilla, kannustimien vaikutuksilla tai eroilla 

henkilökunnan valmiudessa. (Appelby et al. 2011; NHS 2004, 3) Satunnaisesta syystä ai-

heutuvan vaihtelun syiden ratkaisemiseksi tarvitaan paikkansapitävää tilastotietoa sairaala-

jaksoista ja hoitoprosessista, tuottavuuden ja asiakasvirran kehittämiseen liittyvien organi-

saatio- ja johtamistekniikoiden kehittämistä, datan merkityksen korostamista sekä olemassa 

olevien menetelmien laajempaa käyttöä (NHS 2004, 13). 

Englannissa toteutettujen terveydenhuollon kehityshankkeiden tuloksen on saatu tietoa ter-

veydenhuollon prosessien vaihtelun hallintaan liittyvistä tekijöistä.  Kysynnän ja kapasitee-

tin vaihtelun hallinta vaatii kysynnän muodostumisen ymmärtämistä, kapasiteetin suunnit-

telua, käyttöönottovaiheen vaihtelun vähentämistä, työn segmentointia, prosessisuunnitte-

lua, tuotannon kapasiteetin hallintaa ja vaihtelun todentamista mittauksin. (Walley et al. 

2006, 310-316).  De Reggen et al. (2015, 45) ovat tutkimuksessaan tarkastelleet terveyden-

huollon toiminnassa vaihtelua aiheuttavia tekijöitä, jotka ovat jaettavissa asiakkaaseen ja 
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hänen sairauteensa liittyvään luonnolliseen vaihteluun sekä organisaation toiminnasta aiheu-

tuvaan satunnaiseen vaihteluun (kuva 16). Tutkimuksessa havaittiin, että sairaaloiden ja eri 

sairauksien sekä hoitomuotojen välillä esiintyy tilastollisesti merkittäviä eroja vaihtelussa. 

Erityisen suurta vaihtelua aiheuttavien asiakasryhmien kohdalla tulisi harkita näille ryhmille 

yksilöllisempiä palvelumuotoja vaihtelun vähentämiseksi. Tutkimuksessa analysoitiin nel-

jän belgialaisen sairaalan toimintaa neljässä mittarissa: keskimääräisen asiakasmäärän, asi-

akkaiden keski-iän, hoitoajan pituuden sekä sairaus- ja kuolleisuusriskin, esiintyvän vaihte-

lun avulla. Tutkimuksessa havaittiin sairaaloiden välillä merkittäviä eroja edellä mainittujen 

mittareiden vaihtelua kuvaavissa arvoissa. Sairaaloiden toiminnassa havaitun satunnaisen ja 

erityisistä syistä johtuvan vaihtelun erojen tarkempi selvittäminen vaatii jatkotutkimuksia, 

mutta tutkijoiden mukaan erot saattavat johtua sairaaloiden erilaisista toimintajärjestelmistä. 

(lbid, 43-45) Teknologian vaikutusta vaihtelua aiheuttavana tekijänä ei ole huomioitu De 

Reggen et al. (2015) tutkimuksessa. 

 

Kuva 16. Terveydenhuollossa esiintyvä vaihtelu (De Regge et al. 2015, 37) 

5.4.1 Prosessiohjauksen malli ja työkalut 

Tilastollisen prosessiohjauksen (Statistical Process Control SPC) avulla seurataan proses-

sien laadun vaihtelua eli suorituskykyä ja sen muutoksia, jotta voidaan havaita normaalista 

poikkeava tilanne. Menetelmä mahdollistaa prosessien kehittämisen selvittämällä mitkä te-

kijät aiheuttavat muutoksia ja vaihtelua lopputuotteeseen tai palveluun. Menetelmän tavoit-

teena on siis vähentää tai poistaa erityisesti ulkoisesta syystä aiheutuvaa vaihtelua järjestel-

mällisellä seurannalla. (Salomäki 1999, 147) Tilastollinen prosessiohjaus rakentuu kahdesta 

vaiheesta (kuva 17). Ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa prosessin erivaiheista ja 
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analysoidaan tiedot tilastollisilla menetelmillä. Tavoitteena on havainnollistaa prosessissa 

esiintyviä poikkeavia ja kontrolloimattomia tietoja, joiden pohjalta voidaan hienosäätää pro-

sessia ja kalibroida prosessia sekä todentaa prosessin suorituskykyä. Toisessa vaiheessa pro-

sessi monitoroidaan ajan yli, jolloin tavoitteena on seurata vaihtelua ajassa ja havaita nor-

maalivaihtelusta ylittyvät poikkeamat. Poikkeamien syyt tunnistetaan ja määritetään sekä 

selvittää niiden syyt, jotta prosessi saadaan kontrolliin. (Chatterjee & Qiu 2009; Benneyan 

et al. 2003.)  

 

Kuva 17. Tilastollisen prosessiohjauksen malli (Benneyan et al. 2003). 

Tilastolliseen prosessiohjakseen liittyy seitsemän Ishikawa laadunvalvonnan työkalua ja Six 

Sigma strategia, joiden avulla voidaan tuottaa prosesseista ja tarkasteltavista ongelmista vi-

suaalisia analyyseja päätöksen teon tueksi (Mach & Guhqueta 2001, 54). Ishikawan laadun-

valvonnan seitsemän työkalua ovat identifiointiin soveltuvat datataulukot ja pareto-analyysi 

sekä analysointiin soveltuvat histogrammit, scatter-diagrammit ja ohjauskaaviot. Lisäksi 

syy-seurausanalyysi ja trendianalyysi soveltuvat molemmat sekä identifiointi- että analy-

sointivaiheisiin. Ishikawan laadunvalvonnan työkalujen tarkoituksen on kehittää toimijoiden 

ja hallinnon välistä viestintää, tukea ongelmien havaitsemista ja ennalta ehkäistä niiden uu-

siutumista sekä parantaa kaikenlaisten prosessien kehittämistä. (Kerzner 2017,710) 

Tilastollisen prosessiohjauksen tärkein työkalu ovat erilaiset ohjaus- tai valvontakortit 

(Control Chart), jotka jaetaan käyttötarkoituksensa mukaan raportti-, säätö-, kokeilu-, seu-

ranta- ja jatkuvan parantamisen valvontakortteihin. Valvontakortti sisältää yleensä taulukko- 

ja histogrammi- tai viivakaaviomuodossa toistuvien prosessin tunnusluvut.  (Salomäki 1999, 
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191) Kuvassa 18 esitetään valvontakortin keskeisimmät elementit, kuten prosessin kontrol-

lirajat sekä keskilinja.  Valvontakortin kaavion tarkoituksena on osoittaa seurattavan mittarin 

arvon suuntaus ajan funktiona. Kaavio sisältää keskilinjan, joka edustaa prosessin keskiar-

voa ja odotettua suorituskykyä sekä kontrollirajat, jotka ilmaisevat hyväksyttävän poik-

keaman keskiviivasta. (Shah 2010, 184) 

 

Kuva 18. Valvontakortin elementit (Salomäki 1999,163; Shah et al. 2010, 85) 

Tuotannon seuraamiseksi laaditaan prosessikohtaiset valvontarajat, joiden avulla voidaan 

havaita, onko kyseinen prosessi hallinnassa vai ei. Valvontarajat voidaan käyttötarkoituksen 

perusteella jakaa raportti-, valvonta-, jatkuvan parantamisen ja Pre-Control-valvontarajat. 

(Salomäki 1999, 186) Ohjauskortin käytön tarkoituksen on seurata, hallita ja kehittää pro-

sessien suorituskykyä tutkimalla hajontaa ja siihen vaikuttuvia syitä ja lähteitä.  Ohjauskortti 

soveltuu työkaluksi prosessin jatkuvaan valvontaan ja vaihtelun havainnointiin ja seurantaa 

ajan funktiona. (Shah et al. 2010, 185) Prosesseissa ilmenevän vaihtelun tarkastelu edellyttää 

vaihteluun liittyvän teorian ja tilastollisen ajattelun tuntemusta. Tarkasteltaessa prosessissa 

ja sen lopputuotteissa ilmenevää vaihtelua, on eroteltava luonnollinen eli satunnaisvaihtelu 

ja erityisistä syistä johtuvat vaihtelu. Kaikissa prosesseissa tapahtuu satunnaisvaihtelua nor-

maalikäyrän mukaisesti, jolloin prosessia voidaan sanoa vakaiksi eli stabiileiksi, ennustetta-

viksi ja tilastollisesti kontrolloiduiksi.  Kun ulkoisista muutoksista tai erityisistä olosuhteista 

johtuen ilmenee epänormaalia vaihtelua, on prosessi tällöin epävakaa ja ennustamaton. 

(Benneyan et al. 2003, 459.) Tilastollinen prosessinohjaus mahdollistaa siis prosessin häiri-

öttömän tai vakaan tilan, prosessikäyttäytymisen arvioimisen sekä suorituskyvyn 
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positiivisten tai negatiivisten muutosten havaitsemiseksi nopeasti (Lähteenmäki & Leiviskä 

1998, 11).  

SPC-valvontakortin kaavion tulkitsemiseen on laadittu 8 sääntöä, joiden perusteella voidaan 

tarkkailla prosessin toimintaa ja siinä esiintyvää vaihtelua. Tulkitsemisohjeiden tavoitteena 

on ohjata prosessin parantamiseen erottamalla ja tunnistamalla luonnollinen ja erityisestä 

syystä aiheutuva vaihtelu. Vaihtelun vähentäminen on edellytys tehokkaammalle prosessille. 

(Salomäki 1999, 293-303; Noskievičová 2013, 2; NHS 2019: Nelson1984) SPC-kaavioiden 

tulkitsemiseen liittyvä 8 sääntöä ovat esitetty liitteessä 5.  

Tilastollisen prosessiohjauksen hyödyt organisaatiolle tuotannollisesta ja kehittämisen nä-

kökulmasta ovat muutosten nopeampi havainnointi, kriittisten prosessiparametrien havait-

seminen ja kehittäminen, jatkuvan parantamisen prosessissa yhtenäisten mittareiden käyttö 

sekä ymmärrys prosessin vaihteista ja vaikutuksista lopputulokseen.  (Lähteenmäki & Lei-

viskä 1998, 11) Tilastollisen prosessiohjauksen eri vaiheissa hyödynnetään tietotekniikkaa, 

joka mahdollistaa tiedonkeruun automatisoinnin, datan tallennuksen, valvontakorttien tois-

tuvan päivittymisen, etäseurannan sekä vähentää inhimillisten virheiden määrää (Salomäki 

1999, 156). 

 

 5.4.2 Tilastollisen prosessiohjauksen soveltaminen terveydenhuoltoon 

Terveydenhuollon hoitoketjujen ja -prosessien toiminnan kehittämisen haasteena on ollut 

monimutkaisuus ja perinteisten tilastollisten analyysien kuormittavuus ja päätöksentekoa hi-

dastava toteutus sekä ajoittain kerättävien mittaustietojen epävarmuus ja niissä ilmenevä 

luonnollinen vaihtelu, jotka ovat vaikeuttaneet toiminnan tuloksellisuuden arviointia (Ben-

neyan et al. 2003, 468). Tilastollinen prosessiohjaus (SPC) on osoittautunut tehokkaaksi ja 

monipuoliseksi työkaluksi terveydenhuollon muutosten hallintaan, asiakaslähtöisyyden ke-

hittämiseen, kansansairauksiin liittyvien terveysindikaattoreiden seurantaan ja esimerkiksi 

leikkausinfektioiden valvontaan. Tilastolliseen prosessiohjaksen menetelmiä on sovellettu 

terveydenhuollon toiminnan ja prosessien kehittämiseen organisaatioiden eri tasoilla, labo-

ratoriotoiminnan laadunhallintaan sekä sidosryhmien, kuten asiakkaiden terveydentilan seu-

rannassa. (Baker et al. 2018) Thorin et al. (2007, 398) kirjallisuustutkimuksessa selvitettiin 

tutkimusartikkeleiden avulla tilastollisen prosessiohjauksen käyttöä ja soveltamista tervey-

denhuollossa vuosina 1966-2004. Aineiston perustella todettiin tilastollinen prosessiohjauk-

sen olevan tehokas ja monipuolinen työkalu terveydenhuollon muutosten hallintaa. Tilastol-

linen prosessiohjaus auttaa parantamaan terveydenhuollon prosesseja sekä mahdollistaa 
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tehokkaamman hoidon ja terveyden edistämisen kansansairauksissa. (lbid) SPC käyttöönot-

toa terveydenhuollon organisaatioissa vaikeuttavat ennakkoluulot, jotka liittyvät tilastolli-

seen analyysiin, datan keräämiseen ja sen luotettavuuteen (Thor et al.2007, 393). 

Tilastollisen prosessiohjauksen menetelmien hyödyntäminen erilaisissa terveydenhuollon 

prosesseissa, kuten ensiapupoliklinikan kuvantamistutkimusten odotusaikojen, liuotus-

hoidon aloittamisen sekä epikriisien lähettämiskäytäntöjen kehittämisessä, on mahdollista-

nut yksiköiden välisen vertailun ja toimipisteen sisäisen toiminnan kehittämisen ja toimin-

taprosessien sallittujen vaihtelurajojen määrittelyn. Prosessien hallinta edellyttää hoitoket-

jujen prosesseja koskevan tiedon keräämistä ja tilastollista analysointia, jotta voidaan erottaa 

satunnaisvaihtelu erityisistä syistä johtuvasta vaihtelusta ja näin varmistaa objektiivinen toi-

minnan kehittäminen.  (Hiidenkivi et al. 1999, 45)  

Neuhauserin ja kollegoiden (2011, i39) tutkimuksessa korostetaan, että tärkeintä on saada 

terveydenhuollon laadun parantamisessa käytettävät tilastollisen ajattelun työkalut yksinker-

taisiksi, koska tavoitteena ei ole matemaattinen oikeellisuus vaan hoidon ja prosessien tu-

loksen parantaminen. Terveydenhuollossa voi esiintyä vaihtelua, joka on toivottavaa ja vält-

tämätöntä, koska jokainen asiakas on erilainen ja hänen hoitonsa yksilöllistä.  Vaihtelu voi 

edesauttaa uusien ja parempien hoitomenetelmien ja hoitoprosessien kehittämisestä.  Kun 

kyse on erityisestä syystä tapahtuvasta vaihtelusta, tulisi hyödyntää PDSA- jatkuvan kehit-

tämisen sykliä, joka edistää muutosta terveydenhuollossa.  

Tilastollista prosessiohjausta ja sen menetelmiä on hyödynnetty sairaalan infektiovalvonnan 

strategian kehittämiseksi, koska taudin havaitseminen usein viivästynyt ja puutteellinen. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin sairaalan epidemiatietoja vuosilta 2003-2013 tilastollisen pro-

sessiohjauksen eli Shewhartin kaavioiden ja eksponentiaalisesti painotetun liikkuvan kes-

kiarvon (EWMA) sekä grafiikan avulla. Tutkimuksessa todettiin, että tilastollisen proses-

siohjaus mahdollistaa infektioiden reaaliaikaisen seurannan ja lisää tapausten havainnointia 

ja potilasturvallisuutta. (Baker et al. 2018) 

Tilastollisen prosessiohjauksen valvontakortit tai ohjauskaavioiden, joissa esitetään mittarin 

ajallisen vaihtelun tuloksia, hyödynnetään kirurgisten toimintojen ja prosessien kehittämi-

seen sekä laadun parantamiseen (Cordero-Coma 2011, 1105).  Terveydenhuollon hoitopro-

sessien tietoja esittävien graafisten ohjauskaavioiden avulla tuetaan sairaalan henkilöstön 

tilastollista ajattelua ja tietopohjaista päätöksentekoa. Kaaviot todentavat erityisesti 
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satunnaisen vaihtelun merkitystä, mutta myös parannustoimien vaikutuksia prosesseihin. Il-

man valvontakortin kontrollirajoja jää vaihtelu huomioimatta. Valvontakortin kontrollirajo-

jen asettamisessa on hyväksyttävä tietyn tasoinen vaihtelu, mutta rajojen tulee olla johdetta-

vissa aineistosta. (Schmidtke et al. 2017, 20, 24) 

Fretheim & Tomic (2015,751) ovat tarkastelleet tutkimuksessaan tilastollisen prosessioh-

jauksen aikasarjakaavioiden ja ITS-analyysin (Time Series, Interrupted) keskeytetyn aika-

sarjan yhteneviä satunnaisvaihtelua kuvaavia metodeja ja niiden hyödynnettävyyttä tervey-

denhuollon laadun parantamisessa. Tutkimuksessa todetaan, että tilastollinen prosessiohjaus 

on maailman laajuisesti hyödynnetty terveydenhuollon laadunparantamismenetelmä, mutta 

menetelmässä käytettävän datan tehokkaampi hyödyntäminen vahvistaisi todistepohjaa ja 

johtaisi tehokkaampiin kehitys- ja laadunhallintastrategioihin. (lbid) 

Spiegelhalter  kollegoineen (2012) ovat tutkineet tilastollisten menetelmien käyttöä tervey-

denhuollon suorituskyvyn seurannassa Yhdistyneen kuningaskunnan julkisessa terveyden-

huoltojärjestelmässä (The National Health Service NHS). Terveydenhuollon organisaa-

tioissa tarve tilastollisten menetelmien käyttöön on lisääntynyt tehokkuusvaatimusten, ky-

synnän seurannan, kliinisen hoidon tulosten saatavuusvaatimusten ja vastuuvelvollisuuksien 

takia. Vaikka tilastollisten menetelmiä on hyödynnetty laajasti, on kuitenkin ilmennyt kri-

tiikkiä, että menetelmiä käytetään lähinnä huonon suorituskyvyn tunnistamiseen. Tutkimuk-

sessa suositellaan yhtenäisten ja standardipohjaisten menetelmien ja asteikoiden käyttämistä 

poikkeamien mittaamiseen, jotta tiedonkeruuseen ja analysointiin saadaan avoimuutta to-

teuttamalla ne ulkopuolisten asiantuntijoiden valvonnassa. (lbid, 20) 

Chetterin (2009) tutkimusartikkelissa kuvataan tilastollisten prosessiohjauksen käytännön 

soveltamista terveydenhuollon prosessien kehittämiseksi. Kehittämiskohteena oli sairaalan 

potilasvirtaukseen liittyvät vaiheet, kuten potilaiden odotustilan käyttö, hoitojaksojen pituu-

den seuranta, potilaspaikkojen hallinnan sekä pitkäaikaisten potilaiden hoitoneuvotteluiden 

menettelyt. Kullekin kehityskohteelle laadittiin seurantaindikaattori ja tilastollisen proses-

siohjauksen mukainen valvontakortti (taulukko 3). (Chetter 2009, 414) Valvontakortit mah-

dollistavat prosessien ajantasaisen seurannan, kehittämis- ja laadunparannustoimien ja -

hankkeiden tulosten ja esittämisen sekä säännöllisen palauteen toteuttamisen sairaalan toi-

minnasta. (lbid) 
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Taulukko 3. Chetterin tutkimuksen (2009, 414) kehitysprosessit, indikaattorit ja valvonta-

korttityypit 

 

Perinteisesti terveydenhuollon tilastollisessa prosessiohjauksessa on keskitetty hoidon vii-

meisten vaiheiden seurantaan, joka jättää huomioitta hoitoprosessien monivaiheisen luon-

teen. Nokuthaban (2016) artikkelissa esitetään tilastollisen prosessiohjauksen mallia, joka 

perustuu regression monivaiheisiin ohjauskaavioihin ja monimuuttuja (multi stage) OE 

Shewhart -tyyppisten valvontakaavioiden käyttöön terveydenhuollon toimenpiteiden tulos-

ten seurannassa. Regression ohjauskaaviot tuottavat selkeämmän kuvauksen prosessin 

muuttujien ja eri vaiheiden tulosten korrelaatiosta sekä tuotantoketjun loppuvaiheen seuran-

nalla voidaan ennakoida ja ehkäistä negatiivisia suuntauksia. Äitiysyksikössä toteutetun si-

mulaation tuloksena todetaan, että monivaiheisen lähestymistavan avulla on mahdollista 

tunnistaa aikaisemmin selkeät muutokset prosessissa, jotka muuten jäivät huomioitta tai eri 

vaiheiden väliset riippuvuudet huomioimatta.  

 

Vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita tai tutkimuksia tilastollisen prosessiohjauksen so-

veltamisen tuloksellisuudesta suomalaisen terveydenhuollon prosessien hallintaan ja kehit-

tämiseen on muutamia.  Kujala (2003, 163) toteaa väitöskirjassaan tilastollisen prosessioh-

jauksen soveltuvan asiakaslähtöisen laadunhallinta mallin asiakaspalautteen jatkuvaan ja 

systemaattiseen tarkasteluun ja analysointiin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 

(HUS) tilastollista prosessiohjausta on sovellettu magneettikuvausprosessin kehittämiseen, 

hoitajan ensiarvion odotusajan lyhentämisessä ja sairaalan kotiuttamisen seurannassa (Mä-

kijärvi 2013). Siun sotessa on yksittäisen asiakasprosessin läpimenoajan lyhentämiseen ja 

prosessin kehittämisessä sovellettu tilastollisen prosessiohjauksen ja Leanin Six Sigma me-

netelmiä. Tutkimuksen tuloksissa todetaan, että tarvitaan useampi prosessivaihekohtainen 

mittari prosessin seurantaan ja läpimenoajan lyhentäminen ja suorituskyvyn parantaminen 

edellyttävät prosessin vakiointia, standardointia sekä vaihtelun seurantaa. (Jääskeläinen 

2019, 45-47) Vantaan Peijaksen sairaalan päivystyksen triage-toiminnan muutokseen 
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liittyvässä tutkimuksessa hyödynnettiin potilasvirtaukseen liittyvän aineiston käsittelyssä ti-

lastollisen prosessiohjauksen menetelmiä. Triage-käytäntöjen muutoksessa seurattiin asiak-

kaiden lääkärikäyntien määrää tilastollisen prosessiohjauksen valvontakaavioita hyödyn-

täen. (Kauppila et al. 2017, 216-2017) 

5.5 Kysynnän ja tarjonnan ohjaus ja hallinta 

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) velvoittamana kunta vastaa lähtökohtaisesti asuk-

kaidensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Terveyspalvelujen tar-

jonta syntyy ensisijaisesti kuntia koskevan lainsäädännöllisen järjestämisvelvoitteen kautta. 

Terveyspalvelujen kysynnän taustalla on vastaavasti terveyden kysyntä. (Grossman, 1972, 

224). Terveystaloustieteen näkemyksen mukaan yksilöt itse tuottavat terveyttä käyttämällä 

ja yhdistelemällä erilaisia panoksia, kuten palveluja, ravintoa ja toimintoja sekä tietoa teki-

jöiden vaikutuksista terveyteen. Terveyspalveluja pidetään terveyden tuotannossa merkittä-

vänä tekijänä, jonka pohjalta syntyy terveyspalveluiden kysyntä. (Sintonen & Pekurinen 

2006, 45) Terveyspalvelujen kysyntä syntyy asiakkaan mieltymysten, suunnitelmallisten va-

lintojen, ja päätösten sekä budjettirajoitteiden, kuten matkakustannusten, palveluun käyttöön 

kuluva ajan ja käyttäjämaksujen tuloksena Guinness & Wiseman 2011, 49). 

Terveydenhuollossa palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat yleisesti epätasapainossa, joka on 

seurausta eri syistä johtuvasta ylikysynnästä. Normaaleilla markkinoilla epätasapaino korja-

taan hinnan muutoksilla, mutta terveydenhuollossa tämä markkinamekanismi ei kuitenkaan 

ole toimi. Epätasapainotilanteessa terveydenhuollon organisaatiot joutuvat tasapainoilemaan 

erilaisten keinojen avulla saavuttaakseen tasapainon tai ylläpitääkseen tasapainoa. (Sintonen 

& Pekurinen 2006, 190) Lillrank et a. (2016) ovat terveydenhuollon toimimattomuutta kos-

kevassa ” Seitsemän syytä sairauteen ”-pamfletissa esittäneet kuvauksen terveydenhuollossa 

esiintyvästä kysynnän ja tarjonnan dilemmasta. Nykyisessä tilanteessa sosiaaliset trendit 

ovat muuttaneet terveydenhuollon kysyntää ja vastaavasti teknologian on muuttanut palve-

lujen tarjontaa. Terveydenhuollon kustannusten kasvaessa ja resurssien vähentyessä on py-

ritty reagoimaan muuttuneeseen kysyntään tehostamalla toimintaa, priorisoimalla, kehittä-

mällä tuottavuutta ja edistämällä vaikuttavuutta. Terveydenhuollon palvelujen tarjontaa ei 

voida varastoida perinteisen markkinamekanismin säätelyn mukaisesti, joten tarjontaa on 

sopeutettava kysyntään joko joustamalla kysynnän mukaisesti tai ohjaamalla kysyntää tai 

rajoittamalla kysyntää jonoilla (Lillrank et al. 2013, 52) Kysynnän ja tarjonnan hallinnan 

keskeisenä tavoitteena on ennustaa kysyntä mahdollisimman täsmällisesti ja oikea-
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aikaisesti, jotta tuotannon resurssit voidaan kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti toteutu-

van kysynnän mukaan (Lillrank et al. 2004, 27). Terveydenhuollon organisaatioiden tulevai-

suuden palvelutarpeen suunnittelu perustuu suurelta osin nykyisten toimintojen tehokkuus-, 

laatu- ja vaikuttavuustietoihin (Klemola et al. 2014, 11). Esimerkkinä Kreindelin (2010, 26-

27) tutkimuksessaan esittämä teoria terveyspalveluiden kysynnän ja tarjonnan sekä muutok-

seen liittyvistä tekijöistä hoitoon pääsyn kehittämiseen (kuva 19).  Tutkimuksessa todetaan, 

että hoitoon pääsyn kehittämiseen liittyy tarjontaan vaikuttavat strategiat, pitkän aikavälin 

investoinnit,  tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen, kustannuksien kohdentaminen sekä 

tavoitteiden ja kannustimien käyttö. Tiedonhallintaan liittyvät toiminnot ja kriteerit ovat 

merkittävässä roolissa, mutta pelkkä tietojen kerääminen ja julkaiseminen eivät riitä odotus-

ajan lyhentämiseen. (lbid) 

 

Kuva 19. Hoitoon pääsyn kehittämiseen liittyvät tekijät (Kreindel 2010, 26) 

Terveydenhuollossa kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen on vaikeaa johtuen asiakkai-

den vaihtelevista palvelutarpeista ja -vaatimuksista ja kiireellisyydestä sekä käyttäytymiseen 

liittyvistä tekijöistä, kuten myöhästymisistä, peruutuksista ja poissaoloista (Gupta & Denton 

2008, 814). Haasteena on suunnitella ja mitoittaa palvelutarjonta siten, että se vastaa alueel-

liseen kysyntään. Kysyntää ei voida ennustaa pelkästään asiakaskysynnän perusteella. Ky-

syntään vaikuttavia tekijöitä ovat palveluvalikoima, verotukselliset rajoitteet, tasa-arvoisuu-

den ja yhdenvertaisuuden vaatimukset. (Klemola et al.2014, 11) Terveyspalveluiden kysyn-

tään vaikuttavat useat tarvelähtöiset tekijät, jotka liittyvät yhä aktiivisempiin ja terveystie-

toisempiin asiakkaisiin, terveyden arvotukseen, väestön ikääntymiseen sekä teknologian 
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hyödyntämiseen lääketieteen hoidoissa, menetelmissä. (Virtanen et al. 2016, 43) Terveys-

palveluiden erityispiirteet, kuten palvelun saannin ennakoimattomuus, epävarmuus hoidon 

tuloksellisuudesta ja tietoihin liittyvä epäselvyydet hoitohenkilökunnan ja asiakkaan välillä, 

vaikeuttava kysyntää.  (Guinness & Wiseman 2011, 49) Terveydenhuollon tuottamaa palve-

lutarjontaa ja saatavuutta rajoittavat 1) kliiniseen tutkimukseen ja diagnoosiin liittyvät tek-

niset tekijät, 2) behavioristiset tekijät kuten asiakkaan toimintakyvyn muutokseen vaikutta-

vat elintavat, vastuullisuus ja motivaatio käyttäytymismuutokseen, 3) hoitoon pääsyn por-

tinvartija-käytännöt, 4) taloudelliset rajoitukset, 5) resurssien saatavuus ja 6) kapasiteetti 

hallintaan kysynnän vaihtelun mukaan (Lillrank 2013, 9; Lillrank 2010, 600; Ronen et al. 

2006, 231). 

Terveydenhuollossa kysyntä syntyy asiakkaan halusta ostaa terveyspalvelua tai hoitojärjes-

telmän portinvartijamalliin perustuvan hoidon tarpeen arvioinnin tuloksena. Kysyntä mää-

räytyy osin terveydenhuollon organisaatioiden tarjoamien palveluiden, hoidon tarpeen arvi-

oinnin ja palvelulupauksen ohjauksessa, joten niiden kautta voidaan vaikuttaa kysynnän 

muodostumiseen ja segmentointiin. (Lillrank & Venesmaa 2010, 56) Portinvartijamalli on 

terveydenhuollon palvelutuotannon dynaaminen malli, joka käsittää säätö- ja päätöksente-

kopisteitä sekä riippuvia ja riippumattomia muuttujia, joiden avulla voidaan ennustaa, mitä 

järjestelmässä tapahtuu, kun sen elementtiä muutetaan. Portinvartijamallissa oletetaan ky-

synnän olevan aina suurempi kuin tarjonta, joten kysyntään on kohdistettava rajoitteita. Ky-

syntä nähdään ihmisen terveyteen liittyvinä tarpeina, jotka saatavissa olevien mahdollisuuk-

sien, kuten maksukyvyn tai oikeuden palveluiden käyttöön, mukaan muuttuvat haluksi tiet-

tyyn palveluun. Kysyntä kohdistuu siis terveyspalveluiden vaikutuksiin, suoritustapoihin ja 

palvelun jakeluun.  Kun kysyntä nähdään rajoittamattomana tarpeena, on se sovitettava tar-

jonnan rajoitteisiin, resurssien organisointiin ja lääketieteellisiin rajoitteisiin. (Lillrank & 

Venesmaa 2010, 36) 

Valtokari (2015, 64) on erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn moniulotteisuutta käsittele-

vässä väitöskirjassaan tarkastellut hoitoon pääsyn tarjonnan ja kysynnän hallintakeinoja, 

joita ovat kapasiteetin lisäys, yksityisen sektorin hoidon tuki, potilasjonojen purkaminen, 

hallinnolliset keinot jonojen vähentämiseksi, kysynnän vähentäminen, tehokkuuden lisää-

minen päiväkirurgiaan sekä teknologian, tuotantotalouden ja jonoteoriamallien hyödyntämi-

nen. Valtokari kuvaa hoitoon pääsyn hallintaa jatkuvana prosessina, jossa kysynnän vähen-

tämisellä ja jonon purkuprojekteilla mahdollistetaan parempi hoitoon pääsy, mutta hoitoon 

pääsyyn vaikuttava tekijät vaikuttavat negatiivisesti aiheuttaen ylikysyntää (kuva 20). (lbid) 
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Kuva 20. Hoitoon pääsyn hallinnan jatkuva prosessi (Valtokari 2015, 64) 

Palvelutuotannon hallintakeinona käytetään joko kysynnän kaventamista eli asiakkaiden 

segmentointia ennen hoitojaksoa tai hoitoprosessin kohdentamista, jolloin keskitytään hoi-

tojaksojen hallintaan. Taulukkoon 4 on koottu Peltokorven et al. (2016, 185) esittämät viisi 

kohdennusstrategiaa ja niiden indikaattorit sekä kysyntään ja tarjontaan liittyvät kriittiset 

menestystekijät. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ydinprosesseihin perustuva palvelutarjonta-

malli noudattaa kiireellisyyteen ja vakavuuteen liittyvä painopistestrategiaa. Tämän tyyppi-

nen painopistestrategia soveltuu erityisesti kiireettömän hoidon prosessiin. Tällöin organi-

saation palvelutuotannon seurantamittareina ovat odotusaika sekä korkea kapasiteetin käyt-

töaste. Kiireellisyyteen ja vakavuuteen painottuvassa strategiassa kilpailuetu perustuu nope-

aan hoitoon pääsyyn ja hoidon tarpeen arviointiin sekä näitä tukevan palveluverkostoon.  

Kiireettömän hoitoprosessin hoitovaiheessa voidaan tarjota erilaisia kohdennettuja palveluja 

ja toimenpiteitä, joissa hyödynnetään joko prosessi- tai sairauskohtaisia hoitokäytäntöjä. 

(Peltokorpi et al. 2016, 186) 
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Taulukko 4. Viiden kohdennusstrategian indikaattorit, kysynnän ja tarjonnan hallinnan käy-

tänteet (Peltokorpi et al. 2016, 185) 

Painopiste-

strategia 

Mittari (KPI) Kriittiset menes-

tystekijät kysyn-

nän hallinnassa 

Kriittiset menes-

tystekijät tarjon-

nan hallinnassa 
Väestö Terveyden ja hyvinvoinnin 

taso 

Tavallisen asiakkaan 

malli, asiakkaiden kon-

tekstin ymmärtäminen, 

potilasprofilointi ja ris-

kien vähentäminen 

Organisoidaan siirtymi-

nen ensimmäisen vai-

heen yleis-hoidosta asi-

antuntijalle 

Kiireellisyys ja va-

kavuus 

Odotusaika ja kapasiteetin 

käyttö 

Hoitoon pääsyn help-

pous, triage /hoidon tar-

peen arvio, kiireellisyys 

Organisoidaan palvelu-

pisteet ja jakelukanavat 

Sairaus ja oireet Läpimenoaika, hoidon onnis-

tumisprosentti, hoitosuunni-

telma ja tehokkuus 

Asiakkaiden tapauskoh-

taisuuden ja oireiden 

ymmärtäminen 

Iteraatio ja diagnos-

tiikka- ja hoitopalvelui-

den modulaarisuus 

Hoitokäytännöt ja 

prosessit 

Läpimenoaika, kustannuste-

hokkuus, tehokkuus 

Määritellä toiminta- ym-

päristön puitteet ja tar-

kistuslistat 

Aikataulutus, kapasitee-

tin käytön hallinta 

Hoidon tulos Haluttujen hoitotulosten on-

nistumisprosentti 

Tulkita ja viestiä toivo-

tuista tuloksista 

Iteratiivinen prosessi, 

hoitopalveluiden modu-

laarisuus 

 

Terveydenhuollon palvelujen tarjontaa ja kysyntää voidaan tarkastella toiminnalliseen lo-

giikkaan perustuvan segmentointitavan eli kysyntä-tarjonta –lähtöiset toimintamoodien (De-

man-Supply –based Operating Modes, DSO) avulla. Toimintamoodilla tarkoitetaan resurs-

sien ryhmittelyä ja ohjausta tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti: potilaan ongelma (demand) 

on ratkaistava käytettävissä olevien resurssien (supply) rajoissa ryhmittelemällä ja ohjaa-

malla niitä tarkoituksenmukaisesti (operating mode). (Lillrank 2013, 8)  

Tarjonnan hallinnan (Supply Chain Management SCM) käytäntöjen lyhyen aikavälin tavoit-

teena on ylläpitää toimitusketjun tehokkuutta eli parantaa tuottavuutta, vähentää jonoja (va-

rastointia) sekä läpimenoaikaa ja pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä markkinaosuutta ja 

toimitusketjun integroitumista (Koh et al. 2007, 108) Dobrzykowski et al. (2014, 520) ovat 

kirjallisuuskatsauksessaan selvittäneet terveydenhuollon tarjonnan hallinnan käytäntöjä ja 

suuntauksia viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajalta. Tarjonnan hallinnan tutkimusten 

määrä on lisääntynyt aina 2000- luvun ensikymmenelle asti ja yleisimpiä hallintakeinoja 

ovat tietotekniikka, teknologian hyödyntäminen palvelutarjonnassa, palvelutoimintojen stra-

tegian ja tavoitteiden uudistaminen, palvelujärjestelmän valinta ja suunnittelu, palveluiden 

strategisen laadun ongelmien hallinta sekä kapasiteetin, aikataulutuksen ja ohjauksen suun-

nittelu.  Lapin & Tanin (2012, 219) artikkelissa julkisen terveydenhuollon palvelutarjonnan 

hallintatoimintojen vaikutuksista todetaan, että terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön 
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soveltuvimmat palvelutarjonnan hallintakeinot ovat tieto- ja teknologiahallinta, resurssien ja 

kapasiteetin hallinta, kysynnän hallinta sekä asiakas- ja toimittaja suhteiden hallinta.  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirjassa (Klemola et al. 2014, 15) esite-

tään tietojohtamisen malli, jonka avulla on mahdollista simuloida tulevaisuuden muutoksia 

palveluiden tarjonnassa ja palveluverkostossa ottamalla huomioon tulevaisuuden hyvinvoin-

tipalveluiden kysyntä. Simulointi perustuu kysynnän suunnitteluun, jossa ensin määritellään 

tarve eli kysyntä, tarjonta eli palvelut sekä resurssit. Koska terveydenhuollon organisaati-

oille tulevaisuuden kysynnän ja tarjonnan ennakointi merkittävässä roolissa, on tehty aihe-

alueeseen liittyviä simuloivia tutkimuksia.  Maantieteellisen tietojärjestelmän tietoihin pe-

rustuvan simulointimallin avulla on arvioitu terveyspalveluiden saatavuutta ja hoitoon pää-

syaikaa valitulla alueella. Analyysi perustuu väestötietoihin, keskimääräisiin matkustustie-

toihin sekä väestöön ja potilaiden liittyvää tilastotietoa (syntyvyys, kuolleisuus, potilaiden 

vähimmäismäärä/todellinen määrä). Tutkimuksessa arvioitiin tulevaisuuden terveydenhuol-

topalveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapainoa viiden vuoden välein kunkin alueen potilai-

den määrään, yhden tunnin ajomatkan ja sairaalapaikkojen lukumäärän suhteen.  Simuloin-

timallia käyttämällä on mahdollista antaa suosituksia kysynnän kasvun ilmenemisestä ja 

näin auttaa terveydenhuoltopalveluiden resurssien kohdentamisessa ja suunnittelussa. (Doi 

et al. 2017, 12) 

5.6 Jononhallinta  

Terveydenhuollon jonot syntyvät kolmen tekijän vaikutuksesta – kapasiteetti ei vastaa ky-

syntää, kapasiteettia ja kysyntää ei hallita sekä palvelujen kysyntä vaihtelee jatkuvasti (Pat-

rick & Puterman 2008, 77). Jonoilla ja jonotusajoilla on vaikutuksia yksilön mahdolliseen 

terveyden ja elämänlaadun heikkenemiseen, terveydenhuollon organisaation priorisointiin 

ja resurssien allokointiin sekä yhteiskunnan kannalta taloudellisiin kustannuksiin (Hanning 

2005, 14; Tuominen et al. 2009, 1149). Kroonisesta kivusta kärsivien asiakkaiden odotusai-

kaisessa toimintakyvyssä on todettu merkittävää heikkenemistä, josta on seurauksena inhi-

millisiä ja taloudellisia kustannuksia (Lynch et al. 2008). Jonot ovat terveydenhuollossa hy-

vin käytetty priorisointiväline eli kysynnän ei-rahallinen säätelykeino - kun resurssit eivät 

riitä vastaamaan kysyntään, laitetaan asiakas jonoon (Lillrank et al. 2004, 41; Sintonen & 

Pekurinen 2006, 227; Hanning 2005, 23). Hyvä priorisointijärjestelmä ja lähetekäytäntö, 

jolla voidaan lääketieteellisen tarpeen ja sairauden vakavuuden perusteella priorisoida, mah-

dollistavat vain tasavertaisen hoitoon pääsyn ja odotusajat (Siciliani & Verzulli 2009, 1296). 
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Asiakkaiden lopullinen odotusaika voidaan laskeva vasta jälkikäteen, joten organisaation 

prosessien kannalta odotusajan seuranta tuottaa kuvan menneestä, kuitenkin organisaation 

johdon tulisi olla kiinnostuneempi nykyisestä suorituskyvystä. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 55 §:n mukaan palveluntuottajalla on velvollisuus julkis-

taa odotusaikatiedot. Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä 

tiedot terveydenhuoltolain 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. Jos 

kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, tiedot on julkaistava erikseen 

kustakin toimintayksiköstä. Tiedot voi julkaista internetin lisäksi muulla kunnan tai kun-

tayhtymän päättämällä tavalla.  Jonoa ja odottamisaikaa analysoidaan 1) aikana, jonka asi-

akkaat viettävät jonossa, 2) jonossa olevien asiakkaiden määränä, 3) odotusajan %-osuuk-

sien jakautumalla, 4) peruuntuneiden asiakaskäyntien määrällä sekä 5) hoidettujen asiakkai-

den todellisena odotusaika, joka on luotettavin tapa mitata hoitoon pääsyä (Pelttari & Kaila 

2014, 11; Dai & Tayur 2018, 357).  Sairaanhoitopiireissä jonotiedot ilmoitetaan jonotyypeit-

täin, kuten yli kolmen ja yli kuuden kuukauden jonottajien määrä erikoisaloittain tai diag-

noosityypittäin. Hoitoon pääsytiedot poimitaan potilastietojärjestelmästä kerran kuukau-

dessa jonotilanteen pituuden ja sen kehittymisen arvioimiseksi. (Itälä 2006, 20) 

Jonottaminen eri muodoissa, kuten ajanvaraus, odottaminen ja jonoon asettaminen, ovat ol-

leet terveydenhuollossa perinteisiä kysynnän ja tarjonnan hallintakeinoja (Sintonen & Peku-

rinen 2006, 228). Hallinnalla (knowledge management) tarkoitetaan organisaation toiminta-

strategiaan perustuvaa johtamista, päätöksiä ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan hoitoketjun 

tai sen osa prosessin toiminta mahdollisimman tehokkaana ja tuottavana sen hetkisellä vaih-

telulla (Piirainen 2014, 122; Tanttu 2007, 30) Jononhallinta on osa hoitoketjunhallintaa, jo-

hon tarvitaan tietoa jonotusajoista, läpimenoajoista sekä palvelun laatuun liittyvistä teki-

jöistä. Tietotekniikka mahdollistaa jonoihin liittyvän tiedon hallinnan ja prosessien kehittä-

misen (Okkonen et al.2011, 24) Jonojen hallinta edellyttää ajantasaista jononseurantajärjes-

telmää, jonka avulla voidaan seurata jonossa olevien, jonoon tulevien ja sieltä poistuvien 

asiakkaiden määrää sekä, joka tuottaa tiedot keskimääräisestä hoidon tarpeen arviointiin ja 

hoitoon pääsy ajoista. (Brommels et al. 2003, 79) Bowersin (2010, 252) terveydenhuollon 

jononhallintamallin stimulointia käsittelevän tutkimuksen mukaan jonojen hallinta edellyt-

tää kysyntää vastaavan kapasiteetin varmistamista koko hoitoketjussa, ylimääräisten jonojen 

poistamista väliaikaisella resurssilla, henkilöstön resurssien sekä kysynnän hallintaa.  
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Erikoissairaanhoidon erikoisalojen käytännöt hoitoprosessin vaiheissa vaihtelevat, mikä vai-

kuttaa jonohallintaan (Itälä 2006, 19). Erikoissairaanhoidossa jonohallintaa on toteutettu ky-

syntää vähentämällä, jolloin tarkastellaan jonoja, uudelleen arvioidaan asiakkaita, organisoi-

daan resursseja sektoreiden välillä, organisoidaan hoitomalleja, ohjataan lähetteitä lyhem-

piin jonoihin, rajoitetaan tarjolla olevaa palvelua ja kapasiteettia sekä keskitytään asiakas-

virran hallintaan (Valtokari 2015, 62). Odotusaika lääkärin vastaanotolle tai tutkimuksiin 

aiheuttaa asiakkaalle erityyppisiä kustannuksia, jotka lopulta voivat toimia kysynnän sääte-

lykeinona asiakkaan vaihtaessa palveluntarjoajaa.  Asiakkaita asetetaan jonoon odottamaan 

joko lääkäriin, toimenpiteeseen tai tutkimuksiin pääsyä. Jonotuslistojen ja -aikojen hallinta-

keinot riippuvat usein siitä, miten jonotilanne tulkitaan. Jos jonotilanne tulkitaan ylikysyn-

näksi, johon pyritään vaikuttamaan nostamalla hintoja. Jos jonotilanne on seurausta tarjon-

nan vähyydestä, jolloin pyritään lisäämään tarjontaa poistamaan epätasapainoa kysynnän ja 

tarjonnan välillä. (Sintonen & Pekurinen 2006, 230) 

Terveydenhuollon palveluihin syntyviä jonoja ja niistä aiheutuvien viiveitä Silvesterin et al. 

(2004, 2) tutkimuksessa tarkastellaan jonojen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Merkittä-

vimpänä aiheuttajana on kysynnän ja tarjonnan vaihtelusta aiheutuva yhteensopimattomuus 

ja kyvyttömyys kapasiteetin hallintaan. Toiseksi todetaan, että kysynnän vaihtelun ja kapa-

siteetin välillä on olennainen eroavuus, joka aiheuttaa jonoja, mutta tähän eroavuuteen vai-

kuttaminen mahdollistaa onnistuneen jonojen lyhentämisen.  Kolmanneksi todetaan, että jo-

noista aiheutuu resurssien 100% käyttövaatimus. Todellisuudessa tuotantotehokkuuden ja 

tehottomuuden määrittelee pullokaulana toimiva hoitoketjun prosessin vaihe, jossa ilmenee 

vaihtelevaa kysyntää ja kapasiteetin rajallisuutta.   Jonot estävät niukkojen resurssien hyö-

dyntämisen, koska asiakkaat eivät ole halukkaita jonottamaan. (lbid, 3) Jonojen syntymiseen 

vaikuttavien tekijöiden perusteella tarvitaan järjestelmä, jonka avulla voidaan hallita vaihte-

lua ja varmistaa asiakkaiden virtaus viiveettä järjestelmässä. Tämä edellyttää pullokaulojen 

ja kapasiteetin vaihtelun vähentämistä sekä asiakasprosessien kartoittamista ja selkeyttä-

mistä, jolloin on mahdollista ymmärtää kysynnän ja kapasiteetin välinen yhteys. (lbid, 5) 

Jonoteorian avulla voidaan tarkastella jonoja ja jonotusjärjestelmien suorituskykyä. Erilaisia 

jonotusjärjestelmiä kuvataan Kendallin merkinnän avulla, joka koostuu asiakkaan saapumis-

prosessista (A), palveluprosessista (B), palvelupisteiden lukumäärästä (C), asiakaspaikkojen 

lukumäärästä järjestelmässä (K), väestöpohjasta (N) sekä asiakkaiden palvelujärjestyksestä 

jonossa (FIFO, akuutti). (Gupta 2013, 20) Lisäksi jonotusjärjestelmään vaikuttavat 
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asiakkaiden mahdolliset karsintajärjestelmät eli ns. porttiteoriat sekä jonotustilanteesta ja 

palveluajoista jaettava informaatio (Lillrank & Venesmaa 2010, 34)  

Dixonin & Sililianin (2009, 1082) mukaan mitä pitempi jonotusaika on, sitä huonompi on 

organisaation suorituskyky. Odotusaikaa käytetään organisaation prosessien suorituskyvyn 

mittarina (Stoop et al. 2005, 42). Tarjonnan lisäys ei vähennä odotusaikoja ja jonoja, vaan 

se aiheuttaa vain suurempaa kysyntää vaikuttamatta jonotusaikoihin. Poliittisten toimien, 

kuten rahoituksen lisäämisen ja työajan muutosten, tehokkuutta terveydenhuollon tarjonnan 

lisäämiseksi ja jonojen lyhentämiseen selvittäneen tutkimuksen mukaan kysyntä ei ole niin 

joustava jonotusajoille kuin tarjonta. Joustolla (elasticity) tarkoitetaan prosenttimuutosta 

muuttujan arvossa, kun toisen muuttujan arvo muuttuu prosentilla. (Riganti et al. 2017, 101.)  

Terveydenhuollon asiakkaiden jonotusaikoihin vaikuttaminen ja odotusaikaan liittyvien ta-

voitteiden saavuttaminen edellyttää riittävän kapasiteetin varmistamista koko hoitoketjussa, 

olemassa olevien liiallisten jonotuslistojen poistamista sekä kysynnän ja lähetekäytäntöjen 

seurantaa (Bowers 2010, 250) Jonon muodostumiseen ja odotusaikaan liittyvien ongelmien 

ratkaisemiseksi on mahdollista vaikuttaa palvelu-, saapumis- tai jonotusprosesseihin.  Pal-

veluprosessin muutoksessa kyse on aikataulun, koordinoinnin ja prosessin muutoksesta hyö-

dyntäen viestintä- ja automaatioteknologiaa, joiden avulla voidaan vaikuttaa asiakkaiden 

palvelutarpeeseen, asiakkaiden saapumisen synkronointiin. Asiakkaiden saapumisprosessiin 

voidaan vaikuttaa muuttamalla tapaamiskäytäntöjä, lisäämällä palvelusta annettavaa tietoa, 

muuttamalla asiakkaiden läsnäoloaikaa ja -tapaa sekä palveluiden hinnoittelulla. Jonotus-

prosessiin voidaan vaikuttaa kiireellisyysjärjestyksen (triage) avulla, siirtämällä odo-

tusajaksi asiakas kotiin, odotusalueita ja priorisointia muuttamalla. Terveydenhuollon orga-

nisaatioissa kliinisiä ja teknologisia osaprosesseja optimoimalla pyritään kehittämään toi-

mintaa, mutta samalla on syntynyt prosessien välille hidastavia rajoja, joita asiakkaiden on 

käyttävä läpi hoitoprosessin aikana. (Hall et al. 2013, 12)  

Silvesterin  kollegoineen (2006) tekemässä kysynnän vaihteluun liittyvässä tutkimuksessa 

esitetään hoitoprosessien yhdistämistä, jolloin kokonaisvaihtelu ja jonotusaika sekä jonojen 

määrä vähenevät. Tutkimuksessa keskityttiin hoitoprosessin toistuviin jonotusvaiheisiin, 

jotka aiheuttivat vaihtelua hoitoon pääsyssä ja hoitojakson pituudessa. Pienien vammojen ja 

ei-vakavien sairauksien asiakasryhmälle kehitettiin integroitu lyhyt hoitoprosessi, jossa luo-

vuttiin triange-toiminnoista ja vastaanoton jälkeen asiakas siirtyy yhdistettyyn arviointi-, 
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hoito- tai kotiuttamisvaiheeseen. Käytännöllä vähennettiin asiakkaiden odotusaikaa 70 

%:lla. (lbid, 317) 

Palvelupisteiden määrällä ja jonotusjärjestelmämallilla voidaan vaikuttaa jonotusaikaan ja 

jonojen hallintaan. On tehokkaampaa, että useampi palvelupiste käsittelee yhden jonon asi-

akkaista, kuin yksi palvelupiste kohdennetaan monijonojärjestelmään. (Walley et al. 2006, 

311; Hall 2013, 283) Kuvassa 21 esitetään monen palvelimen jonotusmalliin vaikuttavat te-

kijät sekä vaiheet, joista koostuu asiakkaiden kokonaisaikaa järjestelmä.  

 

Kuva 21. Esimerkki monen palvelimen jonomalliin vaikuttavista tekijöistä 

Jonon syntyminen tuotantoprosessin näkökulmasta tarkoittaa saapumisajan vaihtelusta ai-

heutuvan virtausyksiköiden kertymisen jonoksi osaprosessin taakse, jossa ne odottavat pro-

sessointia ja tarvittavien resurssien vapautumista. Kingmanin yhtälön avulla voidaan tarkas-

tella jonojen muodostumista sekä kapasiteetin ja kysynnän suhteen. Tuotantoprosessissa jo-

non syntymisen syynä on koordinaation puute saapuvien ja prosessoitavien yksiköiden vä-

lillä. Jonon syntyminen vaikuttaa läpimenoaikaan, joten jonotus voidaan ilmaista kaavalla 

(3), jossa prosessin läpimenoaika CT on odotusajan WT ja prosessiajan t summa. Jonon 

odotusaika WT ilmaistaan prosessin vaihtelevuuden asteen V ja pullokaulojen käyttöaste U 

sekä prosessiajan t tulona. (Hopp 2008, 25) 

  CT = WT + t = V*U*T + t                                                                          ( 3)  

Kaavan 3 perusteella vaihtelu ja käyttöaste vaikuttavat toisiinsa. Toteuttamalla prosessissa 

toimia, joilla voidaan laskea käyttöastetta tai vähentää vaihtelua, voidaan vaikuttaa jonotus-

aikoihin. Vaihtelun pienentäminen on tehokkainta prosessin pullokauloissa (Hopp 2008, 

29).  
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Määritettäessä jonomallia on asiakkaiden jonoon saapumistodennäköisyydellä ja palvelupis-

teiden määrällä merkitystä. Asiakkaiden saapumisen ja jonon muodostuksen tarkastelussa 

hyödynnetään Poisson-jakaumaa ja erilaisia jonotusmalleja, kuten M/M/s eli Erlang-viive-

malli, M/G/1 ja G/G/s mallit.  M/M/s -mallit ovat yksinkertaisin jonotusjärjestelmä, jossa on 

yksi jono ja n kappaletta palvelupisteitä, ääretön asiakaspopulaatio, FIFO jonotusperiaate, 

palveluaika eksponentiaalisesti jakautunut ja saapumiset tapahtuvat satunnaisesti Poisson- 

jakaumaa noudattaen. (Green 2013, 283)  

Kiireettömään hoitoon pääsy edellyttää etukäteen tehtävää ajanvarausta, joten ajanvaraus-

järjestelmän toimivuus ja varauskäytänteet vaikuttavat hoitoon pääsyyn. Ajanvarausjärjes-

telmien suorituskykyyn vaikuttavat useat tekijät, kuten saapumis- ja palvelusaikojen vaihte-

lut, asiakkaan tarpeet, palveluntarjoajan palvelutarjonta, käytettävissä oleva tietotekniikka 

ja ajanvarauksesta vastaavan henkilöstön resurssit ja kokemustaso. Ajanvarausjärjestelmän 

kehittäminen edellyttää kiireellisyys- ja diagnoosiluokkien hoitoon pääsyä koskevien sään-

töjen laadintaa eri hoitoprosessille, asiakastapaamisten aloitusaikojen sopimista sekä ajan-

varauksen seurantajärjestelmää toteutuneen tarjonnan ja kysynnän välisen eron määrittä-

miseksi. (Gupta & Denton 2008, 208) Jononhallintaan on kehitteillä valtakunnallinen Sote-

palveluiden sähköisen ajanvarauksen ratkaisu, jonka tavoitteena on palveluiden tuottajan nä-

kökulmasta vähentää käyttämättömien aikojen määrä, sujuvoittaa yli organisaatiorajojen ta-

pahtuvia prosesseja ja resurssien käyttöä (THL 2018, 4)  

5.7 Pullonkaulojen ja hukkien hallinta 

Organisaation prosessijärjestelmät koostuvat toisistaan riippuvaisista toiminnoista, joilla on 

oma tyypillinen vaihtelunsa, pullonkaulansa ja tuotantotasonsa. Mitä monimutkaisempi jär-

jestelmä, sitä enemmän se vaatii ohjausta ja valvontaa. Yleensä prosessijärjestelmissä on 

vähintään yksi pullokaula eli järjestelmän suorituskykyä rajoittava tekijä tiettynä ajankoh-

tana tai osana prosessia. Samoin järjestelmissä esiintyy prosessien läpimenoa estäviä hukkia, 

jotka heikentävät prosessin suorituskykyä ja vähentävät asiakkaan kokemaan arvon tuottoa. 

Näiden tarkasteluun on hyödynnettävissä kapeikkoteoria ja Leanin hukkaperiaatteet.  

Palveluprosessien pullokauloja voidaan tarkastella kapeikkoteorian eli TOC (Theory of 

Constraints) systeemin suorituskykyä rajoittavien kapeikkojen hallintaan perustuvan oh-

jaus- ja johtamismallin avulla. TOC rakentuu kolmesta osa-alueesta; tuotannon ohjauksesta 

(Logistics & Process of Ongoing Improvement), suorituskyvyn mittauksesta (Performance 

Measurement) ja ajatteluprosesseista (Thinking Processes). TOC ideana on keskittyä 
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kehitystoimintoihin ja mittauksiin systeemin tai järjestelmän siinä kohdassa, missä sillä on 

suurin vaikutus tulokseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Optimaalinen toiminta perustuu 

rajoittavan kapeikon eli pullokaulan optimaalisen kapasiteetin käyttämiseen. (Lockamy & 

Spencer 1998, 2054) TOC keskittyy asiakasarvon ja organisaation kannattavuuden jatku-

vaan kehittämiseen. Keskeisinä periaatteina ovat prosessin heikompien lenkkien kehittämi-

nen, organisaation tuotantoprosessien arvon ja materiaalivirran maksimointi, optimoinnin 

perustuminen syyn ja seurauksen analysointiin, rajoitteiden tunnistaminen sekä toisistaan 

riippuvaisten toimintojen ja vaihtelun tasoon merkityksen ymmärtäminen. (Tabish & Nabil 

2015, 2675) TOC sovellusten käytöstä erilaisissa organisaatioissa on todettu merkittäviä 

etuja ja hyötyjä, kuten tuotannon läpimenoaikojen lyhentymistä, tuotteiden ja palveluiden 

laadun paranemista, kannattavuuden kasvua, varastotason vähenemistä, pullokaulojen mää-

rän laskua, prosesseihin liittyvien rajoitteiden parempaa hallintaa, tilastollisen vaihtelun vä-

henemistä, kilpailuaseman paranemistä sekä strategisen päätöksenteon tehostumista. (Ta-

bish & Nabil 201, 2689) Kapeikkoteorian nostaa esille läpimenoa rajoittavan pisteen tunnis-

tamisen ja kuormituksen seurannan, jolloin johtamisjärjestelmän tulee priorisoida parannus-

toimenpiteet ja estää systeemin ohjauksella ylituotanto. (Tabish & Nabil 2015, 2689) Ka-

peikot voidaan jakaa fyysisiin ja käytännöistä johtuviin kategoriaan, joita ovat esimerkiksi 

resurssit, laadulliset ja määrälliset saatavuusongelmat, hankkija/toimittajat, osaaminen ja tie-

tämys sekä käytänteet ja toimintatavat, jotka estävät systeemiä tuottamasta enempää tuotetta 

tai palvelua. Pullokaulojen eli rajoituksien tunnistaminen ja poistaminen on mahdollista 

TOC:n seitsemän fokusointivaiheeseen avulla, jolloin tarkastellaan järjestelmän rajoituksia 

ja niiden hyödyntämistä, organisaation tavoitteiden asettelua, suoritusmittareita ja sekä alis-

tetaan prosessin kaikki vaiheet rajoitukselle ja mittaamiselle. (Cox III & Schleier 2010, 850; 

Tabish & Nabil 2015, 2676) Organisaation suorituskyvyn kehittämiseen suositeltavia mitta-

reita ovat suoritusteho, toimintakustannukset ja inventaario sekä palveluorganisaation suo-

rituskyvyn seurantaan soveltuvia mittareita ovat läpimenoaika, laatu ja palvelun määräpäi-

vän toteutuma. (Cox III & Schleier 2010, 854) 

Lean-filosofia on autoteollisuudesta terveydenhuoltoon siirtynyt jatkuvan kehittämisen kult-

tuuri ja johtamisfilosofia. Terveydenhuollossa Leanin keskeisiin periaatteisiin liittyy hukan 

poistaminen hoitoprosessista, jolloin asiakkaalle arvoa tuottava toiminta ja hyöty lisääntyy 

samalla kuin henkilöstön työn sujuvoituu ja saadaan aikaan taloudellisia säästöjä. Hukka 

määritellään Lean -ajattelussa toiminnaksi, joka ei lisää tuotteen tai palvelun arvoa asiak-

kaalle. Hukkaa ilmenee yleensä lisäarvoa tuottamattomana työnä, epätasaisena työnä sekä 
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ihmisten ja koneiden ylikuormituksena. Hukkaa esiintyy prosesseissa 9 erilaisena muotona: 

ylityöstäminen, kuljettaminen, ylituotantona, odotus, varastointi, tarpeeton liike, virheet, tar-

peettomat tavarat ja palvelut sekä henkilöstön hyödyntämätön potentiaali. (Pyzdek 2018, 4; 

Reijula et al. 2017, 17) Nämä klassiset hukat esiintyvä kontekstikohtaisesti, joten määrittä-

misen yhteydessä on hukat yksilöitä tuotannon ominaisuuksien perusteella (Koskela et al. 

2013, 11). Hukka on seuraus prosesseissa esiintyvistä häiriöistä, jonka vaihtelu aiheuttaa. 

Pelkkä hukan poistaminen ei korjaa prosessia, vaan tarvitaan hukan ja vaihtelua aiheuttavien 

syiden määrittämistä, tehottomuuden auditointia, prosessikarttoja ja PDCA-syklin käyttöä 

(Waring & Bishop 2010, 1338) 

Terveydenhuollon hukista tehty erilaisia jäsennyksiä, jotka pohjautuvat suurelta osin perin-

teiseen hukka luokitteluun. Terveydenhuollon toimintaympäristössä hukat liittyvät hallin-

nollisten, toiminnallisten ja kliinisten resurssien käyttöön. Kliinisillä hukilla tarkoitetaan sai-

raalaympäristössä tapahtuvia haittavaikutuksia (infektiot), komplikaatioita (lääkkeiden hait-

tavaikutukset), palveluprosessin vääränlainen käyttö (yli- tai alikäyttö), viiveitä (hoitoketjun 

sujuvuus) sekä hoidon koordinoinnin puutteita (yhteistyön puute, viivästyneet tutkimukset 

tai tyhjät asiakaspaikat). (Resar et al. 2011, 4) Hallinnollisilla hukilla tarkoitetaan hallinto-

kustannuksia, jotka ylittävät organisaatiolle tai koko järjestelmälle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi suunnitellut kustannukset. Hallinnolliset hukat voivat liittyä transaktioiden 

laskutukseen, korvausvaatimusten käsittelyyn, vakuutussuunnitteluun, kilpailukyvyn ylläpi-

tämiseen, vaatimustenmukaisuuteen, määräysten kiristämiseen ja akkreditoinnin noudatta-

miseen. Operatiivinen hukka on resurssien tehotonta käyttöä, jota voidaan tarkastella resurs-

sien tarveperusteisesti, palveluperusteisesti tai toimintaperusteisesti. Operatiivisessa toimin-

nassa hukat tulevat esiin palvelujen päällekkäisten toimintojen tuloksena, ylimääräistä toi-

mintaa ja liikettä aiheuttavan huonon prosessisuunnittelun takia, liian kalliiden tuotantopa-

nosten käytön seurauksena sekä laatuvirheiden kautta syntien kustannusten tuloksena. (Bent-

ley et al. 2008, 632-633, 640). Yleisesti voidaan todeta, että hallinnolliset ja operatiiviset 

hukat ovat seurausta tehottomasta tuotannosta, joka ilmenee kustannusten muodossa, ja klii-

ninen hukka vastaavasti on allokatiivisen hukan muoto, joka on seurausta palvelussa käytet-

tävistä vääristä toimintatavoista ja kohdentamisista. (Bentley et al. 2008, 631).  

Edellisiin terveydenhuollon hukkien pääluokkien lisäksi on terveydenhuollon prosesseissa 

teknologian ja IT-resurssien merkityksellisen roolin takia tarkasteltava informaatioon liitty-

vää hukkaa. Informaatiohukkaa aiheuttavat syyt liittyvät vikojen selvittämiseen ja uuden 
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tiedon luomiseen, tietoelementtien virtausvaatimuksiin, liialliseen tietovirtaukseen sekä vir-

heellisten tietojen oikaisemiseen ja todentamiseen. Informaatiohukka ilmenee esimerkiksi 

tietojen vaihdossa, erilaisten standardien ja resurssien sekä tuotteiden luokittelussa, manu-

aalisten järjestelmien tietojen syöttönä ja tiedon vaihdon hitautena sekä valvonnan toteutu-

misessa, asiakkaiden puutteellisissa tietoissa, vanhojen tietojen varastointi – ja säilytyskus-

tannuksien kautta sekä tietojärjestelmien käyttöön oton ja ylläpidon vaativuutena. (Hicks 

2007, 239-240) Koska prosessin hallinnassa on korostunut IT- ja teknologiakehityksen 

myötä tiedonhallinta merkitys, on taulukkoon 5 koottu Hicksin (2007, 245) tutkimusartik-

kelin tiedonhallinnan strategiset periaatteet.  Tiedonhallinnan periaatteet pohjautuvat Lean-

filosofian periaatteisiin arvovirrasta ja jatkuvan parantamisen mallista.  Periaatteiden tarkoi-

tuksena on vähentää ja poistaa tuotantoprosessissa esiintyviä ylituotantoon, yliprosessointiin 

ja odottamiseen liittyviä hukkia, joihin liittyi myös tiedonhallinnan ongelmia. (Hicks 2007, 

243) 

Taulukko 5. Leanin mukaiset pääperiaatteet tiedonhallinnan strategialle (Hicks 2007, 245) 

Periaate-

kuvaus 

Kuvaus 

Arvo Tietojen ja toimintojen on tuotettava arvoa asiakkaalle.   

1. Käytä ja hallitse tietoa, joka tukee ydintoimintaa.  

2. Huomioi vain järjestelmän tuottamat suorat edut käyttäjille.  

Arvovirta 1. Kartoita ja varmista ne prosessien ja toimintojen sarjat, jotka tukevat tietojen hakua ja vaih-

toa, järjestelmän toimintaa ja visualisointia.   

2. Varmista, että tiedonhallintaa tukevat prosessit on integroitu verkkoon. 

Virtaus 1. Luotujen ja hankittujen tietojen on oltava käytettävissä reaaliaikaisesti.   

2. Varmista, että tietoprosessit ja tukiprosessit tapahtuvat mahdollisimman lyhyessä ajassa.  

3. Menetelmät ja prosessit tulee olla käytettävissä mahdollisimman yksinkertaisella tavalla 

4 Minimoi tietojen päällekkäisyys organisaatiossa, osastojen välillä ja asiakkaiden ja toimit-

tajien välillä.  
 5. Minimoi vanhentuneiden tai tarpeettomien tietojen määrä organisaatiossa, osastojen välillä 

sekä asiakkaiden ja toimittajien välillä  

6. Minimoi organisaation sisäisten toimien päällekkäisyys. eri osastojen ja asiakkaiden ja toi-

mittajien välillä. 

Toimi jos 

on kysyn-

tää 

1. Tiedot ja lisätoiminnot tulisi toimittaa vain käyttäjien (asiakkaiden) vaatiessa.  

2. Kysyntää vastaavan toiminnan helpottamiseksi rajapintojen, metodologian ja menettelyjen 

on oltava yhdenmukaiset koko organisaatiossa. 

 3. Kehitä järjestelmiä räätälöimällä yksilöllisiä, asiakkuutta ja omistajuutta tukevia ratkai-

suja, jotka vähentävät riippuvuutta IT-tukipalveluista.  

Jatkuva 

paranta-

minen 

1. Tarkastele säännöllisesti infrastruktuuria sekä toimintaan ja palveluja tukevia erilaisia pro-

sesseja, joiden muutos voi vaikuttaa kehittämismahdollisuuksiin.  

2. Tue nopeaa implementointia ja koulutusta.  

Jatkuva parantaminen liittyy kokonaisen järjestelmän hankintaan, käyttöönottoon ja integ-

roimiseen osaksi liiketoimintaprosesseja.  

 

Liitteessä 3 on koottuna eri kirjallisuus- ja tutkimuslähteistä terveydenhuollon kliinisessä, 

hallinnollisessa, operatiivisessa ja informatiivisessa toiminnassa esiintyvien hukkien 
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ilmenemismuotoja (Bentley et al. 2008, 631-633; Denisle 2015, X; Fine et al. 2009, 33-34; 

Hicks 2007, 239-240; Reser et al. 2011, 4; Niskanen 2014, 430; Boutros & Cardella 2016, 

18-119).  

Koska prosessissa esiintyviä hukkia ei voida täysin poistaa, on pyrittävä hallitsemisen mah-

dollistamiseksi ymmärtämään niiden eri muotoja ja välisiä yhteyksiä, jotka muodostavat 

seurausten kautta hukkaketjun (Koskela et al. 2013, 10).  Merkittävimmäksi hukaksi on mää-

ritelty ylituotanto, joka primäärisenä hukkana synnyttää muita hukkia aktivoivan kierteen. 

Näiden hukkaketjujen tunnistaminen ja ymmärtäminen sekä poistaminen on haasteellinen 

tehtävä, johtuen hukkien seurauksien samanaikaisesta ilmenemisestä. (Gopinath & Freiheit 

2012, 139) Hukkien tunnistamiseen ja ongelmien vähentämiseksi on käytössä lukematon 

määrä Leaniin liittyviä teknisiä menetelmiä ja sitä tukevia käytänteitä. Leanin teknisillä me-

netelmillä (Lean technical practices LTPs) ja sitä tukevilla käytänteillä (Lean supportive 

practices, LSPs) saavutetaan synergisiä etuja, jotka parantavat operatiivista suorituskykyä. 

Leanin menetelmien ja käytänteiden tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyy kuusi kon-

tekstuaalista muuttujaa, jotka ovat yrityksen koko, yrityksen ikä, kansainvälistyminen, pro-

sessityyppi, liiketoimintastrategia sekä kustannus- ja hallintajärjestelmä. (Hadid & Mansour 

2014, 764-766) Terveydenhuollon työprosesseja ja palveluja Lean -ajattelun avulla käsitel-

leen Reijulan ja kollegoiden (2017, 24) mukaan prosessien tarkastelu on erityisen tärkeässä 

roolissa, kun halutaan selvittää hoidon etenemistä ja kestoa sekä kustannuksia hoitoketjun 

näkökulmasta. Prosessien tarkastelu paljastaa niissä esiintyvät hukat ja pullokaulat, jotka 

aiheutuvat esimerkiksi heikosta tiedonkulusta ja puutteellisista resursseista. (lbid) Tervey-

denhuollon monimutkaisten prosessien hallitsemiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi on 

käytetty Lean ajatteluun liittyviä menetelmiä ja jatkuvan kehittämisen malli mukaisia toi-

mintatapoja (DMAIC) (Lillrank 2013, 2) Kuvassa 22 esitetään Lean-ajattelun viiden peri-

aatteen ja DMAIC-jatkuvan kehittämisen mallin yhteys.  
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Kuva 22. Leanin ja DMAIC:n jatkuvan parantamisen mallin yhteys (Delisle 2015, 137) 

Ahmedin (2019) tutkimusartikkelissa esitetään Leanin Six Sigman jatkuvan kehittämisen 

mallin ja kapeikkoteorian (TOC) integroimista terveydenhuollon suorituskyvyn parantami-

seen, jolloin mahdollistuu kustannusten tehokkaampi säästö, virheiden ja vikojen hallinta 

sekä prosessien tuloksellisuuden kehittäminen pullokaulojen vähentyessä. Vaikka Lean-

ajattelulla ja kapeikkoteorialla on erilaiset lähestymistavat, on asiakaskeskeisyys tärkeässä 

roolissa molemmissa ja niiden avulla on mahdollista muuttaa prosessien toimintaa ketteräm-

miksi ja tehokkaammiksi (kuva 23). 

 

Kuva 23. TOC:n DMAIC-syklin ja Lean Six Sigman integrointi (Higgins 2019) 
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Palvelutuotannossa kapeikkoteorian menetelmiä on tehokkaimmin hyödynnetty terveyden-

huollossa. Kapeikkoteorian menetelmien soveltaminen terveydenhuollon palveluiden kehit-

tämiseen on hankalaa, koska palvelutuotannon ominaistekijät, kuten tuotosten ei-fyysinen 

luonne, vaihtelua aiheuttavien tekijöiden määrä, voittoa tuottamaton organisaatiotoiminta, 

hankalasti havaittavat pullokaulat, varastojen ja puskureiden puuttuminen sekä kustannus-

rakenne, poikkeavat merkittävästi teollisuuden toiminnan luonteesta. (Ronen & Shimenon, 

2010, 846, 849) Groopin tutkimuksessa selvitettiin TOC- menetelmiä hyödyntäen mekanis-

meja ja toimintatapoja, jotka rajoittavat kotihoitoyksiköiden kykyä hyödyntää nykyresurs-

sejaan ja ehdottaa näihin yleisiä ratkaisuja.  Tutkimuksessa tuli esiin yllättäen toimintaan 

liittyviä tehokkaiksi määriteltyjä menettelytapoja, jotka osoittautuvat kotihoidon ruuhka-

huippujen aiheuttajiksi ja resursseja kuormittaviksi sekä tuottavuutta rajoittavaksi tekijöiksi. 

(Groop 2012, 73-78)   

 Mabinin et al. (2018, 231) tutkimuksessa osoitettiin, että terveydenhuollossa prosesseihin 

liittyvät rajoitteet ovat peräisin useimmiten organisatorisista ja logistisista tekijöistä kuin 

lääketieteellisistä tai tieteellisistä toiminnoista ja kehityksestä. TOC-ajatteluprosessi -työka-

lua sovellettiin tutkimuksessa, jossa tavoitteena oli kehittää julkisen sairaalan resurssien 

käyttöä apteekkitoiminnan osalta. Tutkimuksessa selvitettiin apteekkitoimintaan liittyvät ta-

voitteet, esiintyvät tuotannon pullokaulat, henkilöstön kuormittuneisuudesta aiheutuvan hei-

kon työmoraalin ja kiireen syyt, asiakkaiden pitkiä odotusaikojan syyt sekä lääkemääräyk-

siin ja seurantaan liittyvien käytänteet, joilla oli havaittu negatiivisia vaikutuksia apteekki-

palvelun sujuvuuteen ja suorituskykyyn.  TOC-ajatteluprosessin tuloksena kehitettiin syö-

pälääkkeiden valmistusyksikön toimintaa tehokkaammaksi ja luotiin järjestelmä kapasitee-

tin lisäämiseen ja tasaamiseen, joiden tuloksena henkilöstön työmotivaatio parani ja ylitöi-

den vähentyessä saavutettiin kustannussäästöjä sekä asiakastyytyväisyys lisääntyi. (lbid, 

245) 
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6 TOIMINTATUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

Toimintatutkimuksen strategisena tarkoituksena oli havaitun ongelman ratkaisemiseksi vai-

kuttaa tutkimuskohteen käytäntöihin ja toimintaan kehittämistarkoituksessa (Kuula 2006). 

Opinnäytetyön toimintatutkimus rakentui sairaanhoitopiirin käytännön ongelmasta, jossa 

keskeisenä lähtökohtana oli sairaanhoitopiirin kiireettömien hoitoprosessien seurantaa liit-

tyvät haasteet eOdotus-ohjelman soveltuvuudesta, yleiset muutostrendien vaatimukset ja 

hoitoprosessien nykytilaan liittyvä tiedontarve. Toimintatutkimuksen tavoitteena oli kehittää 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin käyttöön digitaalinen prosessijohtamisen työkalu, jonka tuotta-

mien tietojen pohjalta on mahdollista tehdä luotettavia ja perusteltuja prosessijohtamisen 

strategian mukaisia päätöksiä. Toimintatutkimuksen tutkimuskysymys liittyi kiireettömän 

hoitoprosessin seurantaan soveltuvien mittareiden valintaan sekä prosessin hallintaan sovel-

tuvan ja mittareiden tuloksen visualisoivan ohjelmiston kehittämiseen. Toimintatutkimuk-

sen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin millaiset mittarit soveltuvat kiireettömän hoitopro-

sessin seurantaan. Toisessa vaiheessa tuotettiin käyttäjälähtöiset vaatimukset täyttävä ja oh-

jelmistotuotannon keinoin mittareiden arvot analysoiva ja tulokset visualisoivan ohjelmisto. 

Kiireettömän hoitoketjun mittaristoon liittyvä ohjelmistoprojekti toteutettiin yhteistyössä 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin, FCG Flowmedik Oy:n ohjelmointi- ja kehittämisasiantuntijoi-

den sekä opinnäytetyöntekijän kanssa. Suunnittelun tavoitteena on rakentaa sairaanhoitopii-

rille ja sen prosesseille IT-teknologiaa hyödyntävä mittaristo-ohjelma, jolla seurataan kii-

reettömän hoitoketjun tehokkuuden ja toimivuuden kannalta olennaisia asioita kvantitatiivi-

sesti. Suunnitteluprosessissa luotiin mittarit ja tunnusluvut, joiden avulla on mahdollista seu-

rata kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessi hoitoon pääsyä, lähetteiden, jonottajien ja 

toimenpiteiden määriä ja näiden vaihtelua.  Kuvassa 24 on esitetty kaavioina ohjelmiston ja 

mittausjärjestelmän yhdistetty suunnittelu- ja täytäntöönpanoprosessi.   
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Kuva 24. Mittari- ja ohjelmistojärjestelmän yhdistetty suunnittelu prosessi 

6.1 Käytössä olevien jonomittareiden toimivuuden arviointi 

Taustaksi kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin seurantamittariston kehittämiselle 

on tarkasteltu käytössä olevan eOdotus- jonomittariohjelman toimivuutta organisaation pro-

sessijohtamisen näkökulmasta.  Toimintatutkimuksen tutkimusongelman tunnistaminen, ra-

jaaminen ja kuvaaminen toimivat lähtökohtana innovatiiviselle panostukselle ja uuden tie-

teellisen tiedon luomiselle (Sein et al. 2011, 40). Mittarin toimivuuden analysointia on se, 

miten mittarilla hankittu tieto on ohjannut toimintaa, johtamista, strategian toteutumista ja 

kehittämistä. Analysointiin liittyy tavoitetason määrittäminen siten, että tiedetään mitä sen 

saavuttaminen tai saavuttamatta jättäminen tarkoittaa. (Jääskeläinen et al.2013, 60; Lönn-

qvist & Mettänen 2003, 87) On havaittu, että pelkästään hoitoon pääsyä ja saatavuutta kos-

keva tieto, kuten T3, ei ohjaa organisaatiota toimintojen kehittämisessä ja johtamisessa (Pelt-

tari & Kaila 2014, 37). Terveydenhuollon laatuoppaassa todetaan, että nykyiset mittarit eivät 

ole kattavia laadun ja toiminnan seurantaan terveydenhuollon organisaation toiminnan 

muuttuessa asiakaslähtöisemmäksi ja digitaalisten palveluiden lisääntyessä (Koivuranta 

2019, 9). 

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on prosessijohtamisen menetelmillä pyritty lyhentämään mää-

rätietoisesti jonoja. Jonomittari -ohjelman tuottamia tilastoja ja graafisia kuvia tarkastele-

malla on mahdollista arvioida jonotusaikojen muutoksia valitun tarkastelujakson ajalta.  Kun 
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hoitoon pääsytietoja tarkastellaan eOdotus-ohjelman tilastollista analyysia varten 30 päivää 

myöhemmin, havaitaan toteutuneiden hoitoon pääsy tietojen eroavat reaaliaikaisen jonomit-

tarin ilmoittamista tiedoista.  Näissä tiedoissa esiintyy osastojen välillä suurtakin vaihtele-

vuutta, joka osaltaan selittyy osastokohtaisilla ja prosessijohtamiseen liittyvillä käytänteillä 

kuten asiakaskäyntien peruutuksien määrällä sekä kirjaus ja ajanvaraustoimintojen toteutuk-

sella.  Operatiivisen johtamisen kannalta hoitoon pääsyn reaaliaikaisen ja toteutuneiden tie-

tojen väliset eroavuudet ovat kuitenkin merkittävä haaste.  

Kun peilataan hoitoon pääsyn T3- seurantamittarin validiteettia eli kykyä mitata kiireettö-

mään hoitoon pääsyä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kiireettömän hoidon ja palvelun ydinpro-

sessille nimettyjen kriittisten menestystekijöiden suhteen, on todettavissa, että mittarin kyky 

mitata hoitoon pääsyä eli ensi kontaktia, on hyvä. T3-seurantamittarin avulla voidaan arvi-

oida hoitotakuun ja sairaanhoitopiirin asettamien hoitoon pääsyaikojen tavoitearvojen täyt-

tymistä. Mittari ei kuitenkaan kuvaa hoidon tarpeen nopeutta ja ongelman havaitsemista hoi-

toprosessin alkuvaiheessa. Lisäksi hoidon tarpeen arvioinnin toteutumiseen liittyvät käytän-

teet kirjaamisessa vaihtelevat organisaation sisällä, joka osaltaan heikentää mittarin kykyä. 

Prosessien kehittämisen ja suorituskyvyn näkökulmasta T3 mittarilla ei voida seurata pitkä-

aikaisten terveysongelmien vaativan hoidon saatavuutta ja palvelujen toteutumista, palvelu-

jen prosessien tuotannon laatua ja poikkeamia eikä hoidolla saavutettua terveyshyötyä.  Tä-

män perusteella T3 mittarin relevanssi eli merkityksellisyys ja tärkeys organisaation proses-

sijohtamisessa ja päätöksenteossa jää heikoksi. T3- seurantamittarin relevanssi on vastaa-

vasti olennaisempi asiakaslähtöisen toiminnan ja hoitotakuun näkökulmista. Taulukossa 6 

tarkastellaan seurantamittareita T1 ja T3 suorituskykymittareiden arviointiin liittyvien kri-

teerien suhteen. T1 tarkoitetaan ensimmäistä vapaana oleva kiireetön ajanvarausaikaa kalen-

teripäivissä. T3 tarkoitetaan mediaani kolmannesta vapaana olevasta lääkärin vastaanotto 

ajasta päivinä.  
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Taulukko 6. Kiireettömään hoidon ja palvelun ydinprosessin nykyisten seurantamittareiden 

T1 ja T3 arviointi suorituskykymittarin valintakriteerien mukaisesti (Adair et al. 2006, 63)  

6.2 Mittareiden valinta 

Terveydenhuollon kiireettömän hoitoprosessin näkökulmasta mittareiden ja mittauksen to-

teutukseen liittyy useita haasteita. Kun asiakas osallistuu palvelutuotantoon kuten kiireettö-

män hoidon hoitoketjussa, merkityksellisessä roolissa on asiakasarvon mittaaminen, jotta 

voidaan ymmärtää paremmin asiakasvaikutukseen liittyvät toiminnot ja syy-seuraussuhteet.  

Terveydenhuollossa pyrkimyksenä on tuottaa hoitopalvelut usean toimijan yhteistyönä, jol-

loin haasteena on mitata palveluverkon toimivuutta ja kehittää palveluketjun toimivuutta. 

Asiakaslähtöisyyden korostuminen on luonut vaatimukset viiveettömään hoitoon pääsyyn, 

joka haastaa hoitoketjun palvelukapasiteetin tehokkuuden ja organisoinnin. Hoitoprosessin 

lopputulos ja seuraukset vaihtelevat riippuen asiakkaasta ja hänen tilanteestaan, joka vai-

keuttaa prosessinäkökulmasta tuotoksen määrittelyä, vertailukelpoisuutta ja vaikuttavuuden 

arviointia. (Jääskeläinen et al. 2013, 14; Lönnqvist 2011, 105) Prosessimittariston kehittä-

misessä olennaista on hahmottaa organisaation strategian toteutuminen kiireettömän hoito-

prosessin eri vaiheissa sekä eri toimintojen vaikutuksien näkyvyys läpi organisaatioraken-

teiden. Jääskeläisen et al. (2013, 34) palvelutuotannon mittareiden arvoa käsittelevässä jul-

kaisussa todetaan, että usein suurten organisaatioiden mittausjärjestelmät eivät tue 
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operatiivisen tason johtamista, jolloin henkilöstön on vaikeaa havaita oman toimintansa vai-

kutuksia organisaation toimintaan. Avoimuuteen ja vuorovaikutukseen sekä tiedonjakoon 

perustuvan tiedolla johtamisen kulttuurin avulla on mahdollista edesauttaa operatiiviselle 

tasolle suunniteltujen mittareiden käyttöönottoa ja henkilöstön sitouttamista.   

Suorituskyvyn mittaamiseen valittuja menetelmiä eli mittareita kutsutaan myös menestyste-

kijöiksi, joilla tarkoitetaan liiketoiminnan strategian ja menestyksen kannalta keskeisiä teki-

jöitä. Kriittiset menestystekijät (CSF, Critical Success Factor) ovat seurattavia ja mitattavia 

toiminnan avaintoimintoja, joilla tulisi saavuttaa erityisen korkea suoritustaso, jotta organi-

saatio voi menestyä ja saavuttaa strategiset tavoitteet. (Lönnqvist & Mettänen 2003, 23; Bo-

ynton & Zmud 1984, 17). Kriittisten menestystekijöiden määrittämisellä tuetaan suunnittelu- 

ja analyysiprosesseja sekä saadaan tietoa organisaation kilpailuasemaan vaikuttavista teki-

jöistä (Boynton & Zmud 1984, 24). Kriittiset menestystekijät ovat hyvin hoitoketjusidon-

naisia. Kolmen erilaisen hoitoketjun vaikuttavuutta selvittäneessä tutkimuksessa todettiin, 

että prosessien kriittisiä menestystekijöitä ovat hoitoviiveen minimointi, toimenpiteiden on-

nistuminen, tutkimuksiin pääsy, selkeät toimintaohjeet toimenpiteiden jälkeen, jatkohoidon 

jatkuvuus sekä kuntoutukseen pääsy. (Silvennoinen-Nuora 2010, 234)  

Juuri näiden mittareiden valinnassa merkittävimpinä tekijöinä olivat kyky kohdentaa mittaus 

kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessi olennaisiin prosessivaiheisiin, mitata prosessin 

kriittisiä menestystekijöitä sekä tuottaa prosessijohtamisen strategian ja päätöksen tekoa tu-

kevaa aineistoa sekä operatiivisen että organisaation ylemmän tason käyttöön.  Mittariston 

kehittämisessä haasteena on luoda järjestelmä, joka ennen kaikkea palvelee itse mitattavia 

kohteita, mahdollistaa tunnuslukujen tulkitsemisen ja johtopäätösten teon.  Mittariston tun-

nuslukujen tulisi auttaa henkilöstöä reagoimaan prosessin tuloksiin ja ohjaajaan toimintaa 

haluttuun suuntaan. Jos mittaamisesta saatava tulos on usean muuttujan summa, toiminnan 

kehittäminen on haastavaa, koska henkilöstön on vaikea hahmottaa oman toimintansa vai-

kutuksia saatuun tulokseen. (Kankkunen et al. 2005, 1150) Suorituskykymittarin tulisi olla 

luonteeltaan dynaaminen ja auttaa organisaatiota jatkuvaan suorituskyvyn ja sen osa-aluei-

den seuraamiseen, mahdollistaa puutteiden tunnistamisen tutkittavalla alueella ja paranta-

mistoimien toteuttamisen (Dey et al. 2006, 861). Parmenter (2015, 20) jakaa suorituskyky-

mittarit avaintulosmittareihin (Key Result Indicator KRI), tulosindikaattoreihin (Result Indi-

cator RI), suorituskykyindikaattoreihin (Performance indicator PI) sekä kriittisiin suoritus-

kykymittareihin (Key performance indicator KPI). Olennaista on selvittää minkä tyyppisestä 
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mittarista on kyse. Taulukossa 7 kuvataan erilaisten suorituskykymittareiden ominaisuuksia. 

Kiireettömän hoitoprosessin seurantaan valitut suorituskykymittarit ovat kriittisiä suoritus-

kykymittareita, koska ne perustuvat kiireettömän hoitoprosessin kriittisiin menestystekijöi-

hin.  

Taulukko 7. Suorituskykymittarityypit (Parmenter 2015, 20) 

Suorituskyky-

mittarin tyyppi 

Ominaisuus Mittausjakson  

pituus 
Avaintulosmittari 

(KRI) 

Kuvaa miten organisaatio suoriutunut toiminnoissaan, yh-

teenveto toiminnoista 

Kuukausittain, neljän-

nesvuosittain 

Tulosindikaattori 

(RI) 

Kuvaa mitä organisaatiossa on tehty useamman prosessin 

/toiminnon osalta 

 

24/7, viikoittain, kuu-

kausittain Suorituskykyindi-

kaattori (PI) 

Kuvaa mitä organisaation pitää tehdä yksittäisen proses-

sin osalta 

Kriittinen suoritus-

kykymittari (KPI). 

Kuvaa miten suorituskykyä voi merkittävästi parantaa, 

kohdentuu organisaation kriittisiin menestystekijöihin 

Eräs keino vähentää mittareiden määrä on hyödyntää indeksejä, joissa lasketaan ennakoita-

vuutta tai tehokkuutta suhteiden avulla. Indeksin avulla pystytään vertailemaan erilaisten 

muutosten tai erojen suhteellisena suuruutena.  Indeksin määrittely perustuu valittuun asia-

kokonaisuuteen, jota halutaan indeksillä seurata.  Indeksin tulkinta vaikeutuu ja herkkyys 

vähenee, jos arvo koostuu useammasta tekijästä. (Laamanen 2005, 364) Virtausindeksin ta-

voitteena on kuvata tehokkuutta. Indeksi perustuu hoitoon pääsyä odottavien ja jonossa ole-

vien suhteeseen, joka kerrotaan resursseilla. Resurssien ja odotusajan välillä on todettavissa 

yhteys, sillä resurssien käytön tehostamisella oletetaan olevan vaikutusta odotusajan lyhe-

nemiseen.  

Mittarin mittausteoreettiset ominaisuudet liittyvät sen validiteettiin, reliabiliteettiin, rele-

vanssiin sekä käytännöllisyyteen. Validiteetti kuvaa mittarin kykyä mitata sitä menestyste-

kijää, johon se on tarkoitettu. Reliabiliteetti kuvaa mittarin arvon satunnaisvirhettä. Rele-

vanssi kuvaa mittarin olennaisuutta käyttäjän kannalta. Käytännöllisyys kuvaa mittarin kus-

tannustehokkuutta. (Lönnqvist & Mettänen 2003, 34) Perinteisesti virtausindeksillä havain-

noidaan prosessin nykytilaa ja muutosten vaikutuksia. Virtausindeksi lasketaan läpime-

noajan ja tuotannossa tapahtuva arvoa tuottavan ajan suhteena. Kiireettömän hoitoprosessin 

virtausindeksi perustuu vastaavasti yksikön hoitoon pääsyä odottavien odotusajan ja jonossa 

olevien määrän suhteeseen, joka kerrotaan osastokohtaisten henkilöstöresurssien työtun-

teilla. Virtausindeksillä pyritään kuvaamaan kahden olennaisen prosessin vaiheen suhdetta 

ja resurssien käytön tehokkuutta.  
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Mittaristo käsittää neljä kvantitatiivista mittaria. Mittariston tarkoituksena on ilmentää sai-

raanhoitopiirille tärkeiden arvojen ja seuraussuhteiden merkitystä sekä luoda perusteet ta-

voitteiden seurannalle. Kiireettömän hoitoprosessin seurantamittareiksi valittiin virtausin-

deksi, odotusaika, annetut ajat sekä jonottajat.  Valinta perusteltiin terveydenhuollon kon-

tekstiin liittyville mittareille laadituilla kriteereillä, yhteydellä sairaanhoitopiirin strategiaan 

sekä mittareiden soveltuvuudella prosessijohtamisen seurantaan Mittariston laadinnassa 

huomioitiin kiireettömän hoitoprosessin kannalta tärkeät kriittiset menestystekijät, jotka liit-

tyvät nopeaan hoidon tarpeen ja ongelman havaitsemiseen, nopeaan hoitoon pääsyyn ja diag-

nostiikkaan sekä mahdollisimman viiveettömään hoitokokonaisuuteen. Menestystekijät 

pohjautuvat Itä-Savon sairaanhoitopiirin strategisiin tavoitteisiin yhteistyön varmistamisesta 

prosessijohtamisella, jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin” -periaatteeseen perustuvaan 

päätöksentekoon, asiakaslupaukseen tehokkaasta ja viiveettömästä hoidosta ja palvelusta, 

asiakkaiden sähköisten palvelujen käytön tukemiseen sekä hoidonketjun virtauksen paran-

tamiseen. (Taulukko 8) 

Taulukko 8. Valittujen mittareiden yhteys strategisiin tekijöihin ja niistä johdettuihin kriit-

tistä menestystekijöihin 

Strateginen 

tahtotila  

Strategiset  

teemat  

Näkö-

kulma  

Kriittiset menestyste-

kijät  

Strategiset 

mittarit 
 

 

 

”Jonottamatta 

hoitoon ja hoi-

dosta kotiin” 

Prosessien asia-

kaslähtöinen ke-

hittäminen  

 

 

 

Asiakas- 

näkökulma 

ja 

prosessi- 

näkökulma 

 

Nopea hoidon tarpeen ja 

ongelman havaitseminen 

 

Odotusaika 

Jonottajat  

Virtaustehokkuu-

den parantaminen 

Nopea hoitoon pääsy ja 

diagnostiikka   

Annetut ajat 

Mahdollisimman viivee-

tön hoitokokonaisuus 

Virtausin-

deksi 

Valittujen mittareiden soveltuvuutta tarkoitukseensa tarkasteltiin mittareita koskevien kri-

teerien avulla (taulukko 9). Kriteerit perustuvat Adairin et al. (2006) tutkimuksen kritee-

reistä, jotka ovat terveydenhuollon prosessien hallintaan liittyvän kirjallisuuden ja tieteellis-

ten tutkimusten perusteella suositeltavia ja merkityksellisiä, strategisia ja näyttöön perustu-

via.  
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Taulukko 9 . Valittujen mittareiden soveltuvuuden tarkastelu Adairin et al. (2006) kritee-

rien avulla 

 

6.3 Kiireettömän hoitoprosessin ja mittauspisteiden mallintaminen 

Buttigiegin et al. (2016) mukaan terveydenhuollon liiketoimintaprosessien mallintamisessa 

on kiinnitettävä huomiota selkeiden käsitteiden ja lopputuotosten määrittelyyn.  Koska ter-

veydenhuollon prosessit ovat haasteellisia ja monimutkaisia, tulee mallinnuksessa korostaa 

yhdenmukaisuuden ja yhdentymisen periaatteita. Mallintamisessa voidaan hyödyntää moni-

tieteellisyyttä eli yhdistetään tietotekninen, kliininen ja johtamisosaaminen. Olennaista on 

huomioida, että hoitoketjun prosessien kehittäminen pysyy ammattilaisten tehtävää ja tek-

nologia tukee ratkaisuja ja toimintoja. (lbid) Tässä opinnäytetyössä prosessimallinnus mu-

kailee JHS 152 -suositusta (2010). 

 Kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin nykytilan kuvaus toteutettiin asiakkaalle ar-

voa tuottavien toimintojen osalta. Mallintamisvaiheessa tunnistettiin nykyiset prosessit, ja 

paneuduttiin niiden toiminnallisuuteen huomioiden organisaation strategia ja visio. Mallin-

tamisen tasoksi on valittu toimintamalli, joka kuvaa prosessihierarkian ja sitoo prosessit toi-

siinsa. Toimintamallissa kuvataan kiireettömän hoidon ydinprosessin koostuminen karkealla 

kuvauksella osaprosesseiksi, jotka on nimetty ja numeroitu niiden sisältämän toiminnan mu-

kaisesti. Toimintamallikuvaus muodostuu kiireettömän hoitoprosessin perustiedoista ja 
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prosessikuvauksesta (liite 3) sekä graafisesta esityksestä. Kiireettömän hoitoprosessin mal-

lintaminen toteutettiin kliinisen hoitoketjun mallin yleisiä vaiheita mukaillen, jolloin erikois-

alojen yksilöllisiä toimintoja ei kuvattu.  Prosessien graafiseen esitykseen sisältyy ydinpro-

sessin keskeisten toimijoiden ja päätösten tunnistaminen, prosessin vaiheiden kuvaaminen 

ja rajapintojen tunnistaminen. Toimintamalli toteutettiin graafisena uimaratakaaviona (kuva 

25).  

 

Kuva 25. Kiireettömän hoidon prosessi uimaratakaaviona BPMN -notaatiolla toteutet-

tuna 
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Osaprosessien mittauspisteiden tarkastelussa on hyödynnetty SIPOC-mallia.  SIPOC on työ-

kalu, joka perustuu prosessin vaiheiden määrittämiseen, tuotantofunktioiden tarkasteluun 

sekä kehitettävien kohteiden määrittämiseen. Tuotantofunktioilla tarkoitetaan prosessiin liit-

tyviä palveluntarjoajia/toimittajia, syötteitä, tuotoksia, prosessia sekä asiakastaSIPOC tulee 

sanoista Suppliers (Toimittajat) – Inputs (Syötteet) – Process (Prosessi) – Outputs (Tuotok-

set) – Customers (Asiakkaat).  (Boutros & Cardella 2016, 87).   SIPOC-mallin mukainen 

kuvaus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitoprosessin tuotan-

tofunktioista ja vaiheista on liitteessä 2. Kuvaan 12 on laadittu yhteenveto kiireettömän hoi-

toprosessin tuotantofunktioista. Kuvassa 26 oranssin värisellä tekstillä viitataan osaproses-

seihin, joiden tuotokseen kappaleessa 6.2 valitut mittarit kohdentuvat.  

 

Kuva 26. Yhteenveto kiireettömän hoitoprosessin tuotantofunktioista 

Ennen kiireettömän hoitoprosessiin mittauspisteiden mallintamista BPMN-notaatiolla yh-

distettiin SIPOC-mallin mukainen kuvaus kehitettävistä osaprosesseista ja valittujen mitta-

reiden tiedot taulukkoon 10. SIPOC-mallin mukaiseen kuvaukseen on lisätty asiakasvaati-

mukset, jotka koostuvat prosessinohjauksen näkökulma huomioiden hoitoon pääsyn ja lä-

hetteiden käsittelyn tavoiteajoista, hoitotakuusta sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kiireettö-

män hoidon ja palvelun ydinprosessin kriittisistä menestystekijöistä (taulukko 10)  
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Taulukko 10. Kiireettömän hoitoprosessin kehittävät vaiheet ja niiden mittarit esitettynä SI-

POC-mallin avulla. 

Palvelun 

tarjoaja 

Syöte (työ-

panos, re-

surssi) 

Prosessin 

vaihe 

Tuotos Mittaroita-

vat asiat 

Asiakas- 

vaatimuk-

set 

ESH 

Potilastieto-

järjestelmä  

Ajanvaraus-

järjestelmä 

Jonojärjes-

telmä 

 

Osasto- 

sihteeri 

Lähetteen vas-

taanotto 

Kirjaus vastaan-

otetuksi ja tie-

doksi yksikön 

lääkärille 

Lähetteitä jo-

nossa 

Lähetteiden 

käsittelyaikata-

voitteet 

 

Kiireettömään 

hoitoon pääsyn 

tavoitteet 

 

Hoitotakuu 

 

Kriittiset me-

nestystekijät 

Lääkäri Hoidon tarpeen 

arvio 

Hoitosuunni-

telma, lähetteen 

käsittely 

 

 

Lähetteitä käsi-

telty – annettu-

jen aikojen 

määrä /  

Virtausindeksi 

Osastosihteeri 

/sairaanhoitaja 

Ajanvaraus Vastaanottoaika 

tai ei vastaan-ot-

toaikoja 

Odotusaika 

 

Osastosihteeri 

/sairaanhoitaja 

Ei vapaita aikoja 

-jonoon laitto 

Jonossa odotta-

massa vastaan-

ottoaikaa 

Jonottajat / 

Virtausindeksi 

 

Kuvassa 27 esitetään kiireettömän hoitoprosessin mittaroitavat osaprosessit ja niiden tuotok-

sia seuraavat mittarit.  

 

 

Kuva 27. Kiireettömän hoitoprosessin osaprosessi ja mittarit BPMN -notaatiolla kuvattuna 
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6.4 Ohjelmiston kehitysprosessi 

Ohjelmiston tarve perustuu toimeksiantajan nykyisen jonomittariohjelman kautta syntynee-

seen ongelmaan kiireettömän hoitoprosessin tuloksellisuuden arvioinnin haasteista. Kehitet-

tävälle kiireettömän hoitoprosessin seurantaohjelmistolla ja mittareilla pyritään tuottaman 

luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimeksiantajan käyttöön. Ohjelmiston toteuttamiseen osal-

listuvat teknisen toteutuksen osalta FCG Flowmedik, ohjelmiston aineiston keräyksestä vas-

taavat Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja sen yhteistyötahot sekä käytön osalta Itä-Savon sairaan-

hoitopiirin hallinto- ja tietohallinto sekä kiireettömän hoitoprosessiin kuuluvat operatiivinen 

henkilöstö ja johto. Ohjelmiston suunnittelu toteutettiin hyödyntäen ohjelmistotuotannon 

käytänteitä sekä ketterän ja iteratiivisen kehittämisprosessi avulla. Kuvassa 28 on esitetty 

oranssin värisillä laatikoilla ohjelmiston suunnittelun vaiheet ja sisältö lyhyesti. Vaalenne-

tuilla laatikoilla viitataan tarkastelusta pois jätettyjä käyttöönotto- ja järjestelmän muokkaus-

vaiheita.  

 

Kuva 28. Ohjelmiston teknisen toteutuksen vaiheet 

Ohjelmistotuotannolla tarkoitetaan sovitussa aikataulussa tuotettavaa asiakkaan tarpeiden 

mukaisesti ja luotettavasti toimivaa ohjelmistoa, jossa järjestelmän eri osat toimivat saumat-

tomasti yhdessä (Haikala & Mikkonen 2011, 12) Opinnäytetyössä ohjelmistolla tarkoitetaan 

sairaanhoitopiirin kiireettömän hoidon ydinprosessin tietojen käsittelyä toteuttavaa ohjel-

mistoa ja pilvipalvelu. Terveydenhuollon prosessien tehostamisessa IT-teknologian hyödyn-

täminen tarkoittaa hoitoprosessien nopeutumista, hoidon laadun ja vaikuttavuuden parane-

mista. Tietojärjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisen tilannekuvan organisaatio- ja 



 

99 

 

osastotasoille, mikä helpottaa johtamista ja resurssien kohdentamista. (Neittaanmäki & Kaa-

salainen 2018, 5) Ohjelmistotuotannosta eli tietokoneohjelman toteuttamiseen liittyvästä 

menetelmistä ja toteutuksesta vastasi FCG Flowmedik Oy. Toimintatutkimuksessa toimin-

nan kehittäminen tapahtuu itseohjautuvasti, jossa kehittämishankkeen toteutuksesta vastaa 

aktiivinen ryhmä tutkijan avustuksella ja, jossa lopulliset muutosehdotukset viedään hyväk-

syttäväksi organisaation johdolle. 

Ohjelmiston kehittämisessä hyödynnettiin ketterän kehityksen (Agile thinking) menetelmää. 

Ketterä ohjelmistokehitysprosessi on mukautuva ja sen piirteitä ovat iteratiivinen työsken-

tely lyhyissä jaksoissa ja vähitellen tapahtuva eli inkrementaalinen kehitystoiminta sekä ih-

miskeskeisyys. Kehitysprosessissa kiinnitetään huomioita erityisesti tekniseen osaamiseen 

ja hyvään suunnitteluun, joilla varmistetaan toiminnan ketteryys. Suunnittelussa tavoitteena 

on yksinkertaisuus, jolla maksimoidaan tekemättömän työn määrää.  Suunnittelusta vastaa-

vat muodostavat itseorganisoivan ryhmän, jossa jokaisella on mahdollisuus tuoda esille omat 

resurssinsa. (Abbas et al. 2008, 100). 

Haikala & Mikkonen (2011, 20) mukaan ohjelmiston elinkaari koostuu esikartoitus-, mää-

rittely-, suunnittelu-, toteutus- ja testausvaiheista. Esikartoitusvaiheessa toimeksiantajan tar-

peiden perusteella suunniteltiin ohjelmiston tavoite ja strategia, toimintasuunnitelma, joiden 

pohjalta aloitettiin järjestelmäsuunnittelu FCG Flowmedikin toimesta.  Kehitettävän seuran-

taohjelmiston tehtävänä oli visualisoida kiireettömän hoitoprosessin mittareiden tuottama 

tietopohja prosessijohtamisen strategian tukemiseen.   Määrittelyvaiheessa määriteltiin ny-

kyisten ja uusien toimintojen perusteella vaatimukset ohjelmiston tiedoista ja ratkaisuista.  

eOdostus-ohjelman soveltuvuus ja käytännön kokemukset toimivat nykyisten toimintojen 

perustana.  Kiireettömän hoitoprosessin ohjelmiston prosessitasoisessa palvelumäärittelyssä 

ja -suunnittelussa huomioitiin toimialakohteiset vaatimukset ja periaatteet, terveydenhuollon 

hoitoprotokollat, potilasjärjestelmien tietosisällöt, toiminnan ja tehtävien luonne sekä perus-

terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sisäiset toimintaprosessit.  

Suunnitteluvaiheessa rakennetiin ohjelmiston arkkitehtuuri, joka pohjautui käyttäjien toi-

mintaan, aineistovaatimuksiin ja niiden rakenteeseen sekä ohjelmiston käyttötarkoitukseen. 

Suunnitteluvaihe koostui toiminnallisesta määrittelystä ja teknisestä määrittelystä. Toimin-

nallisen määrittelyn dokumentissa kuvataan järjestelmän toiminnot ja liitokset ulkopuolisiin 

järjestelmiin. Kiireettömän hoitoprosessin seurantaohjelmiston teknisestä suunnittelusta ja 
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toteutuksesta kuten tietokannoista, ohjelmointikielestä – ja komponenteista, sovellusrajapin-

noista sekä määrittelydokumentista vastasi FCG Flowmedik. Kappaleessa 6.5 kuvataan tar-

kemmin ohjelmiston rakennetta ja toimintalogiikkaa. 

Ohjelmiston testausvaihe koostui testidatan analyyseistä, ulkoasun ja tulosten visualisoinnin 

kehittämisestä, ohjelmistossa käytettävän aineiston ja tietokantojen valmistelusta, aineiston 

oikeellisuuden, ajantasaisuuden, paikkansapitävyyden sekä halutun teknisen muodon var-

mistuksesta. Testausvaiheessa korostuivat toimeksiantajan esittämät spesifikaatiot ohjelmis-

ton suhteen, jotka huomioitiin ohjelmiston arkkitehtuurin kehittämisessä. Taulukkoon 11 

koottu eVirtaus-ohjelmiston kehittämis- ja visualisointiprosessin aikana toimeksiantajan ja 

toteutuksesta vastaavien  edellyttämät vaatimukset, jotka on luokiteltu mukaillen McClus-

keynin et al. (2009, 74) toimintaa ja kilpailukykyä tukeviin, toimeksiantajan ilmaisemiin, 

oletettuihin ja kilpailukykyisyyteen liittyviin vaatimuksiin.  

Taulukko 11. eVirtaus-ohjelmiston kehittämiseen ja visualisointiin liittyvät asiakasvaati-

mukset (luokittelu mukaillen McCluskeyn et al. 2009, 74) 

Asiakasvaatimusluokat  

Toimintaa ja kilpai-

lukykyä tukevat pe-

rusominaisuudet 

Toimeksiantajan 

puheissa ilmaise-

mat erityispiirteet 

Oletetut omi-

naisuudet 

Ainutlaatuisuutta, kil-

pailukykyisyyttä lisää-

vät odottamattomat 

ominaisuudet. 
Resurssitehokkuus 

Kustannustehokkuus 

Reaaliaikaisuus 

Herkkyys osoittaa muu-

tos 

Vaihtelun osoittaminen 

Visuaalisuus / Design 

Selkeys 

Käytettävyys 

Asiakaslähtöisyys 

Tunnistaa virtauksen 

muutoksen 

Yksikkökohtaisia tie-

toja 

Luotettavuus 

Kehitettävyys 

Ylläpidettävyys 

Integraatiot 

Tilasto-toiminnot 

Responsitiivisuus 

Tuloksellisuuden osoittami-

nen 

Tuotteistusaste  

Räätälöitävyys tarpeiden 

muuttuessa 

System-to-be-next 

 

Testausvaiheessa toimeksiantajan edustajat, ohjelmiston suunnittelijat ja opinnäytetyönte-

kijä toteuttivat iteraatioprosessien kautta ohjelmiston ulkoasun viimeistelyn toimeksiantajan 

vaatimusten mukaiseksi. Iteraatioprosessissa osallistujien reflektion metodina oli keskus-

telu, jota toteutettiin verkkokokouksissa. Verkkokokouksissa osallistujat arvioivat ohjelmis-

ton kehittämiseen ja visualisointiin tehtyjä valintoja ja toteutusta. Iteraation tarkoituksena oli 

tuottaa jokaisen kokouksen jälkeen ohjelmistosta kehittyneempi ja valmiimpi versio toimek-

siantajan käyttöön. Iteraatioprosesseissa olennaisena asiana on ohjelmistoon liittyvien spe-

sifikaatioiden eli toimeksiantajan esittämien vaatimusta ja tavoitteiden jatkuva huomioimi-

nen. Kuvassa 29 esitetään eVirtaus-ohjelmiston suunnittelu ja kehittämisprosessi, joissa 
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tulee esille ketterän ohjelmakehityksen mukaiset iteratiiviset vaiheet, toimeksiantajan vaati-

musten muuttuminen, toiminnallisuuksien vähittäinen kehittäminen sekä toimeksiantajan 

palautteen merkityksellisyys.  

 

 

Kuva 29. Ohjelmiston kehittämiseen liittyvä iteraatiovaiheiden kuvaus 
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6.5 eVirtaus-ohjelmistorakenne ja toimintalogiikka 

eVirtaus-ohjelmisto on toteutettu palvelupohjaiseen arkkitehtuurin (Service-oriented archi-

tecture, SOA) mukaisesti. Ohjelmiston palvelupohjaisuudella tarkoitetaan palvelun määrit-

telyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa sekä ylläpidossa käytettävien teknii-

koiden ja menetelmien synkronointia. Palveluarkkitehtuurilla tarkoitetaan ohjelmiston toi-

mintaa tukevien sovelluspalveluiden kuvausta, jossa määritellään ja dokumentoidaan toi-

mintaprosessit ja olemassa olevat sovellukset ja toiminnot sekä vaatimuksia. (Mykkänen et 

al. 2007, 6-7) Palveluarkkitehtuurin avoimet web-sovellusalustat vastaavat moniin tervey-

denhuollon sovelluksille asetettuihin haasteisiin (järjestelmien ja tekniikoiden heterogeeni-

syys, terveydenhuollon prosessien erilaisuus, toiminnan muutokset, erilaiset paikalliset, alu-

eelliset ja kansalliset terveydenhuollon järjestämismallit, paikallisiin vaatimuksiin vastaa-

minen. (Mykkänen et al. 2007, 137)  

eVirtaus-ohjelmisto tekninen toteutus on rakennettu PHP:n ja MySQL tietokannan päälle. 

Ohjelmisto hyödyntää useita avoimen lähdekoodin palveluja esimerkiksi taustatoimintojen, 

käyttöliittymän, viestien ja sähköpostiviestien sekä kaavioiden ja ikonien osalta. Käyttöliit-

tymä perustuu Javascript, CSS ja HTML tekniikoiden käyttöön sekä Bootstrap 4 framewor-

kiin. eVirtaus palvelu koostuu kolmesta eri käyttäjätasosta: peruskäyttäjä, esimiehet ja yllä-

pito/pääkäyttäjä. Peruskäyttäjällä on pääsy ohjelmiston ohjausnäkymään. Tilastotietojen se-

laaminen edellyttää esimiehen käyttöoikeuksia. eVirtaus palvelu on toteutettu pilvipalve-

luna, joka mahdollistaa tietojen jakamisen sekä tietokantojen ja asiakkaan raportointijärjes-

telmän integroinnin (kuva 30). (Flowmedik 2019)  

 

Kuva 30. Kuvaus eVirtaus palvelun käyttäjätasoista ja pilvipalveluun integroiduista palve-

luista ja ohjelmista (Flowmedik 2019) 
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eVirtaus-ohjelmisto on integroitu Itä-Savon sairaanhoitopiirin raportointi- ja henkilöstöre-

surssijärjestelmiin, joista saadaan päivittäin erikoisalakohtaista dataa jonottajien määrästä, 

odotusajasta sekä henkilöstöresursseista. Kiireettömän hoitoprosessin seurantaohjelmiston 

tietokannat ovat Exreportin raportointijärjestelmän aineisto ja Titania työvuorojen suunnit-

telu- ja seurantajärjestelmän resurssitiedot. Tietokannalla tarkoitetaan tiettyyn aihepiiriin 

liittyvien tietojen kokoelmaa, joka on luotu organisaatioiin, yrityksen tai muun yhteisön tar-

peeseen tallentaa tietoa (Laine 2000).  Exreport on selainpohjainen raportointijärjestelmä, 

joka on suunnattu johdon raportointiin sekä suorite-, talous- ja henkilöstötietojen analysoin-

tiin. Raportointijärjestelmä on liitettävissä yleisimpiin terveydenhuollon potilas- ja henki-

löstöjärjestelmiin. (Neotide 2019). Titania-ohjelmistoa käytetään terveydenhuollossa työ-

vuorojen suunnitteluun ja seurantaan ja se mahdollistaa HR-tietojen seurannan, graafinen 

raportoinnin ja analysoinnin sekä tietojen jakamisen (CGI 2019) 

eVirtaus-ohjelmiston toiminta perustuu eOdotus-, eViive- ja eOptimi-ohjelmien tuottamiin 

tietoihin (kuva 31). eViive-ohjelmiston tehtävänä on verrata kiireettömään hoitoprosessiin 

kuuluvien osastojen jonottajien ja odotusajan muutosta tarkasteltavana päivänä ja 30 päivää 

myöhemmin.  eViive-ohjelmisto tuottaa tiedon muutoksesta, joka muutetaan visuaaliseen 

muotoon eVirtaus-ohjelmassa. eOptimi-ohjelmiston tehtävänä on laskea kiireettömän hoito-

prosessien virtausindeksi eli virtaustehokkuus edellisen päivän jonottajien määrän, jonotus-

ajan sekä henkilöstöresurssien suhteena.  eVirtaus-ohjelmiston ensisijaisena toimintona on 

visualisoida neljän mittarin muutostiedot kaavioissa. Muutoskaaviossa kuvataan kunkin mit-

tarin muutosta päiväkohtaisen ja todellisen toteutuman eli viivetiedon välillä. Viivetiedolla 

tarkoitetaan 30 päivää myöhemmin alkuperäisen mittarin arvojen tarkastamista, jolloin il-

menee kuinka paljon alkuperäiset arvot eroaavat toteutumasta. Alkuperäisen eli päiväkoh-

taisen arvon ei tulisi erota toteutumasta eli tavoite on ”0”-tila verrattuna 30 päivää myöhem-

min saatuun toteutumaan.   
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Kuva 31. eVirtaus-ohjelmiston toimintalogiikka (Hallikainen 2019, henkilökohtainen tie-

donanto) 

6.6 Ohjausnäkymä 

Ohjausnäkymien käyttö on terveydenhuoltoalalla lisääntynyt, joten niiden on tuettava tehok-

kaasti päätöksentekoa sekä visuaalisten näkökohtien ja valitun tiedon tulee olla merkityksel-

listä. Ohjausnäkymät mahdollistavat tehokkaan tiedonjakamisen sekä vähentävät potilasvir-

tauksen ja indikaattoreiden analysointiin käyttävää aikaa. Suurin haaste on suunnitella ja 

visualisoida ohjausnäkymän tietojen poiminen helpoksi ja yksiselitteiseksi. (Martin et al. 

2017, 74; Al-Hajj et al. 2013) Raportointivaiheessa tulokset tulisi esittää havainnollisessa 

muodossa, tutussa ympäristössä sekä informaatioteknologiaa hyödyntäen.  (Lönnqvist et al. 

2003, 123)  

Terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat sen haasteen eteen, että tarvitaan ajantasaista tietoa 

palveluiden ja hoidon toteutumisesta ja vaikuttavuudesta. On havaittu, että terveydenhuollon 

etulinjassa työskentelevät ammattilaiset hyötyvät hoitoketjua koskevan tiedon ajantasaisesta 

ja visuaalisesta esittämisestä.  Vaikka tilastollisen prosessivalvonnan menetelmien ja työka-

lujen arvo on toiminnan kehittämisessä todennettu, on kuitenkin paljon kehittävää ohjaus-

taulukoiden ja -kaavioiden ulkoasussa ja tietojen osoittamisessa sekä käyttötarkoituksessa. 

Ohjaustaulukoiden ja -kaavioiden käyttöä tukevia toimintoja ja tietoja ovat prosessien suo-

rituskyvyn näkyvä osoittaminen, parannuksiin johtaneiden muutosten ja hyödyn esittäminen 

ja ajallinen (analyyttisen) näkymä datasta luetteloinnin sijaan. (Perla et al. 2011)  

Visualisoinnilla voidaan merkittävästi vaikuttaa ohjausnäkymän tehokkuuteen ja yksityis-

kohtien havainnointiin. Reaaliaikaisen tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa selvittäneessä 
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Franklinin kollegoineen (2017, 217) toteuttamassa tutkimuksessa potilastietojen visualisoin-

tia hyödynnettiin lääkäreiden tilannetietoisuuden lisäämiseksi läpimenoaikojen suhteen. Lä-

pimenoajat mitattiin kokonaisaikana hoitojakson tai vaiheen aikana, jolloin ohjausnäytöstä 

oli nähtävissä mahdollinen kynnysarvon ylittyminen.  Visualisointitekniikoiden tarkoituk-

sena on tuottaa aineiston pohjalta visuaalinen esitys, joka selventää aineiston rakennetta ja 

ominaisuuksia sekä auttaa aineiston havainnoinnissa. Taulukkomuotoisen aineiston visuali-

sointitekniikat luokitellaan perinteisiin kaksi- ja kolmiulotteisiin esityksiin, geometrisesti 

muokattuihin esityksiin, ikonipohjaisiin esityksiin, tiheäpikselisiin esityksiin sekä pinotut ja 

hierarkkiset esitykset. (Chen et al. 2008, 64)  

Ennen datan visualisointi tulee selvittää, millaisia ratkaisuja on kokeiltu tai on olemassa sekä 

millainen on niiden käytettävyys (Van Wijk 2006). Terveydenhuollon prosessien seurantaan 

kehitettyjä ohjelmistoja, jotka sisältävät mittariston ja operatiivista johtamista tukevan oh-

jausnäkymän (dashbord), on käytössä sairaaloissa.  Taulukkoon 12 on koottu kahden ohjel-

miston tuotetiedot, käyttökohteet ja dashbordin käytettävyys tiedot. Näiden kahden ohjel-

miston ohjausnäkymä ovat suunnattu ylemmälle ja/tai keskijohdolle ja sisältävät useita eri-

laisia mittareita sisäisen ja ulkoisen tiedon raportointiin. Ohjausnäkymien sisältämän tiedon 

visualisoinnissa oli käytetty perinteisiä tilastollisen prosessiohjauksen koontikaavioita ja 

diagrammeja ryhmitellen mittarikohtaiset tiedot, mutta ohjelmistot mahdollistavat aineiston 

tarkemman tarkastelun sekä raja-arvojen tai hälytysrajojen asettelun.  

Taulukko 12. Terveydenhuollon käyttöön suunniteltuja hoitoprosessin seurantaohjelmistoja 

ja ohjausnäkymien käyttökohteet 

Ohjelmiston tuotenimi Käyttökohde Ohjausnäkymän  

käytettävyys 
Datapine   

Hospital KPI Dashboard   

Patient Satisfaction Dashboard   

Hospital Performance Dash-

board 

www.datapine.com 

Sairaalan ja avohoidon  

suorituskyky, odotusajan seuranta, 

kustannuksien seuranta, asiakastyy-

tyväisyys 

Koottuna eri osastojen tiedot 

samaan näyttöön.  Johdolle ja 

asiakkaille 

Health Catalyst 

Healthcare Analytics software 

Leading Wisely™ 

Dashboard Solutions 

Terveydenhuollon käyttöön 8 tasoi-

nen ohjelmisto, jossa osana sisäisen 

ja ulkoisen tiedon raportointi 

Erilaiset ohjausnäkymät ylem-

mälle ja keskijohdolle 

Visuaalisena lähtökohtana toimi eOdotus-ohjelmassa käytetty visuaalinen ilme ja rakenne. 

Visualisointiprosessissa ohjelmiston kehittämisestä vastaavien on oltava tietoisia toimeksi-

antajan tarpeista, toiminnan erityispiirteistä. Ohjelmiston kehittämis- ja visualisointiproses-

sissa tärkeitä tekijöitä olivat kontekstin, kuten Itä-Savon sairaanhoitopiirin 
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prosessijohtamisen strategian tavoitteiden, kiireettömän hoitoprosessin olennaiset vaiheiden 

ja kriittisten menestystekijöiden huomioiminen sekä käyttäjien tietojen ja osaamisen sekä 

tietämyksen hyödyntäminen. Toisaalta ohjelman visuaalisen ilmeen kehittämisestä vuoro-

vaikutuksellinen mukauttaminen vaati visualisoinnista vastaavilta rohkeutta esittää ratkaisu-

malleja ohjelmiston toteutukseen.  

eVirtaus- ohjelmiston suunnitteluun liittyen tavoitteena oli kehittää mittareiden tuloksille 

selkeä ja visuaalisen esittämistapa ohjausnäkymä eli ns. dashbord. Ohjausnäkymällä tar-

koitetaan visuaalisesti toteutettuun näkymään, jossa organisaation toimintaan liittyviä laatu 

tai kliinisiä tietoja ja lukuja esitetään pelkistetyssä muodossa ohjelmiston raportointinäky-

mässä. (Dowding et al. 2015,88) Ohjausnäkymän käytettävyydellä, reaaliaikaisella monito-

roinnilla saadaan organisaation prosessijohtamiseen näkyvyyttä, joka tukee operatiivisessa 

toiminnassa olevan henkilöstön ja strategisesta päätöksenteosta vastaavan johdon välistä 

ymmärrystä organisaation tavoitteista ja kehityssuunnista. Ohjausnäkymän käyttöä tervey-

denhuollossa selvittäneen tutkimuksen mukaan ohjausnäkymissä käytetään värikoodeja 

(liikennevalo- varoitusjärjestelmä), indikaattoriluetteloita sekä erilaisia visuaalisia kaavi-

oita ja piirakkakuvioita. Ohjausnäkymät ovat sijoitettuna joko tietokoneiden näytönsäästä-

jiin tai erillisille näytöille. (lbid, 92)  

Ohjausnäkymä on analyysityökalu, jonka tarkoituksena on antaa käyttäjälle näkymä, joka 

on yhdistelmä tärkeimmistä reaaliaikaisista mittariston tuottamista tiedoista. (Lönnqvist & 

Mettänen 2003, 124) Ohjausnäkymän tavoitteena on lisätä operatiivisen tason henkilöstön 

tilannetietoisuutta oman osaston ja yhteistyöosastojen tilanteesta sekä antaa taktisen tason 

ohjaukselle työkalu prosessijohtamisen tuloksellisuuden seurantaan. Tilannetietoisuudella 

tarkoitetaan dynaamista ympäristön signaalien havainnointia ja merkityksen ymmärrystä, 

jolloin osataan arvioida niiden vaikutusta tilanteeseen ja tilanteen kehittymiseen. Tilannetie-

toisuus on tiedonkäsittelyn prosessin tulos, joka parhaimmillaan tukee hyvin päätösten ja 

suoritusten todennäköisyyttä. (Endsley 2000, 1, 18) Hyvä ja toimiva ohjausnäkymä rakentuu 

viidestä tekijästä: oleellisen tiedon esittämisestä oikeassa kontekstissa, tiiviistä ja minimaa-

lisesta esitysmuodosta, poikkeavuuksien korostamisesta, oppimiskäyrästä eli oppimisen 

seurauksena tapahtuu työn tehokkuuden kasvu sekä lisätietojen antavista linkeistä. (Nogués 

& Valladares 2017, 233)  

Ohjausnäkymän tavoitteena on kertoa tarina, jossa kuvataan datassa ilmeneviä käyttäjälle 

merkityksellisiä asioita ja niiden välisiä suhteita ja muutoksia. Suunnittelussa voidaan 
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hyödyntää tarinankerrontaa (Storytelling), jonka avulla pyritään rakentamaan kohdeyleisön 

intressien kannalta merkityksellistä sisältöä. Usein tarinan taustalta voidaan löytää tarve on-

gelman ratkaisemiseen ja menestyksen saavuttamiseen.  (Gonçalves 2017, 223) Visualisoin-

nilla voidaan tukea tarinan olennaista viestiä, kuten datassa ilmeneviä trendit, korrelaatioita 

ja poikkeamia. Datan sisältämän tarinan hahmottamisessa hyödynnetään visuaalisia vihjeitä 

kuten ohjausnäkymän otsikointia, poikkeamien havainnointia tukevia värejä ja tietojen ryh-

mittelyä. (David 2019; Gonçalves 2017, 188). Ohjausnäkymässä voidaan siis raportoida toi-

minnan huippukohtia, suorituskykyä, tavoitteita tai yleiskatsauksia. Kun tuotetaan raporttia 

suorituskykymittareista, on tärkeää lisätä kontekstiin liittyvää lisätietoa, jotta kohderyhmä 

ymmärtää numeroihin liittyvät tapahtumat ja ajanjaksot (Gonçalves 2017, 217). Olennaista 

on tuoda esille dataan liittyvien käsitteiden väliset suhteet kategorioiden, hajontatietojen, 

aikasarjojen ja jakaumatietojen avulla (lbid, 155).  

Ohjausnäkymän suunnittelu pohjautuu datan sisältämään tarinan lisäksi kohderyhmän tar-

peisiin. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa huomio kohdistuu loppukäyttäjien tarpeisiin, ha-

luihin ja rajoitteisiin prosessin jokaisessa vaiheessa ja käytettävyyteen, joka on keskeisessä 

roolissa ja tarkoittaa mittariston tuottama tieto tulee mukauttamista käyttäjien roolien ja pro-

sessiosaamisen mukaiseksi. (Nogués & Valladares 2017, 223 Ohjausnäkymää on kolmea 

käyttäjä- ja toimintaperusteista päätyyppiä: operatiivinen, taktinen ja strateginen. Tauluk-

koon 13 on koottu päätyyppejä kuvaavia ominaisuuksia ja käyttötarkoitukseen liittyviä teki-

jöitä. 

Taulukko 13. Ohjausnäkymän tyypit 

Tekijä / Tyyppi Operatiivinen  Taktinen Strateginen 
Fokus Valvontatoiminnot Prosessin optimointi Strategian toteutus 

Painotus Valvonta Analyysit Hallinta 

Käyttäjät Esimiehet Johto Johto 

Soveltamisala Toiminnalliset osastot Osastot Organisaatio 

Tieto Yksityiskohtaista Yksityiskohtaista tai  

yhteenvetoja 

Yhteenvetoja 

Tietojen päivitys Päivittäin Viikoittain / kuukausittain Neljännesvuosittain 

Näyttötapa Ohjausnäkymä Liiketoiminnan portaali Tuloskortti 

Yleensä pyritään luomaan organisaation eri tasoille, ammattiryhmäkohtaisia näkymät, joissa 

on yksityiskohtaisempia tietoja toimialueesta, osastosta tai tiimistä päätöksenteon tueksi 

(Nogués & Valladares 2017, 209)  
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Visualisoinnissa on lukematon määrä vaihtoehtoja, kuten linkki- ja painikevalinnat, flitte-

rointi, zoomaus, kuvat ja sivuvalikot, joiden avulla voidaan tukea tietojen havainnointia. 

(Nogués & Valladares 2017, 222) eVirtaus-ohjelmiston ohjausnäkymä on toteutettu siten, 

että käyttäjän ei tarvitse syöttää tekstiä näytölle ja valinta tapahtuu alavetovalikoiden ja pai-

nikkeiden avulla (kuva 32). Näin ohjelmiston käytön oppimiskäyrä saadaan loivaksi ja ly-

hyeksi, mikä parantaa ohjelmiston käytettävyyttä. Ikoneihin ja numeeriseen tulos -kuvaan 

on linkitetty painike-toiminto, jonka avulla käyttäjän on mahdollista siirtyä mittarikohteisia 

tietoja sisältävälle näkymälle. Oikean yläkulman alavetovalikosta valitaan tarkasteltava 

osasto.  Ohjausnäkymän mittareiden arvojen muutoksen ilmaisu toteutettiin nollaa lähesty-

vään mittariarvon avulla, koska tavoitteena on ”0”-erotus.  Käyttäjällä on mahdollisuus po-

rautua tarkemmin mittareiden arvoihin mittarikohtaisilla välilehdillä, joissa voi tarkastella 

kahden erilaisen näkymän ja alasvetovalikosta valitun ajanjakson avulla.  

 

Kuva 32. eVirtaus-ohjelmiston päänäkymän otsikot ja web-toiminnot 

Mittarikohtaisissa tiedoissa (kuva 33) käytettävät kaaviot perustuvat Abelan (2013, 101) ke-

hittämään kaavioiden valintamalliin, jossa esitettävän aineiston ominaisuuksien perusteella 

valitaan kaaviotyyppi.  eVirtaus-ohjelmiston ohjausnäkymän mittarikohtaisilla muutos-vä-

lilehdillä kuvataan mittarin kahden mittausajankohdan välistä ja jatkuvasti muuttuvaa suh-

teellista ja absoluuttista erotusta, jolloin tarkoitukseen soveltuva kaaviomalli on aluekaavio. 

Mittarikohtaisella muutos- välilehdellä aluekaaviolla osoitetaan mittarin arvojen muutoksen 

erotus ajanfunktiona. Muutos- välilehdellä käytetään värillistä aluekaaviota, jonka avulla 

tuetaan trendien ja poikkeamien tunnistamista.  Tilastollisen prosessiohjauksen 
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suorituskaavioiden mukaisesti mittarikohtaisiin kaavioihin on laskettu kontrollirajat, jotka 

ilmaisevat hyväksyttävät poikkeamat tavoitearvosta.   

 

Kuva 33 eVirtaus-ohjelman mittarin muutos -näkymä ja web-toiminnot 

Virtaus-ohjelmiston aineiston analysointi perustuu tilastollisen prosessiohjauksen menetel-

miin, joten ohjausnäkymän suunnittelussa tarkasteltiin suorituskaavioon liittyviä ratkaisuja. 

Koska eVirtaus-ohjelmistossa merkittävässä roolissa on mittareissa esiintyvän vaihtelun ha-

vainnointi, tarkasteltiin suorituskaavion (Run Chart) käytettävyyttä mittariston tulosten vi-

sualisoinnissa. Suorituskaavion päätarkoitus on tunnistaa ei-sattumanvarainen vaihtelu. 

Suorituskaaviota suositellaan käytettävän prosessien tutkimiseen ohjauskaavioiden sijaan, 

koska datapisteitä koskevien sääntöjen avulla on mahdollista saavuttaa korkeampi herkkyys 

ja spesifisyys prosessin suorituskyvyn suhteen kuin pelkillä sigmasäännöillä.  (Anhøj & Ole-

sen 2014, 10).   

Mittarikohtaisella alkuperäiset tiedot -välilehdellä kuvataan pylväskaaviolla kahden eri mit-

tauksen arvot sekä värikoodeilla mahdollistetaan pylväiden pituuden vertaileminen (kuva 

34). Mittarikohtaisella alkuperäiset tiedot -välilehdellä pylväskaavioilla kuvataan päivän 

02.01 arvo ja 30 päivää myöhemmin toteutuma-arvo ajanfunktiona.  alalaidassa olevan se-

litteessä kerrotaan tarkemmin perusteet mittaustuloksen aikamääreeseen. Muutoksella tar-

koitetaan mittarin datassa esiintyvää mahdollista muutosta, kun ajankohtana 01.01. syötettyä 

arvoa tarkastellaan ajankohtana 02.01. ja 30 päivää myöhemmin ajankohtana 02.02, joka on 

todellinen mittarin toteutuma. Jos päivän viiveellä tallentuva mittarin arvo ja 30 päivää 
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myöhemmin tarkastettu arvo eroavat toisistaan merkittävästi, toiminnanohjauksen luotetta-

vuus heikkenee. 

 

Kuva 34. eVirtaus-ohjelman mittarin alkuperäiset tiedot -näkymä ja web-toiminnot 

Ohjausnäkymän käyttäjälähtöisyyttä tukevat toiminnallisuudet ovat tietojen rajaaminen in-

teraktiivisilla web-elementeillä (pop-up ja roll-over -toiminnot), yksityiskohtaisemman tie-

tojen tarkastelu eli porautumisen tietosisältöön pudotusvalikoiden tai valintalaatikoiden 

avulla, hiiren osoitin (mouse over) graafisen ohjauksen web-elementti tuo esille yksityiskoh-

taisempaa tietoa datapisteestä, kun hiiren kursori kohdennetaan ko. datapisteen.  Lisäksi on 

huomioitu ohjelmiston responsitiivisuus eli mukautuvuus, jolla tarkoitetaan sivuston kykyä 

tunnistaa käytettävä laite ja mukauttaa automaattisesti sisältö, ulkoasu ja erilaiset toiminnal-

lisuudet laitteen mukaan. Ohjelman käytettävyyden lisäämiseksi on lisätty käsitteisiin ja ana-

lyyseihin liittyvä lisätieto eli info-ruutu. 

6.7 eVirtaus-ohjelmiston käyttö prosessi- ja tiedonhallinnassa 

eVirtaus-ohjelmiston kehittämisen tavoitteena oli mahdollistaa kiireettömän hoitoprosessin 

vaiheiden seurannan avulla hoitoprosessin operatiivinen kehittäminen tehokkaammaksi ja 

laadukkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kiireettömän hoi-

toprosessin kriittiset menestystekijät liittyvät nopeaan hoidon tarpeen ja ongelman havaitse-

miseen, hoitoon pääsyyn sekä diagnostiikkaan eli mahdollisimman viiveettömään hoitoko-

konaisuuteen. eVirtaus-ohjelmassa käytettävät mittarit jalkauttavat operatiiviseen toimin-

taan hoitoprosessin eri vaiheiden välisen syy-seuraussuhteen ja vuorovaikutuksen, jotka vai-

kuttavat kriittisten menestystekijöiden toteutumiseen.  
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Prosessin hallinta eVirtaus-ohjelmistolla perustuu neljän mittarin päivittäisten ja viivetieto-

jen välisen erotuksen ja vaihtelun seurantaan. eVirtaus-ohjelmisto tuottaa visuaaliseen muo-

toon kiireettömän hoitoprosessin seurantamittareiden arvot. Vaihtelu liittyy olennaisena 

osana kiireettömän hoidon prosessiin. eVirtaus-ohjelmiston tavoitteena on osoittaa muutos-

kaavioiden avulla vaihtelun muutoksia.  Vaihtelun hallinta ja pienentäminen ovat keskei-

sessä roolissa Leanin parannusstrategiassa ja tilastollisessa prosessiohjauksessa. Tilastolli-

seen prosessiohjaukseen perustuva eVirtaus-ohjelmisto tuottaa tietoa jatkuvan parantamisen 

malliin.  

eVirtaus-ohjelmisto on rakennettu eri käyttäjäryhmät huomioiden sekä ohjelmiston toimin-

nallisuuksien tavoitteena on tukea ohjelmiston hyödyntämistä operatiivisessa johtamisessa 

ja taktisessa ohjauksessa. eVirtaus-ohjelman ohjausnäkymän implementointi kiireettömän 

hoitoprosessin yksiköiden käyttöön mahdollistaa tehokkaan etulinjan johtamisen ja hoito-

prosessin liittyvien ongelmien tunnistamisen ja niiden ratkaisemisen reaaliaikaisesti yksik-

kökohtaisesti. Ongelmien tunnistamiseen ja korjaamiseen ei tarvita enää hierarkkisen orga-

nisaation pitkää päätös- ja vastuuprosessia. Tällä on positiivista vaikutusta erityisesti arvoa 

tuottavan ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittymiseen ja vastaavasti vähentämään ja poista-

maan prosessista arvoa tuottamatonta toimintaa ja käytänteitä.  

Ohjelmiston tuottaman mittaritiedon perusteella organisaation johdon on mahdollista arvi-

oida kiireettömän hoidon ja palveluiden strategian kriittisten menestystekijöiden ja proses-

sijohtamisen strategian toteutumista. eVirtaus-ohjelmiston tuottamaa tietoa nykytilasta voi-

daan hyödyntää sairaanhoitopiirin strategian ja kapasiteetin suunnittelussa, taktisen tason 

prosessien optimoinnissa sekä operatiivisella tasolla toteuttaa ylemmän johdon laatimia oh-

jeita resurssien ja kapasiteetin hallinnassa. Kiireettömän hoitoprosessin taktisesta ohjauk-

sesta ja seurannasta vastaavien tiedontarve liittyy prosessin monitoroinnin lisäksi vertaile-

miseen, tuloksellisuuden ja raja-arvojen tarkasteluun.  Tällöin tarvitaan yksityiskohtaisem-

paa tietoa ja kevyesti toteutettuja analyysejä mittareiden tuloksista ja muutoksista sekä vaih-

telusta. Ohjelmistoon on luotu taktisen tason lisäksi käyttäjätasot peruskäyttäjälle operatii-

viseen toimintaan. Käyttäjätasot on jaettu ohjausnäkymässä eri näyttöjen ja välilehtien sisäl-

tämän tiedon laajuuden, aikajänteen ja karkeustason sekä sisäisen tiedon tarpeen mukaan 

operatiiviseen valvontaan ja taktiseen ohjaukseen. Operatiivista toimintaa ja seurantaa osas-

toilla tukevan ohjausnäkymän tulee esittää reaaliaikaista tietoa kiireettömän hoitoprosessin 

suorituskyvystä.  Operatiivisen ohjausnäkymän tietojen päivitys tapahtuu kiireettömän hoi-

toprosessin osalta vuorokaudessa. Visuaalisesti yksinkertaistettu näkymä eli valittujen 
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neljän mittarin numeraalinen arvo värikoodauksella on riittävä operatiivisen henkilöstön 

kiinnostuksen ja muutokseen johtavaan toimintaan aktivoimiseen.  Taktisen tason ohjausnä-

kymän tavoitteena oli prosessin optimointi, trendien havainnointi, jolloin korostuu näkymän 

visualisointimenetelmien käyttövalikoima, kuten mahdollisuus suodattaa mittariston aineis-

toa ja tarkasteltavaa osastoa filttereillä tai dimensioilla.  

eVirtaus-ohjelmiston ohjausnäkymä on tarkoitettu erikoissairaanhoidon erikois- ja diagnoo-

sikohtaisille osastoille operatiivisen toiminnan seurantaa, jolloin käyttäjät ovat ensisijaisesti 

osaston toiminnasta vastaavat lääkärit ja osastonhoitajat. eVirtaus-ohjelma ohjausnäkymän 

kautta avautuvat lisälehdet ja niiden toiminnot mahdollistavat taktisesta ohjaksesta vastaa-

van tahon prosessijohtamisen tuloksellisuuden seurannan. Ohjausnäkymän suunnittelu pe-

rustui käyttäjien tarpeisiin. Taulukossa 14 on kuvattu eVirtaus-ohjelman ohjausnäkymän 

ominaisuuksia kiireettömän hoitoprosessin operatiivisen valvonnan ja taktisen ohjauksen 

tarpeiden sekä käytön sekä arvontuoton osalta.  

Taulukko 14. eVirtaus-ohjelmiston ohjausnäkymältä vaadittavat ominaisuudet operatiivisen 

valvonnan ja taktisen ohjauksen kannalta 

 

 

Ohjausnäkymän 

ominaisuudet 

Operatiivinen valvonta Taktinen ohjaus 

Käyttäjät Osaston henkilökunta ja johto Prosessin ohjauksesta ja optimoin-

nista vastaava johto 

Tarve Osaston operatiivista toimintaa kuvaavien 

mittareiden reaaliaikainen seuranta  

Raja-arvojen, tavoitteiden seuranta 

Nykytilan seuranta 

Virtaustehokkuuden seuranta 

Trendien ja vaihtelun seuranta  

Lisäarvon tuotto Arvolupauksen toteuttamisen todentaminen 

Henkilöstön työn vaikuttavuus 

Palvelun laadun todentaminen 

 

Prosessijohtamisen toimenpiteet 

Resurssien kohdentamisen tulokselli-

suus Prosessi kehittämisen tulokselli-

suus 

Ohjausnäkymän 

olennaisin viesti 

Päivittäinen tietoa odotusajasta, jonossa 

olevista asiakkaista ja lähetteiden määrästä 

Virtausindeksi,  

Mittareiden tilastollinen tarkastelu 

Käyttäjän toimet 

ohjausnäkymän 

tiedon pohjalta 

Resurssien tarve, lähetteiden käsittelykäy-

täntöjen muutokset, jonoseuranta 

Strategian tarkentaminen 

Prosessijohtamisen kehittäminen 

Käyttöolosuhde Osastolla Toimistotilat 

Käyttötilanne Tietokone, tv-näyttö Tietokone 

Miten tukee orga-

nisaation tavoit-

teita? 

Hoitoon pääsyn tavoitearvot 

Sujuva hoitoprosessi 

 

Kriittiset menestystekijät 
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7 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

Kvantitatiivisen tutkimusosuuden tarkoituksen oli tuottaa tietoa kiireettömän hoidon ja pal-

velun ydinprosessin ( jatkossa kiireettömän hoitoprosessin)  nykytilasta valittujen mittarei-

den aineiston perusteella. Kvantitatiivinen tutkimus koostuu aineiston hankintaprosessin ku-

vauksesta, tilastollisessa analyysissa käytettyjen muuttujien kuvauksesta ja tilastollisten tun-

nuslukujen määrittelystä. Aineiston hankintaan liittyvät ohjelmistot ja tiedon siirtoprosessit 

perustuvat eVirtaus palvelun arkkitehtuuriin, josta vastasi FCG Flowmedik. Aineiston ajosta 

eVirtaus-ohjelmistoon vastasi FCG Flowmedik. 

Tuloksia tarkasteltiin hyödyntäen tilastollisen prosessinohjauksen kaavioiden tulkintasään-

töjä sekä tilastollisia menetelmiä.  Tavoitteena oli selvittää, esiintyykö valittujen yksiköiden 

hoitoprosesseissa luonnollista tai /ja ei-satunnaisesta syystä aiheutuvaa vaihtelua. 

7.1 Aineisto hankinta ja käsittely 

Aineisto käsittää neljän mittarin päiväkohteiset tiedot ja viivetiedot 11 yksikön osalta ajan-

jaksolta 1.7.-31.8.2019. Itä-Savon sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmästä haettiin ajas-

tetulla siirtoajolla sovitut tiedot Exreportin tietovarastoon. Exreportin tietovarastosta kerät-

tiin raporttiin päivittäiset tiedot jonottajien määristä, hoitoon pääsyn odotusajasta sekä an-

nettujen vastaanottoaikojen suhteesta odottajiin. eOdotus-ohjelmiston aineisto perustui Ex-

reportin raporttiin. eOdotus-ohjelmiston hoitoon pääsy ja jonottajia koskevat tiedot jatkokä-

siteltiin eViive- tai eOptimi-ohjelmissa ennen kuin se siirrettiin eVirtaus-ohjelmaan (kuva 

35).  

Kuva 35. eVirtaus-ohjelmiston aineiston hankinta- ja toimintakaavio (Hallikainen 2019, 

henkilökohtainen tiedonanto) 
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Ennen otannan havaintoaineiston käsittelyä eVirtaus-ohjelmiston tuottamat mittareiden ar-

vot sisältävät tiedostot siirrettiin Exceliin, jossa niistä muodostettiin yksi tiedosto. Tiedoston 

analysointi toteutettiin SAS JMP-ohjelmistolla. Tarkasteluun valittiin otanta, joka käsittää 

viisi Itä-Savon sairaanhoitopiirin kiireettömään hoitoprosessiin kuuluvaa yksikköä: kirur-

gian yksikkö, naistentaudit ja synnytykset, sisätaudit ja nuoripsykiatria.  Taulukossa 15 esi-

tetty otantatutkimuksen aineiston ja havaintoyksiköiden määrät. 

Taulukko 15. Otantatutkimuksen havaintoyksiköiden lukumäärä  

Otanta Havaintoyksiköiden  määrä (ajanjaksolla 1.7.-30.8.2019) 
Yksikkö / Mittari Vir-

tausin-

deksi 

arvo 

Virtaus-

indeksi 

viivetieto 

Anne-

tut ajat 

arvo 

Anne-

tut ajat 

viive-

tieto 

Odo-

tusaika 

arvo 

Odotus-

aika vii-

vetieto 

Jonotta-

jat arvo 

Jonotta-

jat viive-

tieto 

Kirurgia 37 37 62 62 62 62 62 62 

Naisten taudit ja 

synnytykset 

37 37 62 62 62 62 62 62 

Sisätaudit 37 37 62 62 62 62 62 62 

Nuorisopsykiatria 37 37 0 62 62 62 62 62 

Psykiatria 51 51 62 62 62 62 62 62 

Yhteensä 2196 

7.2 Muuttujat ja aineiston analyysin perusteet 

Seuraavassa kuvataan tilastollisten menetelmiin liittyen mittareiden muuttujat ja määritysta-

vat sekä perusteet kaavioiden ja histogrammien tulkinnalle. Valitut tilastolliset analyysime-

netelmät pohjautuvat tilastolliseen prosessiohjaukseen.  

Virtausindeksi perustuu yksikön hoitoon pääsyä odottavien odotusajan ja jonossa olevien 

määrän suhteeseen, joka kerrotaan osastokohtaisten henkilöstöresurssien työtunteilla 

(kaava 5).   

Virtausindeksi = [(Odotusaika / jonossa olevien määrä) * (henkilöstön työtunnit)].  (5) 

Virtausindeksin laskukaava tasaa resurssisyötteen, jolloin indeksi osoittaa tehdyn työn vai-

kutuksen virtaukseen. Indeksiin ei voida vaikuttaa manipuloimalla, kuten lisäämällä henki-

löstömäärää kiihdyttämättä jonon purkuliikettä vastaavalla määrällä. Virtausindeksiä ja sen 

muutosta seuraamalla voidaan havainnoida hoitoprosessin resurssien käyttöä suhteessa asi-

akkaiden  määrään jonossa ja heidän odotusaikaansa. Kysynnän määrää kuvaa jonossa ole-

vien asiakkaiden määrä (kpl). Prosessin jaksoaikaa kuvaa jonossa olevien asiakkaiden jono-

tusaika (pv), joka on usein arvoa tuottamatonta aikaa asiakkaalle.  Virtausindeksin avulla 

voidaan seurata kiireetöntä hoitoprosessia lähetteiden määrän eli kysynnän ja jonossa ole-

vien asiakkaiden sekä resurssien suhdetta. Osastokohtaiset resurssitiedot perustuvat 
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sairaanhoitajien työaikatietoihin, jotka saadaan Titaniasta. Tiedot hoitoon pääsyn odotus-

ajasta (pv) ja jonossa olevien asiakkaiden määristä (hlö) perustuvat eOdotus-ohjelmiston tie-

toihin. Mitä pienempi virtausindeksin arvo on, sitä nopeampaa hoitoprosessin virtaus on suh-

teessa käytettyyn työpanokseen (työtunteihin). Virtausindeksi on määritelty tässä työssä po-

sitiiviseksi luvuksi visuaalisuuden mahdollistamiseksi, joten tilastollisen analyysissa muu-

tetaan positiiviseksi vähentämällä arvo 100:sta. 

Annetut ajat -mittari (AA%) ilmaisee prosenttiosuudella kiireettömän hoidon yksikössä asi-

akkaille annettujen aikojen (AA) eli käsiteltyjen lähetteiden suhdetta jonottajiin (J), jotka 

odottavat hoitoon pääsyä.  Annetut ajat -mittarin muutos kuvaa muutosta eli erotusta päi-

väkohtaisen annettujen aikojen (AA%) ja todellisen toteutuman eli viivetiedon (VIIVE 

%) välillä.  

Annetut ajat (AA%) =             (6) 

 

Annetut ajat -muutos = annetut ajat (AA%) − Annetut ajat (VIIVE%)          (7) 

Annetut ajat -mittarin päiväkohtaiset arvot perustuvat eOdotus-ohjelmasta saatuihin tietoi-

hin. Toteutumatiedot eli viivetiedot perustuvat eViive-ohjelmasta saatuihin tietoihin.  An-

nettujen aikojen ja jonottajien suhde ilmaisee annettujen aikojen määrän vaikutusta jonossa 

olevien määrään. Lähetteiden käsittely-vaiheen jälkeen varataan asiakkaalle vastaanotto-

aika, jonka saatavuuteen on riippuvainen yksikön resursseista ja ajanvarauskirjaan avatun 

jakson pituudesta.  

Odotusaika-mittari kertoo jonossa olevien asiakkaiden päiväkohtaisen odotusajan mediaanin 

vuorokausina. Odotusajalla tarkoitetaan jonossa olevien asiakkaiden odotusajan mittausta 

hoitoon pääsyyn. Ajanjakson pituutta lähetteen käsittelystä hoitoon pääsyyn eli perustervey-

denhuollon lähetteestä erikoispoliklinikan arvioon (out-patient). Mediaanilla eli keskilu-

vulla tarkoitetaan suuruusjärjestykseen asetettujen havaintoarvojen keskimmäistä arvoa. 

Mediaani (Md) määritetään havaintoarvojen summan ja havaintoarvojen lukumäärän suh-

teella (kaava 8).   

Mediaani = Odotusajan arvojen summa / havaintoarvojen lukumäärä (kpl).         (8) 

Odotusaika-mittarin päiväkohtaiset arvot perustuvat eOdotus-ohjelmasta saatuihin tietoihin. 

Toteutumatiedot eli viivetiedot perustuvat eViive-ohjelmasta saatuihin tietoihin.  



 

116 

 

Odotusajan muutos kuvaa päiväkohtaisen odotusajan (OA) ja todellisen toteutuman eli vii-

vetiedon (OAVIIVE) erotusta (kaava 9).  

Odotusajan muutos = OA – OAVIIVE.              (9) 

Jonottajat -mittari ilmaisee päiväkohtaisen jonottajien määrän, joka saadaan eOdotus-ohjel-

masta. Jonottajien määrän todellinen toteutuma eli viivetieto saadaan eViive-ohjelmasta. Jo-

nottajien määrän muutos on päiväkohtaisen jonottajien määrän (JONO) ja viivetiedon 

(JONOVIIVE) erotus (kaava 10). 

Jonottajien määrän muutos = JONO (kpl) − JONOVIIVE (kpl).        (10) 

Koska kiireettömässä hoitoprosessissa ilmenee luonnollista vaihtelua, on muutokselle mää-

ritelty valvontarajat. Valvontarajat on määritelty valitun ajanjakson arvojen keskiarvosta. 

Määriteltyjen valvontarajojen tarkoituksen on osoittaa, onko prosessi hallinnassa vai ei. Mit-

tareiden muutos-kaavioiden valvontarajat eli ylävalvontaraja (Upper Control Limit, UCL) 

ja alavalvontaraja (Lower Control Limit, LCL) lasketaan kunkin kuukauden aineiston kes-

kiarvon perusteella. Ohjelmistoon ei tässä vaiheessa ole määritelty valvontarajoihin keskiar-

von molemmille puolille keskihajonnan mukaisia estimaatteja.  Seurannan tavoitteena on 

kiireettömässä hoitoprosessissa esiintyvän vaihtelun pienentäminen. Keskiarvoon perustu-

vat valvontarajat soveltuvat tämän tyyppiseen kehityssuuntaukseen, jossa valvontarajat lä-

hestyvät keskiarvoa. Päivittyvää valvontarajaa voidaan pitää jatkuvan parantamisen valvon-

tarajoina (Salomäki 1999, 209).  Kaavioiden valvontarajojen eli ylävalvontarajan (Upper 

Control Limit, UCL) ja alavalvontarajan (Lower Control Limit, LCL) määrittäminen perus-

tuu kunkin kuukauden aineiston keskiarvoon ja keskihajontaan (kaavat 11, 12) 

              (11) 

     

                               (12) 

Tilastollisen prosessiohjauksen (SPC) kaavioiden tulkintaohjeita on useita. Opinnäytetyössä 

käytetään UK:n kansallisen terveydenhuollon (NHS) terveyden ja palveluiden laadun kehit-

tämisorganisaation (Advancing Quality Alliance (AQuA)) kehittämää tulkintaohjetta, jota 

voidaan pitää opinnäytetyön kontekstiin soveltuvana.  Kaavioiden tulkinta tulee perustua 

riittävän laajaan (yli 20 pisteen) aineistoon. Kaavion tulkintaprosessin vaiheet liittyvät pis-

teissä havaittaviin erityisestä syystä johtuvaan muotoon, suuntaukseen suhteessa 
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keskiarvoon, joiden perusteella toimenpiteet ovat joko prosessin muuttaminen tai erityisestä 

syystä johtuvan tekijän ymmärtäminen ja eliminointi. (AQuA 2019; NHSScotland 2019; 

Lähteenmäki & Leiviskä 1998, 25) eVirtaus-ohjelman kaavioiden tulkinta toteutettiin tul-

kintaohjeella, joka käsittää 8 sääntöä kaavion pisteiden sijainnista ja määrästä suhteessa kes-

kiarvoon. Sääntöjen perusteella voidaan arvioida hajontaa ja prosessin toimivuutta. Tulkin-

tasääntöjen perusteella prosessi ei ole kontrollissa, kun kaaviossa peräkkäisillä 5 tai >5 pis-

teellä on kasvava tai laskeva suuntaus (trendi), peräkkäiset 6 tai >6 pistettä ovat alle tai yli 

keskiarvon/mediaaniviivan, yksittäinen piste poikkeaa merkittävästi muiden pisteiden ar-

vosta sekä pisteissä esiintyy muotoa, toistuvuutta, joka ei ole normaalia. (AQuA 2019). Ti-

lastollisen prosessiohjauksen (SPC) kaavioiden tulkintasäännöt on koottu tutkimusartikke-

leiden perusteella (Salomäki 1999, 293-303; Noskievičová 2013, 2; NHS 2019: Nel-

son1984). Tulkintasäännöt kuvataan liitteessä 6. 

Luokiteltua frekvenssijakaumaa voidaan kuvata graafisesti histogrammilla, jossa muuttujan 

x havaintojen arvojen x1, x2, … , xn frekvenssiä fk luokassa (ak–1, ak] esittää suorakaide, jonka 

kantana on väli (ak–1, ak] ja jonka pinta-ala vastaa luokkafrekvenssiä fk. Histogrammin sym-

metrinen jakauma eli standardoitu normaalijakauma on tiheysfunktion jatkuva käyrä, jonka 

korkeus ja leveys ovat riippuvaisia keskihajonnasta.(Melin 2006, 28). joten histogrammien  

tarkastelun edellytyksenä on, että  ne täyttävät normaalisen jakauman olettamuksen. Riittä-

vän suurilla otoksilla normaalijakaumaoletusta ei tarvitse erikseen tarkistaa, koska keskeisen 

raja-arvolauseen mukaan suurissa otoksissa otoskeskiarvot noudattavat normaalijakaumaa. 

Otosta voidaan pitää normaalijakaumaoletuksen kannalta riittävän suurena, jos otoskoko on 

vähintään 30. (Taanila 2016, 4) Tunnuslukujen avulla havainnollistetaan havaintoarvojen 

jakautumista keskiarvon suhteen sekä jakauman epäsymmetrisyyttä suhteessa normaalija-

kaumaan.  Jakauman muotoa tarkastellaan vinouden (skewness) ja huippuuden (kurtosis) 

arvojen avulla. Normaalijakaumassa vinous ja huippuus saavat arvon nolla. Jos vinous (g1) 

> 0 on jakauma vino oikealle ja vastaavasti jos vinousarvo ((g1)< 0 on jakauma vino vasem-

malle.  Huippuus ilmaisee jakauman terävyyttä suhteessa normaalijakaumaan. Jos huippuus 

(g2) > 0 on jakauma terävähuippuinen ja vastaavasti jos huippuus (g2) < 0 on jakauma lit-

teähuippuinen.  Vinouden ja huippuuden arvojen ollessa > |2| voidaan arvoja pitää tilastolli-

sesti merkitsevinä. (Jackson 2015, 82)  

Satunnaisen ja ei-satunnaisen eli erityisestä syystä aiheutuvan vaihtelun havaitseminen on 

prosessiohjauksen keskeisiä tavoitteita, jotta voidaan kohdentaa vaihtelua pienentäviä 
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toimenpiteitä. Prosessia voidaan pitää vakaana, jos sen keskiarvo ja vaihtelu pysyvät lähes 

muuttumattomina. Lisäksi ei -satunnaiseen vaihteluun liittyy jakauman vinoutumista. Hal-

linnassa olevassa prosessissa vaihtelu on tulkittavissa ominaisuudeksi, jossa voi esiintyvä 

toistuvaa vaihtelua  sisäisten tekijöiden vaikutuksesta. Prosessi voi olla vakaa, vaikka se ei 

ole suorituskykyinen, jos luonnollinen vaihtelu on liian suurta. Ei-satunnaisesta syystä ai-

heutuvan vaihtelun havainnointi perustuu tunnuslukuihin. (Salomäki 1999, 174; Jackson 

2015, 82) 

Kiireettömän hoitoprosessin mittaus tuottaa kvantitatiivisia arvoja ja niitä kuvataan suhdeas-

teikolla, joten havaintoyksiköiden  jatkuvien muuttujien vaihtelun tilastollisessa tarkaste-

lussa käytettiin luokiteltua frekvenssijakaumaa ja sen graafista esitysmallia eli histogrammia 

ja sen tulkintaan liittyviä tunnuslukuja (taulukko 16).    

Taulukko 16. Histogrammien tulkintaan liittyvät tunnusluvut 

Tunnusluku Selitys Tunnus / kaava 
Aritmeettinen keskiar-

vokeskilukuna (Mean) 

lukujen summa jaettuna niiden luku-

määrällä 

 
Varianssi (Variance) Keskihajonnan neliö kuvaa suhteel-

lista vaihtelua (jatkuvan satunnais-

muuttujan)  
Keskihajonta (Std Dev) Kuvaa muuttujan keskimääräistä 

poikkeamaa odotusarvosta 

 

 

Vinous (Skewness) ilmoittaa, mihin suuntaan jakauma on 

vino 

  
Huippuus (Kursosis) ilmaisee jakauman terävyyttä suh-

teessa normaalijakaumaan 

 
Minimi ja maksimi 

(min, max) 

Pienin ja suurin arvo Min, Max 

Mediaani (Median) Suuruusjärjestykseen lajitellun ja-

kauman keskimmäinen arvo 

Md 

Vaihteluväli (Range) Kertoo muuttujan pienimmän ja suu-

rimman havaintoarvon. 

(min, max) 

SAS JMP -ohjelmassa käytettiin Anderson-Darling-testi, joka avulla määritettiin, onko ha-

vaintoaineisto jakautunut normaalisuuden mukaisesti. 

Virtausindeksin arvoon vaikuttaa kiireettömän hoitoprosessin hoitoon pääsy aika ja odotta-

jien määrän suhde.  Pearsonin korrelaation avulla selvitettiin näiden mittareiden  eli muuttu-

jien arvojen välistä riippuvuutta. Korrelaatiolla tarkoitetaan numeeristen muuttujien 
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lineaarista riippuvuutta kuvaavaa korrelaatiokerrointa, joka saa arvoja väliltä -1– 1. Positii-

vinen korrelaatio tarkoittaa, että toisen muuttujan arvojen kasvaessa toisen muuttujan arvot 

kasvavat.  Jos korrelaatio on nolla, ei muuttujien välillä ole lineaarista riippuvuutta. Korre-

laation ollessa negatiivinen toinen muuttuja saa suuria arvoja toisen saadessa pieniä.  Korre-

laation tarkastelu on toteutettu kaksisuuntainen testillä, jossa oli kaksi hypoteesia: nollahy-

poteesi H0, jossa muuttujien välillä ei ole riippuvuutta, ja vastahypoteesi H1, jossa  muuttu-

jien välillä on riippuvuutta. Kovarianssi kuvaa muuttujien riippuvuutta eli kuinka läheisesti 

molemmat tarkasteltava muuttujat vaihtelevat.  Kun kovarianssi saa positiivisen arvon, 

muuttujat ovat samalla puolella odotusarvoihin nähden ja vastaavasti negatiivinen arvo ku-

vaa jäävän eripuolille odotusarvoja.  (Melin 2006; Heikkilä 2014) 

Korrelaation merkitsevyyttä tarkasteltiin p-arvolla, joka kuvaa todennäköisyyttä muuttujan 

arvosta suhteessa nollaan eli korrelaatio on vähintään saadun suuruinen. Mitä pienempi p-

arvo on sitä todennäköisempää, että korrelaatio poikkeaa nollasta. P-arvoille on asetettu raja-

arvot, joiden perusteella voidaan tulkita tilastollista merkitsevyyttä.  Kun p <  .05 on tulos 

melkein merkitsevä. Kun p < .01 on tulos tilastollisesti merkitsevä. Kun p< .001 on tulos 

tilastollisesti erittäin merkitsevä.  (Melin 2006) 

7.3 Otokseen valittujen yksiköiden tulokset 

Otoksen havaintoarvot käsittivät mittareiden päiväkohtaisten arvot ja 30 päivää myöhemmin 

tarkastetut arvot eli viivetiedot kahden kuukauden mittausjaksolta.  Tarkasteltava otos käsit-

tää viisi yksikköä, joiden eVirtaus-ohjelman tuottamat yksikkökohtaiset muutosta kuvaavat 

kaaviot on sijoitettu opinnäytetyön liitteisiin.  Virtausindeksin, annettujen aikojen, odotus-

ajan ja jonottajien havaintoarvojen  välistä muutosta tarkasteltiin tilastollisen prosessioh-

jauksen kaavioiden tulkintasääntöjen ja tilastollista jakaumaa kuvaavien histogrammien 

avulla. Annettujen aikojen, odotusajan ja jonottajien päiväkohtaisten arvojen ja viive-arvo-

jen pohjalta laskettiin SAS JMP-ohjelmalla kullekin mittarille kaksi histogrammia ja tun-

nusluvut kahden kuukauden mittausjakson tietojen pohjalta. Histogrammien tarkastelussa 

arvioitiin jakauman normaalisuutta eli onko havaintoaineisto (mittarin arvo ja viivetieto) 

normaalijakauman mukainen sekä voidaanko tunnuslukujen perusteella todentaa luonnolli-

sen vaihtelun ja erityisestä syystä johtuvan eli  ei-satunnaisen vaihtelun ilmenemistä proses-

sissa.  
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Virtausindeksin arvoon vaikuttaa kiireettömän hoitoprosessin odotusajan ja odottajien mää-

rän suhde.  Korrelaation avulla selvitettiin näiden mittareiden välistä riippuvuutta, jotta voi-

daan tarkastella  osatekijöiden vaikuttavuutta virtausindeksin muutoksiin. Riippuvuutta tar-

kasteltiin korrelaation ja kovarianssin avulla. Tarkastelussa todettiin neljän yksikön odotus-

ajan viivetietojen ja jonottajien viivetietojen perusteella odotusajan ja jonottajien välillä ne-

gatiivinen korrelaatio eli hajontakaavioissa esiintyi laskeva pisteparvi (taulukko 17). Korre-

laatiotuloksen perusteella odotusajan kasvaessa odottajien määrä pienenee. Nuorisopsykiat-

rian yksikön viivetiedot tuottivat korrelaatioksi 0,5, jolloin hajontakaaviossa esiintyy lievästi 

nouseva pisteparvi. Riippuvuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä kausaliteetista.  

 Taulukko 17. Otantaan liittyvien yksiköiden odotusajan ja jonottajien välinen riippuvuus 

Yksikkö Korrelaatio-

kerroin 

Kovarianssi p-arvo  

Kirurgia -0,626 -21.63 <0,001 

Sisätaudit -0,745 -20,35 <0,001 

Naisten taudit ja synnytykset -0,750 -26,21 <0,001 

Nuorisopsykiatria 0,491 5,181 <0,001 

Psykiatria -0,258 -9,809 0,0429 

 

7.3.1 Kirurgian osasto 

Kirurgian osaston virtausindeksin muutoksen vaihtelu oli heinäkuussa 2019 vähäistä ja 

suurelta osin valvontarajojen sisällä (keltainen). Vaihtelun voidaan olettaa liittyvän hoito-

prosessin luonnolliseen vaihteluun. Elokuussa 2019 virtausindeksin muutos oli suurempaa, 

jolloin mittausjakson valvontarajan ylittäviä mittauspisteitä (päiviä) oli 13. Mittausjakson 

valvontaraja oli pienempi kuin heinäkuussa. SPC kaavioiden tulkintasääntöjen perusteella 

kirurgian virtausindeksissä esiintyy usean pisteen peräkkäistä polkua (sääntö 2), joka il-

mentää prosessin siirtymistä ja pitkittynyttä suuntausta. Suuntauksen syy tulee selvittää. 

Liitteessä 7 ja 8 ovat eVirtaus-ohjelmiston tuottamat virtausindeksin muutos-kaaviot.  

Kirurgian osaston heinä- ja elokuun annettujen aikojen muutos-kaavioissa on havaittavissa 

punaisella värillä toistuvia jaksoja, joissa vaihtelu alittaa raja-arvon (LCL). Jaksojen aikana 

annettujen aikojen määrä oli suurempi kuin todellinen toteutuma  eli viivetieto. Muutos on 

suurimmillaan 10 %-yksikköä. SPC:n kaavioiden tulkintasääntöjen perusteella annettujen 

aikojen mittaustiedoissa esiintyy jaksottaisuutta (sääntö 8), useamman pisteen peräkkäistä 

polkua (sääntö 2), jotka viittaavat siirtymiseen ja pitkittyneeseen suuntaukseen yksikön 
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toiminnassa esiintyvän ei-satunnaisen syyn seurauksena. Liitteessä 7 ja 8 ovat eVirtaus-oh-

jelmiston tuottamat annettujen aikojen muutos-kaaviot. 

Annetut ajat arvo-histogrammin  Anderson-Darling testin tulos on 3,3734 ja p-arvo <0,001. 

Viivetieto-histogrammin Anderson-Darling testin tulos on  4,421 ja p-arvo <0,001  Koska 

molempien histogrammien p-arvot ovat alle 0,05, eivät ne noudata normaalijakaumaa (kuva 

33). Tämä on todettavissa myös tunnuslukujen perusteella. Molemmissa histogrammeissa 

jakauma on vinous-arvon (Skewness) perusteella suuntautunut vasemmalle ja  huippuus 

(Kursosis) osoittaa jakauman matalaksi. Varianssi (Variance) eli suhteellinen vaihtelu on 

annettujen ajat -arvojen osalta suurempi. Annettujen aikojen ja viivetiedon histogrammien 

ja  tunnuslukujen perusteella on todettavissa, että prosessissa esiintyy ei-satunnaista vaihte-

lua. Histogrammien ja SPC kaavioiden tulkintasäännön tulokset ovat samansuuntaiset.  

 

Kuva 33. Kirurgian yksikön annettujen aikojen ja annettujen aikojen viivetiedon  histogram-

mit ja tunnusluvut 

Kirurgian yksikön hoitoon pääsyn odotusajan heinäkuun mittausjaksolla oli yläraja-arvon 

(UCL) ylittävä pitempi (17 pisteen) jakso, jonka aikana toteutunut odotusaika oli jopa 10 

päivää pitempi kuin alkuperäinen tieto.  Vastaavaa poikkeamaa ei havaittavissa elokuun mit-

tausjaksolla. SPC:n kaavioiden tulkintasääntöjen perusteella heinäkuun mittausjakson use-

amman peräkkäisen pisteen polku (sääntö 2) ilmentää siirtymistä ja pitkittynyttä suuntausta. 

Suuntauksen syy tulee selvittää. Elokuun mittausjaksolla hoitoon pääsyn odotusajan vaihtelu 

sijoittui raja-arvojen väliin ja voidaan olettaa vaihtelun liittyvän luonnolliseen vaihteluun. 

Liitteessä 7 ja 8 ovat eVirtaus-ohjelmiston tuottamat odotusajan muutos-kaaviot.  
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Odotusaika arvo-histogrammin Anderson-Darling testin tulos on 1,195 ja p-arvo 0,003. Odo-

tusajan viivetieto-histogrammin Anderson-Darling testin tulos on 0,845 ja p-arvo 0,0210.  

Koska molempien histogrammien p-arvot ovat alle 0,05, eivät ne noudata normaalija-

kaumaa. Tämä todetaan myös tunnuslukujen perusteella. Odotusajan arvojen ja viivetiedon 

histogrammien (kuva 34) keskiarvo (Mean) on viivetiedon kohdalla suurempi osoittaen kes-

kiarvon siirtymää. Odotusajan arvojen varianssi (Variance) on merkittävästi suurempi, joka 

on nähtävissä myös histogrammin muodosta. Histogrammeissa on käytetty pienempää luok-

kajakoa (2), jotta vaihtelu tulee esille selkeämmin. Jakauman vinous (Skewness) on negatii-

vinen osoittaen suuntautumista vasemmalle. Jakauman huippuus (Kursosis) on negatiivinen 

osoittaen terävyyden madaltuneen suhteessa normaalijakaumaan. Tulosten perusteella  to-

detaan, että odotusajan prosessissa esiintyy ei-satunnaista vaihtelua. Perusteluna keskiarvon 

siirtyminen oikealle, jakauman vinoutuneisuus. Odotusajan arvojen varianssin suuruudella 

voi olla yhteys mittausjakson alkuvaiheessa (heinäkuussa) esiintyneeseen viivetiedon suu-

reen eroon ja raja-arvon  yläraja-arvon ylitysjaksoon kaaviossa.  

Jonottajien määrän muutos kirurgian yksikössä heinäkuussa ja elokuussa muutos oli nega-

tiivinen. Jonottajien määrän muutoksen ollessa negatiivinen jonottajien määrä oli alkuperäi-

sen tiedon perusteella suurempi kuin 30 päivää myöhemmin saatu tieto toteutumasta. SPC:n 

tulkintasääntöjen perusteella koko mittausjakson pituinen peräkkäisten pisteiden polku 

Kuva 34. Kirurgian yksikön odotusajan ja odotusajan viivetiedon histogrammit sekä tun-

nusluvut 
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osoittaa prosessin siirtymistä ja pitkittynyttä suuntausta (sääntö 2), jonka syy tulee selvittää. 

Liitteessä 7 ja 8 ovat eVirtaus-ohjelmiston tuottamat jonottajien muutos-kaaviot.  

Jonottajien arvo-histogrammin Anderson-Darling testin tulos on 3,848 ja p-arvo <0,001. Jo-

nottajien viivetieto-histogrammin Anderson-Darling testin tulos on 1,818 ja p-arvo <0,001.  

(kuva 35) Koska molempien histogrammien p-arvot ovat alle 0,05, eivät histogrammit nou-

data normaalijakaumaa. Histogrammien tunnusluvut osoittavat myös jakauman mallin muu-

tosta. Jonottajien arvo- ja viivetieto histogrammin  perusteella jonottajien määrän alkuperäi-

nen keskiarvo (Mean) oli suurempi kuin lopullinen toteutuma eli viivetieto. Ei-satunnainen 

vaihtelu on suurempaa jonottajien päiväkohtaisissa arvoissa varianssin (Variance) perus-

teella. Jonottajien arvojen ja viivetietojen histogrammien ja tunnuslukujen perusteella pro-

sessiin vaikuttaa ei-satunnainen vaihtelu merkittävästi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Naisten taudit ja synnytykset -yksikkö 

Naisten tautien ja synnytykset -yksikön virtausindeksin muutos on lähellä tavoitetta ja raja-

arvojen sisällä suurelta osin heinäkuun ja koko elokuun mittausjakson ajan. Virtausindek-

sissä esiintyvä vaihtelu liittyy prosessin normaaliin vaihteluun. Poikkeuksena heinäkuun 

alun tilanne, jolloin alkuperäinen virtausindeksi oli suurempi kuin 30 päivää myöhemmin 

todettu toteutuma eli viivetieto.  SPC:n kaavioiden tulkintasääntöjen perusteella prosessissa 

esiintyy systemaattista keskiarvon (Mean) ja keskihajonnan (Std Dev) sisällä tapahtuvaa 

vaihtelua (sääntö7). Pieni vaihtelu ilmaisee satunnaisen tekijän vähäistä vaikutusta.  

Kuva 35. Kirurgian yksikön jonottajien ja jonottajien viivetiedon histogrammit sekä tunnus-

luvut 
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Liitteissä 9 ja 10 ovat naisten tautien ja synnytyksen yksikön eVirtaus-ohjelmisto tuottamat 

muutos-kaaviot.  

Naisten tautien ja synnytykset yksikön annettujen aikojen muutos oli heinäkuun mittausjak-

solla negatiivinen ja kuukauden loppua kohden on todettavissa kasvavaa trendiä.  Negatii-

vien muutos osoittaa, että päiväkohtainen annettujen aikojen määrän suhde jonossa oleviin 

oli suurempi kuin 30 päivää myöhemmin saatu viivetieto. Muutos päiväkohtaisen tiedon ja 

toteutuman välillä oli suurimmillaan 10 %-yksikköä. Negatiivinen trendi jatkui elokuun al-

kuun, jonka jälkeen annettujen aikojen muutos on pysynyt raja-arvojen sisällä.  SPC:n tul-

kintasääntöjen perusteella heinäkuun mittausjaksossa pitkä negatiivisten pisteiden peräkkäi-

nen polku (sääntö 2) osoittaa prosessin pitkittynyttä suuntausta, jonka syy tulee selvittää. 

Annetujen aikojen muutosarvoissa elokuussa esiintyvä vaihtelu liittyy prosessin luonnolli-

seen vaihteluun, jossa hajonta on systemaattista raja-arvojen sisällä. Liitteissä 9 ja 10 ovat 

naisten tautien ja synnytyksen yksikön eVirtaus-ohjelmisto tuottamat muutos-kaaviot. 

Annettujen aikojen arvo-histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 1,266 ja p-arvo on 

0,0010. Arvo-histogrammi ei noudata normaalijakaumaa. Annettujen aikojen viivetiedon 

histogrammin Anderson -Darling testin tulos 0,466 ja p-arvo 0,257.  Annettujen aikojen 

viive-histogrammi noudattaa normaalijakaumaa,  kun p arvo on yli 0,05. Annettujen aikojen 

arvo- ja viivetieto-histogrammien ja tunnuslukujen (kuva 36) perusteella on todettavissa, että 

keskiarvo (Mean) on siirtynyt oikealle, keskihajonta (Std Dev) ja varianssi (Variance) ovat 

pysyneet lähes samoina. Annettujen aikojen viivetieto-histogrammin jakauman on lähellä 

normaalisuutta  ja vinouden arvojen lähestyessä nollaa, mutta huippuusarvon perusteella ja-

kauma on kuitenkin terävämpi kuin normaalijakaumassa.  Kaavioiden  SPC-tulkinnan sekä 

histogrammien ja tunnuslukujen perusteella prosessissa esiintyy vähäistä ei-satunnaista 

vaihtelua.    
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Odotusajan kaaviossa huomioi kiinnittyy naisten tautien ja synnytyksen yksikön heinäkuun 

mittausjakson alkuvaiheeseen, jolloin odotusaikojen erotus on merkittävästi negatiivinen eli  

alkuperäinen hoitoon pääsytieto on pitempi kuin lopullinen toteutuma eli viivetieto. Nega-

tiiviinen muutos korjaantuu kasvavan trendin (sääntö 3) tuloksena, jonka jälkeen odotusajan 

prosessissa vaihtelu on raja-arvojen sisällä. Pieni vaihtelu ilmaisee, että satunnaisen tekijän 

vaikutuksen eli trendin aiheuttaneen ei-satunnaisen syyn vähentymiseen prosessista.  Elo-

kuussa naisten tautien ja synnytykset -osaston hoitoon pääsyn odotusajan muutos on nega-

tiivinen, jolloin päiväkohtainen tietoa hoitoon pääsyajasta oli jatkuvasti  pitempi kuin toteu-

tuma viivetieto. SPC:n kaavioiden tulkintasääntöjen perusteella elokuun mittausjakson pitkä 

peräkkäisten pisteiden negatiivinen polkuja (sääntö 2) viittaa prosessin pitkittyneeseen suun-

taukseen. Suuntauksen syy tulee selvittää. Liitteissä 9 ja 10 ovat naisten tautien ja synnytyk-

sen yksikön eVirtaus-ohjelmisto tuottamat muutos-kaaviot. 

Kuva 36. Naisten taudit ja synnytykset yksikön annettujen aikojen ja annettujen aikojen vii-

vetietojen histogrammit sekä tunnusluvut 
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Odotusajan arvo- ja viivetieto -histogrammien (kuva 37) muodoissa on havaittavissa mer-

kittävä ero. Odotusajan arvo-histogrammin tunnuslukuja perusteella prosessissa keskiarvo 

(Mean) on siirtynyt vasemmalle, keskihajonta (Std Dev) ja varianssi (Variance) ovat mer-

kittävästi suurempia osoittaen hajonnan kasvua. Odotusajan arvo-histogrammi ja tunnuslu-

vut viittaavat  ei-satunnaiseen vaihteluun liittyvän tekijän tai tekijöiden esiintymiseen pro-

sessissa.  

Naisten tautien ja synnytykset yksikön  jonottajien määrä muutos -kaaviossa heinäkuun ja 

elokuun mittausjaksoilla päiväkohtainen jonottajien määrä on merkittävästi alhaisempi kuin 

lopullinen viivetieto jonottajista. Liitteissä 9 ja 10 ovat naisten tautien ja synnytyksen yksi-

kön eVirtaus-ohjelmisto tuottamat muutos-kaaviot. Verrattaessa naisten tautien ja synnytyk-

set yksikön jonottajien arvo- ja jonottajien viivetieto- histogrammeja on todettavissa ja-

kauman erilaisuus (kuva 38).  Jonottajien arvo –histogrammin Anderson-Darling testin tulos 

on 0,901 ja p-arvo 0,023. Viivetieto-histogrammien Anderson -Darling testin tulos on 2,400 

ja p-arvo < 0,001. Testin tulosten perusteella histogrammit eivät  noudata normaalijakaumaa, 

kun p-arvo on alle 0,05. Tunnusluvat viittaavat myös jakauman muutokseen. Jonottajien 

arvo-histogrammin jakauma on vinous-arvon (Skewness) perusteella suuntautunut vasem-

malle ja huippuusarvon (Kursosis) perusteella terävähuippuisempi kuin normaalijakau-

massa. Viivetiedon histogrammissa keskiarvo (Mean) on kasvanut osoittaen voimakasta siir-

tymistä oikealle, keskihajonnan (Std Dev) pienentyessä. Varianssin (Variance) eli vaihtelu 

Kuva 37. Naisten tautien ja synnytykset yksikön odotusajan ja odotusajan viivetiedon his-

togrammit ja tunnusluvut 
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on suurta odotusajan päiväkohtaisissa arvoissa.  Naisten tautien jonottajien määrän muutosta 

kuvaavien kaavioiden sekä histogrammien ja tunnuslukujen perusteella prosessissa esiintyy 

ei-satunnainen tekijä tai tekijöitä, jotka aiheuttavat keskiarvon voimakasta siirtymistä ja jo-

nottajien päiväkohteisen ja viivetiedon muutoksen suuren eron.  

 

7.3.3 Sisätautien yksikkö 

Sisätautien yksikön virtausindeksin muutos heinäkuun mittausjaksolla on lähellä tavoitetta, 

lievästi negatiivinen, mutta raja-arvojen sisällä. Virtaus-indeksissä esiintyvä vaihtelu liittyy 

prosessin normaaliin vaihteluun. Elokuun mittausjaksolla vastaavasti virtausindeksin raja-

arvo alue (UCL ja LCL) on suurempi ja vaihtelua esiintyy voimakkaammin. Negatiivinen 

virtausindeksi osoittaa päivittäisen virtausindeksi olevan suurempi kuin  toteutuma eli vii-

vetieto. SPC:n kaavioiden tulkintasääntöjen perusteella prosessissa ilmenee siirtymistä  ja 

pitkittynyttä suuntausta (sääntö 2) ja tämän tyyppisinen mittauspisteiden hajonta osittaa, että 

prosessilla on taipumus hallitsemattomuuteen ja seurannan tarve on lisääntynyt. Liitteissä 

11  ja 12 ovat sisätautien yksikön eVirtaus-ohjelmisto tuottamat muutos-kaaviot. 

Sisätautien yksikön annettujen aikojen muutos-kaavioissa esiintyy lyhyitä poikkeamia kes-

kiarvosta ja valvontarajojen ylityksiä (säännöt 5 ja 6). SPC:n kaavioiden tulkintasääntöjen 

perusteella kyseessä on tilapäisiä prosessin siirtymiä ja vaihtelun kasvua, jotka viittaavat 

Kuva 38. Naisten taudit ja synnytykset yksikön jonottajien ja jonottajien viivetiedon his-

togrammi ja tunnusluvut 
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erityisestä syystä aiheutuvaan poikkeamiin. Liitteissä 11  ja 12 ovat sisätautien yksikön eVir-

taus-ohjelmisto tuottamat muutos-kaaviot.  

Annetut ajat arvo –histogrammin Anderson-Darling testin tulos on 2,754 ja p-arvo <0,001. 

Viivetieto-histogrammien Anderson -Darling testin tulos on  3,947 ja p-arvo < 0,001. Testin 

p-arvojen perusteella histogrammit (kuva 39) eivät  noudata normaalijakaumaa, kun p-arvo 

on alle 0,05. Histogrammien muoto ja tunnusluvut tukevat jakauman muutosta (kuva 39). 

Sisätautien annettujen aikojen arvo- ja viivetieto -histogrammit ovat muodoltaan erilaisia. 

Viivetiedon keskiarvo (Mean) on merkittävästi suurempi kuin alkuperäisen annettujen aiko-

jen keskiarvo. Keskiarvo on siirtynyt oikealle. Annettujen aikojen arvo-histogrammissa suh-

teellinen vaihtelu on varianssin (Variance)  perusteella erityisen suurta.   Annettujen aikojen 

muutoskaavioissa esiintyvien poikkeamien ja histogrammien tunnuslukujen perusteella pro-

sessissa esiintyy vaihtelua, joka on ei-satunnaista vaihtelua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisätautien odotusajan muutoskaaviossa heinäkuun mittausjaksolla muutosta kuvaavaat 

arvot ovat tavoitteen mukaisia eli lähellä nollaa. Elokuun mittausjakson loppuvaiheessa 

ilmenee SPC:n kaavioiden tulkintasäännön 2 mukaista enemmän kuin 7 peräkkäisen pisteen 

polkua keskiarvon alapuolella, jolloin päiväkohtainen tieto odotusajasta on pitempi kuin 

toteutuma eli viivetieto.  Kun tilastollista todennäköisyyttä suurempi osa mittauspisteistä 

asettuu samalle puolelle keskiarvoa, osoittaa se prosessin liukumista ja vaatii tarkempaa 

Kuva 39. Sisätaudit yksikön annettujen aikojen ja annettujen aikojen viivetiedon histogram-

mit sekä tunnusluvut 
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selvittelyä ilmiön syystä.  Liitteissä 11  ja 12 ovat sisätautien yksikön eVirtaus-ohjelmisto 

tuottamat muutos-kaaviot. 

Odotus aika arvo-histogrammin Anderson -Darling -testi tulos on 1,438 ja todennäköisyys 

0,0010. Odotusaika viivetieto-histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 1,293 ja p-

arvo  0,0040.  Koska testin p-arvot ovat alle 0,05, odotusaika arvo- ja viivetietohistogrammit 

eivät noudata normaalijakaumaa. Odotusajan arvo- ja viivetieto-histogrammeissa on 

havaittavissa kaksi huippua (kuva 40). Erot histogrammien tunnuslukujen arvoissa (Mean, 

Std Dev ja Variance) tukevat jakauman muutosta. 

Sisätautien jonottajien muutos-kaaviossa vaihtelu on hyvin vähäistä ja suurelta osin 

valvontarajojen sisällä. SPC:n kaavioiden tulkintasääntöjen (sääntö 7) mukaan kun 

kaaviossa pisteet sijoittuvat keskiarvon sisälle ja hajonta on systemaattisesti vähäistä, 

osoittaa se prosessissa satunnaisen tekijän vähäistä vaikutusta. Liitteissä 11  ja 12 ovat 

sisätautien yksikön eVirtaus-ohjelmisto tuottamat muutos-kaaviot. 

Jonottajat arvo-histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 2,412 ja p-arvo <0,001.  

Viivetieto-histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 3,394 ja p-arvo < 0,001. Testin 

p-arvojen perusteella histogrammien jakaumat (kuva 41) eivät noudata normaalijakaumaa. 

Tunnuslukujen perusteella on todettavissa keskiarvon (Mean) siirtyminen, keskihajonnan 

Kuva 40. Sisätautien yksikön odotusaikojen ja odotusajan viivetiedon histogrammi ja 

tunnusluvut 
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(Std Dev) kasvu sekä jakauman vinoutuneisuus (Skewness), jotka tukevat histogrammien 

jakauman muutosta.  

 

Kuva 41. Sisätaudit yksikön jonottajien ja jonottajien viivetiedon histogrammit ja tunnuslu-

vut 

7.3.4 Nuorisopsykiatrian yksikkö 

Nuorisopsykiatrian virtausindeksissä esiintyy heinäkuun mittausjaksossa SPC:n kaavioiden 

tulkintasääntöjen mukaista (sääntö 8) jaksottaisuutta, jossa mittauspisteet vaihtelevat  kes-

kiarvon molemmilla puolilla - hyppimällä.  Hyppimiseen liittyy ei-satunnaista vaihtelua, 

jonka syy tulee selvittää. Elokuun virtausindeksin mittausjaksolla esiintyy yksittäinen 5 pe-

räkkäisen mittauspisteen poikkeama samaan suuntaan suhteessa keskiarvoon (sääntö 6), 

joka viittaa prosessissa ilmenneeseen erityisestä syystä aiheutuneeseen poikkeamaan.  Poik-

keamassa virtausindeksin päiväkohtainen virtausindeksin arvo on 25- 27 yksikköä suurempi 

kuin toteutuma eli viivetieto. Liitteissä 13  ja 14 ovat nuorisopsykiatrian yksikön eVirtaus-

ohjelmisto tuottamat muutos-kaaviot. 

Nuorisopsykiatrian yksikön annettujen aikojen havaintotiedoista puuttuivat  päiväkohteiset 

-arvot, joten histogrammeja ja muutoskaavioita ei tarkasteltu.   

Nuorisopsykiatrian heinäkuun mittausjakson odotusajan muutoskaaviossa esiintyy yksittäi-

nen merkittävä poikkeama, jolloin päiväkohtainen odotusaika on huomattavasti suurempi 

kuin todellinen toteutuma eli viivetieto. SPC:n kaavioiden tulkintasääntöjen mukaan poik-

keama keskiarvosta on seurausta erityisestä, äkillisestä ja tilapäisestä prosessin siirtymästä 
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tai vaihtelun kasvusta. Liitteissä 13  ja 14 ovat nuorisopsykiatrian yksikön eVirtaus-ohjel-

misto tuottamat muutos-kaaviot. 

Odotusaika arvo- histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 0,452 ja p-arvo 0,276.  

Viivetiedon histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 1,151 ja p-arvo 0,002. Testin 

p-arvojen perusteella histogrammien jakaumat eivät noudata normaalijakaumaa. Histogram-

meja kuvaavat tunnusluvut viittaavat myös jakauman muutokseen: keskiarvo (Mean) on siir-

tynyt vasemmalle, suhteellinen vaihtelu (Variance) kasvaa viivetietoissa sekä jakaumat ovat 

negatiivisesti suuntautuneita (Skewness) ja huippuuden (Kursosis) terävyys on lisääntynyt.  

Nuorisopsykiatrian heinä- ja elokuun mittausjakson jonottajien määrän muutos -kaavioissa 

mittauspisteet sijoittuvat lähelle keskiarvoa, valvontarajojen sisälle. Tuloksen perusteella 

vaihtelu oli systemaattista ja pienentyminen viittaa satunnaisen tekijän vaikutuksen vähene-

miseen. Huomioitavaa on, että mittausjakson aikana jonottajia oli 2-6.  Liitteissä 13  ja 14 

ovat nuorisopsykiatrian yksikön eVirtaus-ohjelmisto tuottamat muutos-kaaviot. 

Jonottajat arvo- histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 4,613 ja p-arvo <0,001.  

Viivetiedon histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 4,653 ja p-arvo <0,001. Jonot-

tajien vähäisen määrän (Min & Max) takia tunnuslukuja ei tarkasteltu (kuva 43). 

Kuva 42. Nuorisopsykiatrian yksikön odotusajan ja odotusajan viivetiedon histogrammit ja 

tunnusluvut 
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7.3.5 Psykiatrian yksikkö 

Psykiatrian yksikön heinä- ja elokuun mittausjakson virtausindeksin muutos-kaaviossa mit-

tauspisteet sijoittuvat lähelle keskiarvoa ja hajonta on vähäistä. Pieni ja systemaattinen 

(sääntö 7) vaihtelu ilmaisee, että prosessissa esiintyy lähinnä satunnaista ja prosessin sisäi-

siin tekijöihin liittyvää. Liitteissä 15  ja 16 ovat psykiatrian yksikön eVirtaus-ohjelmisto 

tuottamat muutos-kaaviot. 

Psykiatrian yksikön annettujen aikojen muutos -kaaviossa heinä- ja elokuun mittausjaksossa 

esiintyy jatkuva keskiarvon ylittävä peräkkäisten pisteiden polku (sääntö 2), joka aikana vii-

vetiedon arvot olivat suurempia kuin päivittäiset annettujen aikojen arvot.  Tulos viittaa sii-

hen, että prosessi on siirtynyt pitkittyneen suuntauksen takia. Liitteissä 15  ja 16 ovat psyki-

atrian yksikön eVirtaus-ohjelmisto tuottamat muutos-kaaviot. 

 Annettujen aikojen arvo-histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 1,315 ja p-arvo 

0,004.  Viivetiedon histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 1,324 ja p-arvo 0,001. 

Testin p-arvojen perusteella histogrammien jakaumat (kuva 44) eivät noudata normaalija-

kaumaa. Annettujen aikojen arvo- ja viivetieto-histogrammien tunnuslukujen tarkastelussa 

on todettavissa myös jakauman muutos. Keskiarvo (Mean) on siirtynyt oikealle, keskiha-

jonta (Std Dev) pienenee, suhteellista vaihtelua kuvaavan varianssin (Variance) arvo on 

muuttunut sekä huippuus (Kursosis) on negatiivinen osoittaen jakauman vinoutta.  

Kuva 43. Nuorisopsykiatrian yksikön jonottajien ja jonottajien viivetiedon histogram-

mit ja tunnusluvut 
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Psykiatrian yksikön annettujen aikojen muutos -kaaviossa todetaan pitkittynyt suuntaus ja 

histogrammien keskiarvon siirtymät viittaavat prosessissa vaikuttavaan ei-satunnaiseen 

vaihteluun, jonka syy tulisi selvittää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiatrian yksikön heinä- ja elokuun odotusajan muutos-kaaviossa esiintyi molemmissa 

yksittäiset poikkeamat, jotka sijoittuvat lähes samaan aikaan molemmissa mittausjaksossa. 

SPC:n kaavioiden tulkintasääntöjen (sääntö 1 ja 5) perusteella heinä- ja elokuussa esiintyvät 

poikkeamat liittyvät erityiseen syyhyn ja tilapäiseen prosessin siirtymää tai vaihtelun kas-

vuun.  Liitteissä 15  ja 16 ovat psykiatrian yksikön eVirtaus-ohjelmisto tuottamat muutos-

kaaviot. 

Odotusaika arvo-histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 0,488 ja p-arvo 0,248.  Vii-

vetiedon histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 0,541 ja p-arvo on 0,167. Testin 

p-arvojen perusteella histogrammit jakaumat (kuva 45) noudattavat normaalijakaumaa,  kun 

p-arvo on suurempi kuin 0,05.  Histogrammien tunnuslukujen perusteella keskiarvo (Mean) 

on siirtynyt oikealle, keskihajonta (Std Dev) pienenee ja huippuus (Kursosis) lisääntyy vii-

vetiedoissa.  Muutoskaavioissa todetut tilapäiset prosessin siirtymät ja histogrammien kes-

kiarvon siirtymä viittaavat ei-satunnaiseen vaihteluun.  

Kuva 44. Psykiatrian yksikön annettujen aikojen ja annettujen aikojen viivetiedon histo-

grammit ja tunnusluvut 
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Psykiatrian yksikön jonottajien määrän muutos-kaavioissa jonottajien päiväkohtaiset arvot 

ovat lähes koko mittausjakson ajan suurempia kuin toteutuma eli viivetieto. SPC:n kaavioi-

den tulkintasääntöjen (sääntö 2) perusteella prosessin mittauspisteet ovat  siirtyneet keskiar-

von alapuolelle, joka viittaa pitkittyneeseen suuntaukseen. Liitteissä 15  ja 16 ovat psykiat-

rian yksikön eVirtaus-ohjelmisto tuottamat muutos-kaaviot. 

Jonottajat arvo-histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 1,480 ja p-arvo <0,001.  Vii-

vetiedon histogrammin Anderson -Darling testin tulos on 1,107 ja p-arvo 0,009. Testin p-

arvojen perusteella histogrammien jakaumat (kuva 46) eivät noudata normaalijakaumaa.  

Histogrammien muoto ja tunnusluvut tukevat testin tulosta. Muutos-kaaviossa todettu pit-

kittynyt suuntaus ja histogrammeissa ilmennyt keskiarvon (Mean) siirtymä sekä negatiivi-

nen vinous (Skewness) viittaavat prosessissa esiintyvään  ei-satunnaiseen vaihteluun. Jonot-

tajat arvo-histogrammissa keskihajonnan (Std Dev) ja varianssin (Variance) suuruus viittaa-

vat poikkeaman laajuuteen. 

 

 

 

Kuva 45. Psykiatrian yksikön odotusajan ja odotusajan viivetiedon histogrammit ja tun-

nusluvut 
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Kuva 46. Psykiatrian yksikön jonottajien ja jonottajien viivetiedon histogrammit ja tunnus-

luvut 
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8 OSALLISTAVAN TOIMINTATUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

Opinnäytetyön monimenetelmällisen tutkimuksen kolmannessa osassa yhdistetään (combi-

ning) edellisten tutkimusosioiden tuottama tieto hyödyntäen osallistuvan toimintatutkimuk-

sen menetelmää ja prosessiohjaukseen liittyvää  jatkuvan parantamisen mallia. Osallista-

vassa toimintatutkimuksessa hyödynnettiin kiireettömän hoitoprosessin prosessikuvausta, 

eVirtaus-ohjelmiston tuottamia tilastollisen prosessiohjauksen kaavioita ja ohjausnäkymää, 

joita tarkasteltiin Learning cafe- ja juurisyymenetelmiä käyttäen. Learning cafeen lähtökoh-

tana on ongelman kuvaus, joka sisältää selvityksen 1) mitä on todettu ja millaista muutosta 

halutaan toimintaan ja suorituskykyyn, 2) missä prosessissa, sen vaiheessa tai järjestelmässä 

ongelmaa esiintyy, 3) milloin ongelmaa esiintyy sekä 4) esiintymistiheydestä aikaperustei-

sen kuvaajan avulla (Okes 2009, 31). 

 Juurisyyanalyysi on keskeisimpiä ongelmanratkaisumenetelmiä organisaation jatkuvan ke-

hittämisen PDCA -mallissa, jossa visualisoidaan tarkasteltavan ongelman syyt. Kaikissa ter-

veydenhuollon organisaatioissa esiintyy erilaisia pysyvyys- ja suuruusluokkaa esiintyviä te-

hokkuus-, laatu- ja turvallisuusongelmia, joita on mahdollista käsitellä juurianalyysin avulla. 

Juurianalyysiä sovellettaessa on organisaation työntekijän suorituksien sijaan keskityttävä 

siihen, miten järjestelmää voidaan parantaa havaittujen tapahtumien tai ongelmien estä-

miseksi. Juurisyyanalyysin lähestymistapa auttaa organisaatiota tunnistamaan riskit, proses-

sien heikkoudet, taustalla vaikuttavat systeemiset syyt sekä mahdollistaa uusien toimintata-

pojen ja korjaavien toimien kehittämisen. (Parker 2015, 7)  

8.1. Learning cafe  

Learning cafe -tilaisuus toteutettiin 16.10.2019 Itä-Savon sairaanhoitopiirin keskussairaan 

tiloissa. Edustettuna oli henkilöstöä kolmesta yksiköstä sekä tietohallinnosta. Learning cafe 

tilaisuuden tavoitteena oli tarkastella tilastollisen analyysin tulosten esiintuomaan ongel-

maan, jossa eVirtaus-ohjelman mittareiden päiväkohtaisten ja 30 päivää myöhemmin tar-

kastettujen mittaritietojen (viivetietojen) välillä esiintyy valvontarajoja ylittävää muutosta 

ja merkittävää vaihtelua.  

Ongelman havainnollistamiksi esitettiin osallistujille tilaisuuden alussa kiireettömän hoito-

prosessin prosessikuvaus, jonka avulla tunnistettiin prosessiin liittyvät vaiheet, tietotarpeet 

ja mittareiden tiedonkeruupisteet. Prosessin suorituskykyyn liittyvän ongelman selventä-

miseksi esitettiin ennakkoon valittujen erikoissairaanhoidon yksiköiden eVirtaus-
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ohjelmassa esiin tulleita virtaustehokkuuden, odotusajan, lähetteiden osuuden ja jonotieto-

jen muutoksia kuvaavia kaavioita.  Esityksessä keskityttiin mittareiden tulosten perusteella 

kiireettömässä hoitoprosessin ilmenevään vaihteluun.  Opinnäytetyöntekijän toimesta en-

nakkoon valmisteltiin ryhmiä varten kolme ongelmatapausta, jotka liittyvät eVirtaus-ohjel-

man mittareiden tuloksissa esiintyvän vaihteluun. Learning cafe-menetelmän toteutus on 

esitetty kuvassa 47. 

 

Kuva 47. Learning cafe-menetelmän vaiheet 

8.2 Juurisyyanalyysin tulokset  

Juurisyy-analyysissa käytettiin syy-seurauskaaviota (CED, Cause-and-Effect Diagram), 

joka mahdollisti kiireettömän hoitoprosessin mittareiden vaihteluun vaikuttavien juuri-syi-

den tarkastelun ja luokittelun. Kolmelle ryhmälle laadittiin kuvaus valituiden yksiköiden tu-

loksissa esiintyvästä vaihtelusta sekä ohjeet kalanruotokaavion täyttämiseksi. Kiireettömän 

hoitoprosessin ongelmat liittyivät virtausindeksin, jonottajien määrän ja annettujen aikojen 

vaihtelun. Ryhmien tehtävänä oli täyttää kalanruotokaaviot kyseisen mittarin vaihteluun liit-

tyvillä mahdollisilla syillä. Syiden pääluokat oli kirjattu valmiiksi kalanruotokaavioihin.  

Learning cafe-tilaisuudessa tuloksena syntyneet kalanruotokaavioiden aineistoa tarkasteltiin 

abduktiivisen sisältöanalyysin avulla. Abduktiivinen eli teoriaohjaavana sisältöanalyysi 

koostui kalanruotokaavioiden aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä, aineiston kluste-

roinnista eli luokittelusta sekä abstrahointivaiheesta. Teoriaohjaavan sisältöanalyysin teo-

reettiseksi näkökulmaksi ja käsitteistöksi oli valittu Lean -periaate hukan syistä ja yhteydestä 

vaihteluun. Kvantitatiivisen tutkimusosuuden tutkimuskysymykseen, joka liittyi 
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kiireettömään hoitoprosessiin vaihtelua aiheuttaviin tekijöihin. Lean periaatteen mukaan 

hukka eli arvoa tuottamaton toiminta, on seurausta prosesseissa tapahtuvista vioista ja vir-

heistä sekä ylikuormituksesta, jotka aiheuttavat vaihtelua (Bhasin 2015, 104; Waring & 

Bishop 2010, 1338). Analyysirunko muodostettiin terveydenhuollossa esiintyvistä hukista, 

jotka jaetaan kliinisiin, hallinnollisiin, operatiivisiin ja informatiivisiin pääluokkiin. Liit-

teessä 4 esitetään analyysirunko. Kalanruotokaavioiden ilmaukset liittyivät kiireettömään 

hoitoprosessiin vaihtelua aiheuttaviin häiriötekijöihin, jotka ilmaukset pelkistyksen jälkeen 

klusteroitiin Leanin yhdeksään hukkaan ja abstrahointivaiheessa terveydenhuollossa esiin-

tyviin hukkien pääluokkiin; kliiniset, hallinnolliset, operatiiviset ja informatiiviset hukat.  

Kuvan 48 kalanruotokaavioon on koottu ryhmien kaavioissa esiintyneet ilmaukset sisältö-

analyysin pelkistysvaiheen jälkeen.  Lukumäärällisesti eniten ilmauksista liittyi hoitoproses-

siin ja yksikkökohtaisiin tekijöihin. Ryhmien kaavioissa toistuvien ilmausten lukumäärä on 

merkitty sulkeissa kalaruotokaavion hiusruotoihin.  

 

Kuva 48. Yhteenveto kalanruotokaavioissa esiintyneistä ilmauksista pelkistettynä. 

Asiakkaisiin ja kysyntään liittyvissä tekijöissä esiin tuli asiakasvirtauksen muutokset kuten 

kysynnän kausivaihtelut, seulontaan liittyvä asiakasryhmät johtavat yksikön ylikuormittu-

miseen ja palveluiden heikompaan arvon johtuen henkilöstön työpaineista ja tyytymättö-

myydestä, korkeammista kustannuksista ja hoitoon pääsyn pitkittymisestä.  
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Sekä hoitoprosessia että yksikköön liittyvissä tekijöissä tuli esiin sairaaloiden ajanvarauk-

sen, ajanvarauskirjojen ja aikataulutuksen ongelmat tilanteissa, joissa asiakkaalle on varat-

tuna vastaanottoaikoja useammalle resurssille ja yksikköön, kuten kuntoutukseen tai dia-

gnostisiin testeihin.  Mahdollinen selitys liittyy sairaalan resurssien yksikkökohtaisesta hal-

linnasta, jota tulisi laajentaa organisaatiotasolle. (Marynissen & Demeulemeester 2019, 414) 

Kalanruotokaavioissa mainittiin toistuvasti ajanvarauksen käytänteisiin ja käyttöön liittyvät 

ongelmat. Ajanvarauskirjojen lukumäärän tulisi perustua yksikön kapasiteetin suunnitte-

luun, joka vastaavasti liittyy kysyntään (Heinänen 2014, 11).  Kysynnän osalta ilmeni, että 

yksiköt kuormittuvat ns. sisäisestä kysynnästä, joita ovat mm. sisäiset lähetteet, konsultoin-

tilähetteet. Ongelma viittaisi siihen, että yksiköillä ei ole tietoa yksikköön kohdentuvasta 

kysynnästä, joka koostuu ulkoisesta ja sisäisestä kysynnästä.  

Kiireettömässä hoitoprosessissa erikoissairaanhoitoon saapuvat sähköiset lähetteet liittyvät 

konsultaatioon, tiettyyn erikoissairaanhoitoa vaativaan hoitoon, hoidon arviointiin, jatkotut-

kimuksiin tai lausuntoon. Lähetteiden käsittelyvaihe toimii ns. portinvartijan roolissa kii-

reettömässä hoitoprosessissa. Kalanruotokaavioissa tuli esille tarpeettomien ja puutteelliset 

lähetteet, joiden käsittely nähdään ylimääräisenä työnä ja resursseja sitovana. Palonevan et 

al. (2012, 1589) mukaan erityisesti vapaamuotoiset lähetteet ovat usein sisällöltään hajanai-

sia, pitkiä, sisältäen epäolennaista tietoa tai ovat puutteellisia. Arvioinnin kannalta olennaista 

on tietojen kattavuus ja riittävyys, jotta käsitys asiakkaan tilasta, jatkotutkimuksista ja hoi-

don kiireellisyydestä voidaan muodostaa Lähetteen arviointi tarpeettomaksi edellyttää suo-

situsten vastaisuutta tai asiakkaan ei nähdä hyötyvän konsultaatiokäynnistä. (lbid) 

Aineisto käsitti kolme kalanruotokaaviota, joissa oli yhteensä 39 ilmausta. Ilmaisut pelkis-

tettiin tai niiden sisältämät ammattialakohtaiset käsitteet muokattiin selkeämmiksi ymmär-

rettävyyden varmistamiksi. Klusterointi vaiheessa kuvaukset ryhmiteltiin alakategorioihin, 

jotka kuvaavat ilmauksen aiheuttamaa hukkaa eli asiakkaalle arvoa tuottamattomia toimin-

toja.  Sisältöanalyysin abstrahoinnissa pyrittiin jakamaan aineiston alakategoriat merkityk-

sellisimpään hukan pääluokkaan, vaikka joidenkin osalta asiayhteys liittyy useamman pää-

luokan mukaiseen hukkaan. Sisältöanalyysin mukaan kiireettömään hoitoprosessin vaihte-

lua aiheuttavista häiriö -ja hukkatekijöistä liittyi 41 % kliinisen toimintaan, 36 % operatiivi-

sen toimintaan, 15 % informatiivisen toimintaan ja 8 % hallinnollisen toimintaan. Analyysin 

tulos tukee sitä käsitystä, että kiireettömän hoitoprosessin toimintaan ja sujuvuuteen vaikut-

tavat myös informatiivisen tiedonkulun ja resurssien hallinnan tekijät. Kliinisen toiminnan 

hukat liittyvät useimmiten hoitoprosessin lähete- ja ajanvarauskäytännöissä esiintyviin 



 

140 

 

koordinointiongelmiin sekä toimintatapoihin. Operatiivisen toiminnan hukat liittyvät lähes 

aina resurssien hallintaa ja kohdentamiseen yksikön kysynnän ja palvelutarpeen muutok-

sissa. Hallinnollisiin toimintoihin liittyvät hukat koostuivat toimintaohjeiden ja -käytäntei-

den puuttumiseen. Informatiiviseen toiminnan puutteiden aiheuttamat hukat liittyvät mittari- 

ja seurantatietojen puuttumiseen sekä niistä tiedottamiseen sekä tietojärjestelmän prosessia 

tukevan kehittämistoiminnan ja käytettävyyden aiheuttamiin puutteisiin. 

Sisältöanalyysissa saadut tulokset kiireettömän hoitoprosessin hukista ovat kontekstikohtai-

sia, suuntaa-antavia ja vaativat tarkempia selvityksiä, mutta käytetty menetelmä visualisoi 

hukat.  Learning cafe -tilaisuudessa ohjattiin ryhmiä hyödyntämään 5x Miksi -menetelmää 

juurisyiden selvittämiseen. Valitettavasti käyttö jäi vähäiseksi johtuen todennäköisesti aika-

taulullisista tekijöistä. Hoitoprosessiin liittyvien häiriötekijöiden syvällisempi tarkastelu 

olisi mahdollistanut ongelmien lähteiden määrittämisen ja sitä kautta ratkaisun löytämisen.  

Vaihtelun, häiriötekijöiden ja hukkien suhteen on yhtäläisyyksiä kuitenkin havaittavissa, 

kun verrataan tuloksia aihealueeseen liittyvien tieteellisiin tutkimuksiin. Analyysissä esiin 

tulleet kliiniseen toimintaan liittyvät hukat ovat samantyyppisiä. Resarin et al. (2011, 4) sai-

raalan hukkia käsittelevässä julkaisussa mainitaan hoidon koordinointiin liittyvät hukat.  

Kun tarkastelee esiin tulleita kliiniseen toimintaan liittyviä hukkia, voidaan havaita niiden 

välisiä yhteyksiä eli Gopinantin & Freiheitin (2012, 139) tutkimuksen mukaista hukkia ak-

tivoivaa kierrettä.  Lähete- ja ajanvaraustoiminnan koordinointiongelmat ovat ylituotannon 

hukkamuoto, joka vastaavasti tuottavat lisää hukkia, kuten odottamista, ylimääräistä liikettä 

sekä kuljettamista tarpeettomana hallinnollisena järjestelynä.  

Opinnäytetyön tarkastelun kohteena on ydinprosessi, jonka tehtävänä on tuottaa asiakasläh-

töistä ja asiakkaiden tarpeita täyttävää palvelua.  Ydinprosessi koostuu osaprosesseista, ku-

ten lähetteiden käsittelyvaiheesta ja ajanvaraustoiminnoista, jotka sijoittuvat kliinisten hoi-

totoimenpiteiden eli arvoa tuottavien vaiheiden väliin ja, joissa asiakkuus liittyy organisaa-

tion sisäisiin toimijoihin. Lähetteiden käsittely ja ajanvaraustoiminnot liittyvät myös yksi-

köiden väliseen rajapintaan, jossa asiakkaan hoitoprosessi siirtyy lähettävästä yksiköstä hoi-

tavaan yksikköön.  Lähetteiden käsittely ja ajanvaraustoiminnot liittyvät kiireettömän hoito-

prosessin kaikkien yksiköiden toimintaan ja asiakasvirran koordinointiin, joten näiden toi-

mintojen standardoinnilla saavutetaan prosessiin tehokkuutta vähentämällä pullokauloja ja 

hukan syntymistä.   
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Välilliset ja välittömät tukiprosessit tuottavat suoritteita, jotka tukevat ja mahdollistavat 

ydinprosessin toimintaa.  Sisältöanalyysissä esiin tulleista hukista osa liittyi kliinistä 

ydinprosessia tukeviin osa-alueisiin ja tukiprosesseihin (kuva 21), kuten operatiivisen pro-

sessinhallinnan toimintaa ohjaaviin suosituksiin ja käytänteisiin sekä resurssien koordinoin-

tiin operatiiviseen tuen avulla. Prosessijohtamiseen liittyvässä kirjallisuudessa painotetaan 

ydinprosessien kehittämistä, mutta kuten Tevameri & Kallio (2010, 234) toteavat terveyden-

huollon organisaatioissa prosessijohtamiseen liittyy hoitoprosessien lisäksi resurssien alla-

kointi. Prosessijohtamisen mukaisessa kehittämisessä tulee huomioida tukiprosessien kehit-

täminen sekä tehokkuuden ja kattavuuden varmistaminen suhteessa eri yksiköihin ja toimin-

tojen rajapintoihin (Kekkonen et al. 2019, 125; Vanhaverbeke & Torremans 1999, 43).  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin 

kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin seurantaan soveltuva mittaristo ja sen tulokset 

visualisoiva ohjelmisto, joiden avulla on mahdollista kehittää prosessin hallintaa ja tukea 

organisaation toteuttamaan prosessijohtamisen strategiaa.   

Opinnäytetyön pääkysymys oli: miten kehittää kiireettömän hoitoprosessin hallintaa? Vas-

taus opinnäytetyön pääkysymykseen rakentui teoreettisen osuuden asiakokonaisuuksien ja 

monimenetelmällisyyden synteesinä. Ennen mittariston ja ohjelmiston kehittämistä määri-

teltiin teoreettisessa osuudessa tuotantotalouden näkökulmasta terveydenhuollon kontekstiin 

liittyvät asiakokonaisuudet, jotka vaikuttavat kiireettömän hoitoprosessin hallintaan sekä 

mahdollistavat kehittämisen. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa, joka koostui toiminta-

tutkimuksesta, kvantitatiivisesta tutkimuksesta ja osallistavasta toimintatutkimuksesta, so-

vellettiin teoreettisessa osuudessa esitettyjä kehitys- ja toimintamenetelmiä. Seuraavaksi tar-

kastellaan opinnäytetyölle asetetun tavoitteen toteutumista ja vastataan pääkysymykseen. 

Lopuksi tarkastellaan toteutetun opinnäytetyön tutkimusten luotettavuutta ja pätevyyttä.  

9.1 Tavoitteen toteutuminen 

 

Opinnäytetyön tuloksena tuotettiin Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin käyt-

töön kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin hallintaan ja kriittisten menestystekijöi-

den seurantaan soveltuva eVirtaus-ohjelmiston, joka käsittää virtausindeksi-, annetut ajat-, 

odotusaika- ja jonottajat -mittarit. eVirtaus-ohjelmisto  

Mittareiden soveltuvuutta tarkoitukseensa  perusteltiin Adarin et al. (2006) kriteerien avulla, 

prosessimallintamalla kiireetön hoitoprosessi ja sen osaprosessien mittauspisteet sekä osoit-

tamalla SIPOC-mallin avulla  tuotantofunktioiden ja mittareiden väliset yhteydet. Mittarei-

den valintaperusteita kuvataan tarkemmin toimintatutkimuksen luvussa 6.2.  

Jotta kehitetty eVirtaus-ohjelmisto vastaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin 

sille asettamia toiminnallisia ja organisaation kilpailukykyä tukevia vaatimuksia, perustuvat 

ohjelmiston elinkaaren vaiheet ohjelmistotuotannon menetelmiin, ketterän kehityksen (Agile 

thinking) iteraatioon  ja  IT-teknologian mahdollistamien visualisointitekniikoiden hyödyn-

tämiseen. eVirtaus-ohjelmiston rakenne ja toimintalogiikka on kuvattu toimintatutkimuksen 

luvussa 6.5. 
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Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin kiireettömän hoidon ja palvelun ydinpro-

sessin hallinta ja kehittäminen edellyttävät valittuja osaprosesseja koskevan tiedon kerää-

mistä ja analysointia.  Thor et al. (2007, 393) mukaan tilastollisen prosessiohjauksen käyt-

töönottoa terveydenhuollossa vaikeuttavat epäluottamus tilastolliseen analyysiin ja aineiston 

keräämiseen. eVirtaus-ohjelmiston ja aineiston hankintajärjestelmän  toimivuuden osoitta-

miseksi ja prosessien nykytilaa koskevan tiedon saamiseksi ajettiin kahden kuukauden mit-

tausjakson aineisto. Hiidenkiven ja kollegoiden (1999, 45) mukaan toiminnan objektiivinen 

kehittäminen edellyttää kykyä erottaa ei-satunnaisesta syystä aiheutuva vaihtelu prosessissa 

esiintyvästä luonnollisesta vaihtelusta.  eVirtaus-ohjelmiston tuottamat kaaviot pohjautuvat 

tilastollisen prosessiohjauksen (SPC) menetelmiin, joiden tavoitteena on vähentää tai poistaa 

satunnaisesta syystä aiheutuvaa vaihtelua järjestelmällisellä seurannalla. Tilastollisen ana-

lyysin ja SPC:n kaavioiden tulkintasääntöjen avulla osoitettiin otantaan kuuluvien yksiköi-

den muutoskaaviossa luonnollista ja ei-satunnaisesta syystä aiheutuvaa vaihtelua.  

Jotta kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessia voidaan hallita ja vähentää siinä esiin-

tyvää ei-satunnaisesta syystä aiheutuvaa vaihtelua, on tunnistettava prosessiin  ja tuotanto-

funktioihin vaikuttavat tekijät. Kreindelin (2010, 26-27), Lillrankin (2013, 9; 2010, 600) ja 

Valtokarin (2015, 64) tutkimuksia mukaillen hoitoon pääsyn kehittämiseen ja odotusajan 

lyhentämiseen liittyy prosessitiedon keräämisen lisäksi kysynnän ja tarjonnan strategiat, or-

ganisaation toteuttamat tehokkuutta ja tuottavuutta rajoittavat toiminnot sekä kustannusten 

ja resurssien kohdentaminen. Opinnäytetyön osallistavan toimintatutkimuksen tuloksena 

osoitettiin, että määrittelemällä kiireettömässä hoitoprosessissa ei-satunnaista vaihtelua ai-

heuttava tekijät Leanin hukkaperiaatteiden mukaisesti on mahdollista löytää prosessin ete-

nemiseen, kestoon, tiedon ja resurssien hallintaan negatiivisesti vaikuttavat tekijät ja toimin-

tatavat. Hoitoprosessissa esiintyvien hukkien ja pullokaulojen vähentämiseksi ja prosessin-

hallinnan kehittämiseen Lillrank (2013, 2) ja Delisle (2015, 137) esittävät ratkaisuksi Lean 

ajattelun periaatteiden ja DMAIC- jatkuvan kehittämisen mallin yhdistelmää. Ahmed (2019) 

ja Higgins (2019) esittävät tutkimuksiensa perusteella prosessihallinnan kehittämiseen rat-

kaisua, jossa integroidaan Leanin Six Sigman jatkuvan kehittämisen malli ja kapeikkoteo-

rian (TOC). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että prosessin hallinnan kehittämisessä olennaista on käyttää 

yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä ja kaavioita, jotka selkeyttävät muuten niin monimut-

kaisia terveydenhuollon prosesseja. Neuhauserin ja kollegoiden (2011, i39) mukaan mitä 
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enemmän käytetään tilastollisen prosessiohjauksen kaavioita ja valvontarajoja prosessin seu-

rantaan, sitä helpompaa on havaita muutoksia ja reagoida niihin. Opinnäytetyön tuloksensa 

kehitetty eVirtaus-ohjelmisto on käytettävyydeltään selkeä, toiminnoiltaan yksinkertainen 

eikä kaavioiden ja arvojen tulkinta edellytä tilastollista analysointia. 

9.2 Vastaus tutkimuskysymykseen 

Terveydenhuollon organisaation monitahoisuuden ja toiminnan monimutkaisuuden takia 

hoitoprosessin ja sen prosessin hallinnan kehittäminen perustuu useiden menetelmien ja käy-

tänteiden luomaan kokonaisuuteen. Prosessihallinnan kokonaisuus tämän opinnäytetyön 

kontekstin, käytettyjen tutkimusmenetelmien sekä aineiston perusteella koostuu seuraavista 

tekijöistä:  

• Hoitoprosessin hallinnan kehittäminen edellyttää organisaation sitoutumista muu-

tokseen. Muutoksen lähtökohtana ja mahdollistajana ovat strategisten linjausten ja 

tietojohtamisen lisäksi toiminnan mahdollistava organisaatiorakenne sekä tietojär-

jestelmäratkaisut.  

• Hoitoprosessin hallinta ja muutosten toteuttaminen edellyttävät tuotantofunktioiden 

ja prosessin välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien tiedostamista ja ymmärtä-

mistä. 

• Prosessin hallintaan tarvitaan kontekstiin soveltuva malli ja -menetelmät, joita hyö-

dyntämällä saadaan tietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.  

• Prosessin kehittämisen edellytyksenä on nykytilan määrittely, jonka pohjalta raken-

tuvat tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykytilan määrittely 

vaatii prosessin mallintamista sekä kehittävien ja mittaroitavien prosessivaiheiden 

tunnistamista ennen kuin voidaan määrittää soveltuvat mittarit.   

• Prosessin nykytilasta tarvitaan tietoa mittareilla, jotka tuottavat ajantasaista, luotet-

tavaa ja kattavaa tietoa. Mittareiden valitseminen tulee perustua niiden kykyyn mi-

tata täsmällisesti kriittisiä menestystekijöitä. Onnistuminen kriittisissä menestysteki-

jöissä on edellytys strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.   

• Mittareiden valinnan lisäksi merkityksellistä on säännöllinen ja reaaliaikaisuuteen 

perustu tietojen kerääminen ja analysointi.  

• Avainmittareille (Key Performance Indicators KPI) on määriteltävä tavoitearvot.  

• Tietojärjestelmien hyödyntäminen prosessin seurannassa ja mittareiden tulosten ana-

lysoinnissa mahdollistaa riittävän aineiston, tiedon jalostaminen, uuden tiedon 
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luomisen sekä tietovarastojen rakentamisen. Tietotekniikan ja teknologian hyödyn-

täminen edellyttää prosessien tietovaatimukset täyttävää tietojärjestelmää. 

9.3 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

Perinteisesti kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validi-

teettin eli oikeellisuuden ja pätevyyden sekä reliabiliteettin eli luotettavuuden käsitteiden 

avulla. Monimenetelmällisyyden luotettavuuden tarkastelusta ja käsitteistä on tutkijoiden 

parissa kolme erilaista näkökantaa (Ihantola & Kihn 2011, 50; Teddlie ja Tashakkori 2008; 

Onwuegbuzie ja Johnson 2006; Cohen et al. 2011, 197–198).  Ihantolan & Kihn (2011, 44) 

mukaan perinteiset luotettavuuden arviointikriteerit eivät riitä monimenetelmällisen tutki-

muksen tarkastelussa. Opinnäytetyön monimenetelmällisyyden luotettavuutta tarkastellaan 

Ryanin et al. (2002, 156) luokittelun mukaisesti 1) kvantitatiivisen tutkimuksen sisäisen eli 

kontekstuaalisen validiteetin eli pätevyyden (Internal contextual validity), 2) kvalitatiivisen 

tutkimuksen ulkoisen validiteetin eli yleistettävyyden ja siirrettävyyden (External validity, 

generalisability and transferability) sekä 3) menettelytapoihin liittyvän luotettavuuden 

avulla (Procedural reliability) (Ryan et al. 2002, 156) 

Validiteetin tarkoituksena on arvioida, mitataanko ja tarkastellaanko sitä ilmiötä, tapahtumaa 

tai prosessin vaihetta, jota oli tarkoitus. Validiteettia voidaan tarkastella ulkoisena tai sisäi-

senä.  Sisäisen validiteetin kontekstuaalisuudella tarkoitetaan tutkimuksen ja siitä tehtävien 

johtopäätösten sijoittumista tutkimuskohteen aikaan ja paikkaan sekä tutkijaan sidoksissa 

oleviin tekijöihin. Tutkimuksen sisäinen validiteetti kuvaa teoreettisen ja käsitteellisen mää-

rityksen, aineiston keräämisen, analysoinnin, tulkinnan sekä johtopäätösten välisen vuoro-

vaikutussuhteen uskottavuutta. Uskottavuus perustuu kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella 

tiedonkeruumenetelmillä saadun aineiston laajuuteen sekä tutkimussuunnitelman kattavuu-

teen sekä valittuun tutkimusstrategiaan. Tutkimus on sisäisesti validi, kun tutkimuksen tu-

losten osoitetaan olevan annettujen perustelujen avulla valitun tutkimusprosessin tulokseksi. 

Sisäisesti validi tutkimus vastaa tutkimusongelmaan, tutkimuskysymyksiin ja tutkimus on 

toteutettu suunnitelman mukaisesti.  (Ihantola & Kihn 2011; Vilkka 2007, 150; Hirsjärvi et 

al. 2012, 231)  Ulkoisella validiteetillä tarkoitetaan kvantitatiivisen tutkimuksen tulosten 

yleistettävyyttä eli voidaanko tuloksia yleistää koskemaan muita, esimerkiksi toiminnoiltaan 

ja organisaatiorakenteeltaan samankaltaisia kohteita. Luotettavat tulokset kuvaavat otoksen 

avulla ilmiötä valitussa perusjoukossa. Tulosten siirrettävyyteen vaikuttaa se, miten saman-

laisia ovat tutkittu ympäristö ja ympäristö, johon tuloksia on tarkoitus siirtää. Arviointia 
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edesauttaa mm. perusteellinen tutkimuksen kuvaaminen.  Ulkoista validiteettia heikentävät 

tekijät liittyvät otannan edustavuuteen, tutkijan vaikutukseen ja uuden testaukseen liittyviin 

toimintoihin. Ulkoisen validiteetin toteutumista voidaan edistää esimerkiksi kuvaamalla tut-

kimusprosessi kokonaisuudessaan (tutkimuskohde, tutkimusolosuhteet, oma päättelypro-

sessi) huolellisesti. (Vilkka 2007; Heikkilä 2014; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

Monimenetelmätutkimukselle on  ominaista hyödynnettävyyden näkökulma laadun tarkas-

telussa, jolloin arvioidaan lähtökohdaltaan perustellun ja suunnitelmallisesti toteutetun tut-

kimuksen johtopäätösten soveltuvuutta käytäntöön (Tashakkori ja Teddlie 2008). 

1) Kvantitatiivisen tutkimuksen sisäisen validiteetti 

Tutkimuksessa tuotettiin kiireettömän hoitoprosessin seurantaan uudenlainen työkalu, joka 

hyödyntää tilastollisen prosessiohjauksen periaatteita ja menetelmiä sekä visualisoi tulokset 

siten, että operatiivisella tasolla on mahdollista seurata mittareiden avulla hoitoprosessin 

vaiheita. Tutkimuksen sisäinen pätevyys perustuu Itä-Savon sairaanhoitopiirin prosessijoh-

tamisen strategian mukaiseen kehittämiseen. Teoreettiset käsitteet on määritelty tarkastelta-

van kontekstin perusteella. Tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi ovat toteutettu hyö-

dyntäen kontekstiin ja ongelmaan soveltuvia menetelmiä hyödyntäen. Tutkimuksen tulosten 

ja johtopäätösten välinen uskottavuus perustuu tutkimusmenetelmien yksityiskohtaiseen ku-

vaukseen sekä terveydenhuollon tiedonhallinnan viitekehyksen tekijöiden välisen vuorovai-

kutuksen tiedostamiseen ja hyödyntämiseen. Tämän opinnäytetyön tutkimusprosessin toteu-

tettiin suunnitelman mukaisesti, jolloin mahdollistui ratkaisun esittäminen tutkimusongel-

maan.  

2) Kvalitatiivisen tutkimuksen ulkoinen validiteetti  

Kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset perustuvat potilastietojärjestelmästä saatuihin tietoi-

hin, jotka ovat tilastollisia ja ohjelmistosuunnittelun menetelmiä hyödyntäen tuotettu visu-

aaliseen muotoon. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus perustuu valittujen mittareiden 

soveltuvuuden ja käytettävyyden arviointiin mittariston suunnitteluvaiheessa. Opinnäyte-

työssä käytetyn kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän ja tutkimusaineiston tuottamiseen liit-

tyvän prosessin yksityiskohtaisen kuvauksen sekä tutkimusaineiston perusteella voidaan 

tehdä olettamus, jonka mukaan tutkimuksen ulkoinen validiteetti on melko hyvä.  Kvantita-

tiivisen tutkimuksen aineisto on uuden innovatiivisen ohjelmiston tuottamaa dataa, jonka 

tuottamiseen valittu mittausjakso rajoittui kahteen kuukauteen. Tämä johtui eVirtaus-ohjel-

mistoon integroidun terveydenhuollon tietojärjestelmän datan saannin rajoituksista. 
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Aineiston laajentuessa ulkoinen validiteetti paranee, jolloin on mahdollista tehdä johtopää-

töksiä kvantitatiivisen tutkimusosuuden tulosten yleistettävyydestä. Huomioitavaa on, että 

kullakin valitulla tutkimusmenetelmällä tuotetaan erilaista tietoa. Toimintatutkimuksella 

tuotettua tietoa ei voida yleistää ja toistaa, mutta sen tarkoitus onkin toiminnan kehittäminen 

ja uuden luominen. 

3) Tutkimuksen menettelytapojen luotettavuus 

Tutkimuskohteen eli Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin kiireetön hoitopro-

sessi määriteltiin prosessijohtamisen menetelmiä hyödyntäen mallintamalla ja kuvaamalla 

prosessin vaiheet tutkimuksen ja lukijan kannalta riittävän yksityiskohtaisella tasolla. Hoi-

toprosessin osaprosessien nimeämistä tarkempaa kuvaamista ei katsottu tarpeelliseksi.   

Terveydenhuollon organisaation prosessien vuorovaikutuksellisuus ja monimutkaisuus oli-

vat suuria haasteita aihealueen rajaukselle, johon pyrittiin löytämään tiedonhallinnan ja tie-

dolla johtamisen kontekstista suuntaviivoja.  Opinnäytetyön aihealueen kompleksisuutta ja 

eri näkökulmista muodostuvan tiedon tarvetta pyrittiin kuvaamaan monimenetelmällisyyden 

mahdollistamien tutkimusmenetelmien valintojen avulla. Opinnäytetyön tutkimusstrategia 

perustui aineistotriangulaatioon, jonka avulla pyrittiin lisäämään tutkimuksen validiteetin eli 

luotettavuutta.  Opinnäytetyöhön valitun monimenetelmällisyyden tavoitteena oli eri tutki-

musmenetelmien avulla kerätä tietoa aihealueesta mittaroinnin ja ohjelmistosuunnittelun 

vaatimusten, tilastollisen prosessijohtamisen sekä käytännön kokemusten näkökulmaista. 

Näin opinnäytetyöntekijälle mahdollistui saatuja tietoja peilaus teoreettisen osuuden tietoi-

hin sekä päätelmien hyödyntäminen tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Tutkimusasetelma 

rakentui ajallisesti kolmesta peräkkäisestä tutkimusvaiheesta.  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa oli tarkoitus tehdä kokonaistutkimus aineistosta, mutta re-

surssitietojen saatavuudessa ja kattavuudessa ilmeni ongelmia. Tutkimuksessa päädyttiin 

otantaan, joka käsittää kahden kuukauden mittaritiedot ja eVirtaus-ohjelman tulosten tarkas-

teluun valittiin viisi kiireettömän hoitoprosessin yksikköä. Yksiköiden valintakriteerit pe-

rustuvat toimeksiantajan tietoihin yksiköiden toiminnasta. Otantamenettelyn seurauksena 

tuloksista ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä ei voida tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä huomi-

oimatta kontekstia. On mainittavat, että terveydenhuollon palveluiden monimuotoisessa 

kontekstissa on melko mahdotonta toteuttaa mittaus, joka tuottaisi täysin kattavaa ja yhteis-

mitallista tietoa kaikista tuotantofunktioiden panoksista ja tuotoksista. 
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Monimenetelmällinen tutkimusstrategia tuottaa suuren määrän tietoa, jolloin haasteena on 

olennaisen tiedon löytäminen ja sen tulkitseminen sekä kokonaisuuden hallitseminen. Kvan-

titatiivisen tutkimuksen tulosten tarkastelu osallistavan toimintatutkimuksen ja jatkuvan pa-

rantamisen mallin ongelman ratkaisumenetelmällä tuotti uusia näkökulmia hoitoprosessin 

hallintaan liittyvistä tekijöistä. Tämän takia teoreettisen osuuden sisältöä laajennettiin käsit-

tämään Leaniin liittyvien menetelmien hyödyntämiseen terveydenhuollon kehittämisessä. 

Tutkimusstrategia mahdollisti näkökulman laajentamisen lisäten näin tuloksista tehtävien 

johtopäätösten ja ongelman ratkaisun luotettavuutta.  

Monimenetelmällisyyteen liittyvään aineistojen yhdistämiseen on olemassa useita käytän-

töjä, joista opinnäytetyön valittiin integraatioin sijaan tietojen yhdistäminen (combing). Mo-

nimenetelmällisyyteen liittyvän tietojen yhdistämisellä tarkoitettiin toimintatutkimuksessa 

toteutetun ohjelmiston kehitysprosessin ja kvantitatiivisessa tutkimusvaiheessa aineiston 

analysoinnin tulosten yhdistämistä eVirtaus-ohjelman muutoskaavioksi. Ohjelmiston käy-

tettävyys ja soveltuvuus osoittautuivat toimivaksi prosessin muutosta osoittavien mittarei-

den osalta ja mahdollistivat tulosten tarkastelun jatkuvan parantamisen mallin (PCDA) on-

gelmanratkaisumenetelmiä hyödyntäen. Valittujen tutkimusmenetelmien tulosten kautta 

hahmottui opinnäytetyöntekijälle laajempi näkökulma prosessijohtamisen ja -hallinnan ko-

konaisuudesta ja haasteista sekä visio tutkimusongelman kannalta olennaisista ratkaisuista. 

Toimintatutkimus ja kvantitatiivinen tutkimus ovat toteutettu yhteistyössä FCG Flowmedi-

kin kanssa, joka vastasi ohjelmiston teknisestä suunnittelusta. Ohjelmiston teknisen suunnit-

telun kuvauksessa on huomioitu ammatti- ja liikesalaisuuksiin liittyvät tekijät.  eVirtaus-

ohjelmiston käyttämä data ei sisällä yksilöityä potilas- tai henkilötietoja sisältävää aineistoa, 

josta voisi aiheutua potilasturvallisuutta vaarantavaa riskiä.   
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10 YHTEENVETO  

Kiireettömän hoitoprosessin hallinnan kehittäminen edellyttää organisaation rakenteiden ja 

johtamisen tasolla tehtäviä muutoksia, jotka mahdollistavat prosessiohjauksen keinojen 

käyttöön oton ja hyödyntämisen. Ennen kaikkea prosessinhallinta edellyttää ymmärrystä kii-

reettömän hoitoprosessin tuotantofunktioiden, prosessin virtaukseen vaikuttavien tekijöiden 

syy-seuraussuhteiden sekä kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksellisuuden ymmärtämistä. 

Prosessinhallinta on prosessiin soveltuvien ja reaaliaikaisten mittareiden , tilastollisen pro-

sessiohjauksen menetelmien käyttöä sekä prosessitietojen jalkauttamista myös operatiivi-

selle tasolle yksiköihin päätöksen teon tueksi.   

 Itä-Savon sairaanhoitopiirin toteuttaman prosessijohtamisen strategian jalkauttaminen 

osaksi operatiivista ja taktista toimintaa tulee jatkossa mahdollistamaan tiedolla johtamisen 

kulttuurin omaksumisen ja kehitystoiminnan tavoitteiden toteuttamisen. Soin (1999, 164) on 

määritellyt prosessijohtamiselle viisi vaihetta, jotka ovat toimineet tämän opinnäytetyön tut-

kimuksellisten vaiheiden perusteena. Itä-Savon sairaanhoitopiirin prosessijohtamisen strate-

giassa oli määritelty tarkasteltavan ja kehitettävän kiireettömän hoidon ja palvelun ydinpro-

sessin tavoitteet ja kriittiset menestystekijät. Näiden tietojen pohjalta määritettiin kehittävät 

prosessivaiheet ja kehittävien mittareiden tarve. Kolmantena vaihteena prosessijohtamisessa 

on prosessiin liittyvien tilastollisten poikkeamien analyysi, jota varten kehitettiin eVirtaus-

ohjelmisto. Henkilöstön osaamista hyödynnettiin selvittämällä prosessin mittareissa esiinty-

vän vaihtelun ja hukkien välistä syy-seuraussuhteita ongelmanratkaisumenetelmiä hyödyn-

täen.  Opinnäytetyön tutkimusvaiheiden tuloksia voidaan hyödyntää jatkuvan parantamisen 

(PCDA) toteuttamisessa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin kiireettömän 

hoitoprosessin prosessijohtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. 

Läpi opinnäytetyön on tietojohtamisen prosessimalli ollut johtavana ajatuksena ja sen vai-

heet ovat todennettavissa tutkimusprosesseissa.  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Sosterin johdossa oli tunnistettu tietotarpeet kiireettömän hoitoprosessin osalta ja tehty alus-

tavaa suunnitelmaa tarvittavien tietojen hankkimiseksi. Toimintatutkimuksessa kehitettiin 

mittaristo tiedon hankintaan ja ohjelmisto tietojen organisointiin, jakamiseen ja hyödyntä-

miseen. Kvantitatiivisessa tutkimusosuudessa selvitettiin kiireettömän hoidon yksiköiden 

tuotantoprosessin nykytilaa ja siinä esiintyvää vaihtelua. Tulokset osoittivat, että hoitopro-

sessissa esiintyy ei-satunnaista vaihtelua. Osallistavan toimintatutkimuksessa prosessien ny-

kytilaa koskevien tietojen pohjalta tarkasteltiin ongelmaratkaisumenetelmiä hyödyntäen kii-

reettömään hoitoprosessiin liittyviä arvoa tuottamattomia hukkia. eVirtaus-ohjelmisto 
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soveltuu kiireettömän hoitoprosessiin seurantaa ja tuottaa ajantasaista tietoa operatiiviseen 

toimintaan ja taktiseen johtamiseen.  

Gutterin  et al. (2015) ja Bastian et al. (2016, e49) mukaan monimenetelmällisen tutkimuk-

sen soveltamisella terveyden huollon kehittämiseen voidaan saavuttaa uusia näkemyksiä ja 

kehittää sen monimutkaisia prosesseja. Tämän opinnäytetyön monimenetelmällinen tutki-

musprosessi tukee Gutterin et al. ja Bastianin et al. päätelmää. Opinnäytetyö osoittaa, että 

monimenetelmällisyyden yhdistäminen jatkuvan parantamisen mallin mukaiseen toimintaa 

ja tietojärjestelmien hyödyntäminen prosessin tietojen visualisoinnissa auttaa tehostamaan 

prosessin hallintaa. 

 10.1 Pohdinta 

Suomalaisessa terveydenhuollossa tilastollisen prosessiohjauksen hyödyntämiseen liittyviä 

tutkimuksia on tehty vähän. Tieteelliset tutkimukset ja terveydenhuollon toiminnan ohjauk-

seen liittyvä kirjallisuus suosittelee terveydenhuollon prosessien hallinta- ja seurantamene-

telmiksi tilastollisen prosessiohjauksen (SPC) menetelmiä. Teoreettisessa osuudessa tilas-

tollisen prosessiohjauksen soveltamisen tuloksista ja hyödyistä terveydenhuollon kehittä-

miseksi tulee esille Iso-Britannian kansallisen terveydenhuollon (NHS) edistyksellinen toi-

minta tilastollisen prosessiohjauksen hyödyntämisestä. Opinnäytetyössä on hyödynnetty 

myös NHS:n ohjeistuksia tilastollisen prosessiohjauksen menetelmien käytöstä terveyden-

huollon prosessien seurannassa.   

Tutkimuksen luotettavuuden lisäksi merkityksellistä on tulosten ja johtopäätösten yleistettä-

vyyttä, siirrettävyyttä ja hyödynnettävyys. Terveydenhuollossa tarvitaan uusia toimintata-

poja ja ratkaisuja prosessien hallintaa, mutta tulevaisuus tulee osoittamaan, onko eVirtaus-

ohjelmisto sovellettavissa muualle huolimatta alue- ja organisaatiokohtaisista haasteista tie-

tojärjestelmissä ja organisaatiorakenteissa. Tutkimuksessa korostui soveltuvien mittareiden 

valitsemisen lisäksi niiden hyödynnettävyys osana sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon 

yksiköiden operatiivista toimintaa ja taktista suunnittelua. eVirtaus-ohjelmiston ohjausnä-

kymän perusteellisen suunnittelun tarkoituksena oli tuottaa asiakaslähtöinen ja käytännön 

toimintaan yksiköissä soveltuva ratkaisu, joka tuo yksiköihin prosessijohtamisen kulttuuria 

ja mahdollistaa tietojen jakamisen myös operatiiviselle tasolle eli yksikön henkilöstölle. Mit-

tareiden tulosten analysointi ja kiireettömän hoidon prosessin seuranta on pyritty suunnitte-

lemaan mahdollisimman selkeäksi käyttäjäprofiilirakenteella. Kuntaliiton päivitetyssä ter-

veydenhuollon laatuoppaassa (Koivuranta 2019) esitettiin suositukset erikoissairaanhoidon 
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kiireettömän hoidon seurantamittareista. Kiireettömän hoitoprosessin mittareiden ja ohjel-

miston suunnittelussa pystyttiin toteuttamaan suurelta osin Kuntaliiton suositusta. Haas-

teeksi osoittautui Itä-Savon sairaanhoitopiirin käytössä oleva potilastietojärjestelmä, joka 

rajoittaa mittaroinnin laajentamista esimerkiksi lääkärin vastaanottotietojen lisäksi muiden 

terveydenhuollon työntekijöille. 

Diplomityöprosessina on antanut valmiuksia hankkia ja soveltaa tieteellistä tietoa ammatil-

listen ongelmien ratkaisemiseen ja kehitysprojektin läpiviemiseen. Monimenetelmällisyy-

den valinta tutkimusmetodiksi mahdollisti opinnoissa saatujen ongelmanratkaisu- ja suun-

nittelumenetelmien hyödyntämisen käytännössä. Opinnäytetyön aiheen ja kontekstin ym-

märtäminen ja sisäistäminen perustui opinnäytetyöntekijän omakohtaisiin ammatillisiin ko-

kemuksiin terveydenhuollon toimintatavoista ja organisaatiorakenteesta ja hierarkiasta.  

Opinnäytetyön aiheen rajaus oli selkeä prosessin alkuvaiheesta alkaen, mutta prosessinhal-

lintaan liittyvät tutkimuskysymykset muotoutuivat lopulliseen muotoonsa vasta eVirtaus-

ohjelmistoon tarvittavan aineiston hankinta ja soveltuvuus haasteiden pohjalta. Terveyden-

huollon tietojärjestelmien yhteensopimattomuus ja aineiston ja datan hankinnassa ilmenneet 

ongelmat työllistivät IT-suunnittelusta vastaavaa tahoa sekä pitkittivät opinnäytetyön aika-

taulua. 

10.2 Jatkotoimenpide- ja tutkimusehdotukset 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin seurantamittarei-

den aineiston keräystoiminto on ajastettu eViive-ohjelmassa  tapahtuvan 30 päivän välein.  

Mittauksen ajankohdan ja toiminnan ohjauksen välinen aikaviive on liian pitkä, joten ei 

voida puhua reaaliaikaisesta seurannasta. Kyseinen käytäntö ei myöskään mahdollista, että 

prosessissa ilmeneviin ei-toivottuihin trendeihin voitaisiin vaikuttaa reaaliaikaisesti resurs-

sinhallinnalla ja korjaavilla toimenpiteillä.  Kehitystoimenpiteenä suositellaan viivetietojen 

ajastetun hakutiheyden lyhentämistä kahteen viikkoon, jolloin yksiköillä on mahdollisuus 

vaikuttaa korjaavilla toimenpiteillä prosessin toimivuuteen ja sujuvuuteen. Torkin mukaan 

(2017, 37) lyhyen aikavälin seurantatulokset soveltuvat operatiiviseen johtamiseen.  Mitta-

riston seurantajakson määrittelyssä on huomioitava, onko tarve operatiiviseen vai strategi-

seen johtamiseen liittyvälle tiedolle. Pidempiaikaisen seurannan tuloksena saadaan tarkem-

paa tietoa, joka on käyttöarvoltaan merkityksellistä strategisen johtamisen näkökulmasta.    

Kiireettömään hoitoprosessiin kuuluvat yksiköt ovat hoitoprosessin perusvaiheiden osalta 

identtisiä ja erilaisuudet liittyvät diagnoosin mukaisen hoidon haasteellisuuteen, 
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hoitoprosessin vaiheiden lukumäärään ja hoitojaksojen pituuteen.  Ohjelmiston kehityspro-

sessin aikana pohdittiin, että edellyttääkö yksiköiden hoitoprosessin seuranta yksikkökoh-

taisten valvonta-rajojen asettamista virtausindeksin, annettujen aikojen, odotusajan ja jono-

jen seurantamittareille. Ohjelmiston kehittämisryhmässä päädyttiin tilastollisen prosessioh-

jauksen mukaisesti aineiston keskiarvon perusteella määräytyviin valvontarajoihin.  Tilas-

tolliseen prosessiohjaukseen liittyy erilaisia valvontarajoja käyttötarkoituksen mukaan. 

eVirtaus-ohjelmistossa on nyt käytössä tuotantovalvontarajat, jotka päivitetään aina kun pro-

sessi muuttuu.  Jatkossa ohjelmiston valvontarajoista voisi käyttää määritelmää jatkuvan pa-

rantamisen valvontarajat, joiden tavoitteena on vaihtelun pienentäminen ja valvontarajojen 

lähestyessä keskiarvoa. Jatkuvan parantamisen valvontarajat päivitetään aina kun prosessin 

hajonta on todettu normaalisti jakautuneeksi.  

Ohjelmiston käyttöönoton tukemiseksi on opinnäytetyön yhteydessä laadittu tilastollisen 

prosessiohjauksen kaavioiden tulkintasäännöt perustuen Iso-Britannian kansallisen tervey-

denhuollon (NHS) käytänteisiin ja tilastollisen prosessiohjauksen kirjallisuuteen.  Tulkinta-

sääntöjen soveltavuutta ja käytettävyyttä testattiin opinnäytetyön kvantitatiivisessa tutki-

musosuudessa. Lisäksi tarkasteltiin tilastollisen ohjelman tuottamia histogrammeja ja tun-

nuslukuja yksikkö- ja mittarikohtaisesti. Jos tarkasteltavan osaprosessin mittareiden kaavi-

oissa esiintyi ei-satunnaisesta syystä aiheutuvaa vaihtelua, voidaan sama varmistaa histo-

grammin ja tunnuslukujen perusteella. eVirtaus-ohjelmiston tilastotoimintonäkymään lisä-

tään kyseisen mittarin päiväkohtaisia arvoja ja viivetietoja kuvaavat histogrammit ja joitakin 

tunnuslukuja osoittamaan prosessin hallintaa.  

Opinnäytetyön monimenetelmällisessä tutkimusprosessissa on hyödynnetty erilaisia tutki-

mus- ja ongelmanratkaisumenetelmiä, joita voidaan jatkossa hyödyntää myös sairaanhoito-

piirin prosessijohtamisen strategian toteuttamisessa ja uudistuksien implementoinnissa or-

ganisaatioon. Learning cafe -ja kalanruotokaaviomenetelmien käyttö osoittautui tehokkaaksi 

keinoksi herättää organisaation kiinnostus mittausjärjestelmää kohtaan sekä tukea ohjelmis-

ton käyttöönottoa yksiköiden operatiivisessa toiminnassa. Opinnäytetyössä laadittiin tervey-

denhuollon hukkaa käsittelevien tutkimusartikkeleiden pohjalta kaavio, jossa kuvataan esi-

merkein hukkien ilmenemismuotoja terveydenhuollon kontekstissa. Kalanruotokaavioiden 

sisältöanalyysien tulokset antavat viitteitä kiireettömässä hoitoprosessissa esiintyvistä pul-

lokauloista ja hukkien esiintyvyydestä.  Silvennoinen-Nuoran (2010, 258) mukaan lähete-

käytännöt ovat yksi kriittisimmistä menestystekijöistä. Itä-Savon sairaanhoitopiirissä 

ydinprosessien lähtökohtana on kiireellisyys perinteiden diagnoosilähtöisen luokittelun 
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rinnalla.  Tällöin lähete- ja ajanvaraustoimintojen merkitys korostuu, koska hoitoprosessin 

optimoinnin edellytyksenä on asiakkaiden ohjautuminen kiireellisyyden perusteella oikeaan 

hoitoprosessiin. Lähetteiden käsittelyssä määräävänä tekijänä tällöin on odotusajan tervey-

dentilaa heikentävä vaikutus, jonka arviointiin tarvitaan moniammatillista ja laaja-alaista 

osaamista. Henkilöstön resurssointi ja osaaminen ovat edellytyksenä hoitoketjun optimaali-

selle toiminnalle.  

Jokaisen tässä opinnäytetyössä toteutetun tutkimuksen pohjalta herää tutkimuksellista tar-

vetta kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin jatkokehittämiseen. Opinnäytetyön teo-

reettiseen osuuteen on koottu tietoa tilastollisen prosessiohjauksen hyödyntämisen tuloksel-

lisuudesta terveydenhuollon prosessien hallinnassa ja palvelun laadun parantamisessa. 

Näistä ilmenee, että tilastollisen prosessiohjauksen tehokkaampi käyttö edellyttää luotetta-

vaa dataa. Opinnäytetyössä eVirtaus-ohjelmistoon ajettiin kahden kuukauden mittausjakson 

aineisto, jonka analyysin tuloksista tehtiin suuntaa antavia olettamuksia prosessin hallin-

nasta ja ei-satunnaisen vaihtelun esiintymisestä sekä trendeistä.  eVirtaus-ohjelmiston käy-

tön lisääntyessä aineiston luotettavuus lisääntyy, jolloin voidaan toteuttaa uudelleen kvanti-

tatiivinen tutkimus.  

Arnaiz (2017) ja Herzlinger (2006) ovat todenneet, että terveydenhuollon alue ja organisaa-

tiokohtaisten haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan innovatiivisia toimintatapoja. Mielenkiin-

toisin jatkotutkimus terveydenhuollon prosessien hallinnan kehittämiseksi liittyy kapeikko-

teorian (TOC),  jatkuvan kehittämisen DMAIC-syklin ja Lean Six Sigman integrointiin.  Ah-

medin (2019) tutkimuksen perusteella menetelmät täydentävän toisiaan ja mahdollistavat 

prosessien suorituskyvyn kehittämisen sekä taloudellisten-, hallinnollisten ja kliinisen toi-

minnan näkökulmista.  
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Liite 1.  Monimenetelmällisen tutkimuksen vaiheet (Schoonenboom 2018, 1000) 

 

Vaihe Kuvaus 

TUTKIMUKSEN LAAJEMPI TARKOITUS 
1. Tutkimuksen tar-

koitus 

Kiireettömän hoitoprosessi hallinnan kehittäminen 

2. Tarkoitustyyppi Selittävä - etsii syy-seuraus –suhteita, toimintaa kehittävä 

TUTKIMUSKOHTAINEN TARKOITUS 

3. Välitön tarkoitus Kiireettömän hoidon prosessin hallintaan tukevien tekijöiden selvittäminen, joka edellyttää 

prosessijohtamisen näkökulmasta seurantamittareiden kehittämistarpeiden kuvaamista, pro-

sessin nykytilan kuvausta ja analysointia, seurantaa soveltuvien mittareiden kehittämistä, 

mittareiden tulokset visualisoivan ohjelman kehittämistä sekä tulosten analysointi.  

4. Tutkimustyyppi Monimenetelmällisyys 

5. Päätutkimuskysy-

mys 

Miten kehittää kiireettömän hoidon ja palvelun ydinprosessin hallintaa? 

6. Tutkimuksen laa-

juus 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin kiireettömän hoidon ja palvelun ydin-

prosessi 

TUTKIMUS  Vaihe 1: Toimintatutkimus Vaihe 2: Kvantitatiivinen 

7. Tarkoitustyyppi Kehittävä, tietoa tuottava ongelman rat-

kaisemiseen 

Analysoiva  

8. Tutkimusmenetel-

män laajuus ja tutki-

musvaihekohtaiset 

tutkimuskysymykset 

 

Sairaanhoitopiirin kiireettömän hoito-

prosessin seurantaan soveltuvien 4 mit-

tarin kehittäminen ja mittareiden tulok-

set visualisoivan ohjelmiston ja ohjaus-

näkymän kehittäminen ja toteutus. 

 

- Mitkä mittarit soveltuvat kiireettömän 

hoitoprosessin seurantaan?  

- Millainen mittariston tulokset visuali-

soivan ohjelmiston tulee olla, jotta se 

tukee kiireettömän hoitoprosessin hal-

lintaan?  

Kiireettömän hoitoprosessin mittareiden tulos-

ten analysointi tilastollisten menetelmien  

avulla. 

Data käsittää 4 mittarin kahden kuukauden ar-

vot sekä 5 yksikön resurssitiedot. 

 

- Mitä voidaan todeta valittujen yksiköiden toi-

minnasta eVirtaus-ohjelmiston mittareiden tu-

losten perusteella? 

 

9. Menetelmät  

 

Toimintatutkimus, prosessin mallinta-

minen, ohjelmistotuotannon käytänteet, 

ketterän kehityksen menetelmä sekä 

reflektio 

Tilastolliset tutkimusmenetelmät / Tilasto-oh-

jelma 

Tilastollisen prosessiohjauksen menetelmät: 

kaaviot, raja-arvot, tulkintasäännöt 

Vaihe 3 TUTKIMUSOHJELMIEN TIETOJEN YHDISTÄMINEN : Osallistava toimintatutkimus 

10. Monimenetel-

mällisen tutkimuk-

seen liittyvän tieto-

jen yhdistämisen ku-

vaus 

 

Vaiheen 1 tiedot toimivat lähtökohtana vaiheen 2 tilastollisen analyysin toteutukselle. Vai-

heen 1 toimintatutkimuksessa kehitettyyn ohjelmistoon ajettiin vaiheessa 2 kiireettömän 

hoitoprosessin mittareiden kahden kuukauden mittausjakson data. Vaiheen 2 tulokset toi-

mivat lähtökohtana vaiheen 3 analyyseille. Vaiheessa 2 tuotettu analyysi ja visualisoidut 

tulokset valittujen yksiköiden osalta toimivat vaiheessa 3 aineistona, jota tarkasteltiin osal-

listavan toimintatutkimuksessa jatkuvan parantamisen -mallin  ongelmanratkaisumenetel-

miä hyödyntäen.  Vaiheessa 3 tarkastellaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon viiden 

yksikön tuloksia Learning cafe -menetelmää ja kalanruotoanalyysia hyödyntäen. Tavoit-

teena oli selvittää kiireettömään hoitoprosessiin vaihtelua aiheuttavia häiriötekijöitä, jotka 

aiheuttavat hukkaa.  Kalanruotokaaviot analysointi teoriaohjaavan sisältöanalyysin avulla.  

11. Tietojen yhdistä-

miseen liittyvät mu-

kautukset 

 

Kiireettömän hoitoprosessin mittareiden tulosten tarkasteluun valitut yksiköt ovat prosessi-

vaiheiltaan tarkasteltuna samankaltaisia. Yksiköiden koko, asiakasryhmät, resurssit ja toi-

mintatavat eroavat toisistaan, joten tuloksia tulee tarkastella yksikkökohtaisesti.  

Learning cafe-menetelmään osallistuvat asiantuntijat eivät edustaneet kaikkia tarkasteltavia 

yksiköitä.  Kalanruotokaavioiden sisältämät ilmaukset ovat osallistujien näkemyksiä tarkas-

teltavasta ongelmasta. 

12. Monimenetel-

mällisen menetelmän 

tarkoitus 

Triangulaatio, jonka avulla on mahdollista saada monipuolisia ja kattavia tuloksia organi-

saation prosessijohtamisen strategian tukemiseksi. Kehittäminen, jolloin yhdellä menetel-

mällä saatuja tuloksia ja havaintoja hyödynnetään toisessa menetelmässä.  

13. Iterointi  Iterointiprosessia käytetään toimintatutkimuksessa ohjelmiston kehittämisprosessissa. 
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Liite 2.  Kiireettömän hoitoprosessin perusterveydenhuollosta (PTH) erikoissairaanhoitoon 

(ESH) tuotantofunktioiden SIPOC-mallin mukainen tarkastelu. Oranssiväri osoittaa kehi-

tettävän prosessin vaiheet. 

Palveluntarjoaja Syöte  

(resurssi) 

Prosessi Tuotos Asiakas 

ESH 

Potilastietojärjes-

telmä (PTJ) 

Osastosihteeri Lähetteen 

vastaanotto 

Kirjaus vastaanotetuksi ja tiedoksi yk-

sikön lääkärille 

Lääkäri 

ESH 

PTJ 

Lääkäri Hoidon tar-

peen arvio 

Hoitosuunnitelma Asiakas 

Osasto-sihteeri 

ESH / Ajanvaraus-

järjestelmä 

Osastosihteeri 

/SH 

Ajanvaraus Vastaanottoaika tai ei vastaanottoai-

koja 

Asiakas 

ESH /Jonojärjes-

telmä 

Osastosihteeri 

/SH 

Ei vapaita 

aikoja -jo-

noon  

Jonossa odottamassa vastaanottoaikaa Asiakas 

ESH / Yksikkö 

PTJ 

Lääkäri Vastaanotto Diagnoosi, lisätutkimustarve, jatko-

hoitosuunnitelma, eResepti, kuntoutu-

suunnitelma 

Asiakas 

ESH 

Kuvantamistoimin-

not 

Röntgenhoitaja 

/Röntgenlääkäri 

Kuvantami-

nen 

Diagnoosin varmistuminen Lähettävä lääkäri, 

Asiakas 

ESH, Laboratorio-

järjestelmä, PTJ 

Laborantti Laboratorio-

tutkimukset 

Tutkimustulos – diagnoosin varmistu-

minen 

Lähettävä lääkäri, 

Asiakas 

ESH/ Ajanvaraus-

järjestelmä 

SH Ajanvaraus Ajanvaraus toimenpiteeseen tai ei ai-

koja  

Asiakas 

ESH /Jonojärjes-

telmä 

SH Ei vapaita 

aikoja -jo-

noon laitto 

Jonossa odottamassa toimenpideaikaa Asiakas 

ESH / yksikkö 

PTJ 

Lääkäri, 

Leikkausyksikkö 

Toimenpide Preoperatiiviset ja postoperatiiviset 

toimenpiteet, toimenpide 

Asiakas, Postope-

ratiivinen hoito-

yksikkö 

ESH /yksikkö 

PTJ 

Lääkäri 

Kuntoutusasian-

tuntija 

Arviointi Tunnistettu terveydentila, toiminta-

kyky 

Asiakas 

ESH / yksikkö 

Laskutusyksikkö 

SH, Potilaslasku-

tus 

Kotiutus Omahoito-ohjeet, eResepti, Jatko-

hoito ja seurantaohjeistus 

Asiakas 

 

 

Palveluntarjoaja Syöte  

(resurssi) 

Prosessi  Tuotos Asiakas 

Asiakas 

TK Päivystys 

Sairaanhoitaja 

(SH) 

Hoidon tar-

peen arvio 

Hoitosuunnitelma Terveydentilastaan 

huolestunut asiakas 

PTH /Ajanvaraus-

järjestelmä 

SH Ajanvaraus Vastaanottoaika Asiakas ajanvarauk-

sessa 

PTH /Jonojärjes-

telmä 

SH Ei vapaita 

aikoja- jo-

noon 

Jonossa odottamassa vastaanotto-

aikaa 

Asiakas jonossa 

PTH / TK 

PTJ 

Lääkäri Vastaanotto Diagnoosi, resepti, omahoito-

ohje, lisätutkimustarve 

Terveyskeskuksen 

asiakas vastaanotolla, 

eKanta 

PTH/Kuvantamis- 

ja laboratoriopalve-

lut 

Röntgenhoitaja, 

lääkäri, Laborantti 

Tutkimus, 

kuvantami-

nen 

Tutkimustulos, kuvantamistulos Lääkäri, asiakas 

PTH SH Hoitotoi-

menpiteet 

Diagnoosin mukainen hoito Diagnoosin saanut 

asiakas 

PTH / TK 

PTJ 

Lääkäri Arviointi Tunnistettu terveydentila Asiakas, Kanta, 

eKanta 

PTH / PTJ Lääkäri Lähete ESH Lähete jatkohoitoon ESH, Kanta 
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Liite 3. Kiireettömän hoitoketjun prosessikuvaus 

Prosessi: Kiireetön hoitoketju perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito  

(Kiireetön hoidon ja palvelun ydinprosessi) 
Tavoite Ei akuuttien, kiireettömien ja erikoisalan hoitoa vaativien sairausdiagnoosien hoitoketju, joka koos-

tuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoprosesseista.  

Omistaja Itä-Savon sairaanhoitopiiri 

 

Alku PTH: Asiakkaalle syntyy kiireetön palvelutarve. Asiakas päättää ottaa yhteyttä alueen terveyskes-

kukseen arkiaikaan. Puhelinsoitto  

ESH: asiakas saanut lähetteen ESH. 

Loppu 1) PTH: Asiakkaan palvelutarve on täyttynyt ja hoidon tarpeen arvion perusteella tehty hoitosuun-

nitelma on toteutunut sekä asiakkaan toimintakyvyssä, terveydentilassa on tapahtunut muutos.  

2) Asiakas saanut lähetteen ESH 

3) ESH: Asiakkaan palvelutarve on täyttynyt ja hoidon tarpeen arvion perusteella tehty hoitosuun-

nitelma on toteutunut. Asiakkaan toimintakyvyssä, terveydentilassa on tapahtunut muutos.  

Tuotok-

set 

TIETO 

Asiakastiedot 

Diagnoositiedot  

Ajanvaraustieto 

Hoidon tarpeen arvio-tiedot 

Hoitosuunnitelma 

Reseptit  

Hoitotoimenpidetiedot 

Kuvantamisen tiedot 

Laboratoriotutkimustiedot 

Toimintakykytiedot  

Tilastointitiedot 

Resurssitiedot 

Jonotiedot 

Lähetetiedot 

Toimenpidetiedot 

Peruuntuneet toimenpiteet 

Peruuttamattomat vastaan-

ottoajat 

VAIKUTUKSET 

Muutos terveydentilassa 

Muutos toimintakyvyssä 

TAPAHTUMA 

Käynti  

Laboratoriossa käynti 

Kuvantamisessa käynti 

Toimenpiteessä käynti 

Lähetteen kirjoittaminen 

Käyntimaksu 

Kotiutus 

Jatkoseuranta 

Lääkärintodistus 

Päävai-

heet 

Perusterveydenhuollon prosessi 

1. Hoidon tarpeen arvio 

2. Ajanvaraus 

2.1 Jonoon laittaminen 

3 Vastaanotto 

4. Tutkimus- ja kuvantamistoiminta 

5. Hoitotoimenpiteet 

6. Arviointi 

6.1 Erikoissairaanhoidon lähete -→ kohta 7.  

6.2 Tunnistettu terveydentila 

Erikoissairaanhoidon prosessi  

7. Lähetteen vastaanotto 

8. Hoidon tarpeen arviointi 

9. Ajanvaraus 

 

9.1. Vastaanottoajan varaus 

9.2 Jonoon laitto 

10. Poliklinikan vastaanotto  

11 Lisätutkimustarve 

11.1 Kuvantamistoiminnot 

11.2 Laboratoriotutkimukset 

12 Ajanvaraus toimenpiteeseen 

12.1 Toimenpidettä odottavien jonoon laitto 

13 Toimenpide 

13.1 Toimenpiteen peruminen 

14 Arviointi 

14.1 Tunnistettu terveydentila 

15 Kotiutus 

16 Jatkoseuranta → kohta 6 

Osallis-

tujat 

Asiakas, Hoitohenkilökunta; sairaanhoitaja 

Lääkäri 

Tunniste-

tut poik-

keukset, 

toimen-

piteet 

• Hoidon tarpeen arvion toteutuminen yli 3 vuorokautta  

• Ajanvarauksessa ei vastaanotto/toimenpide/ensikäyntiaikoja saatavissa ja hoitoon pääsy aika yli 

7 vuorokautta tai yli 21 vuorokautta 

• Lähetteitä ei käsitellä, resurssipula vaikeuttaa vastaanottoaikojen jakamista, jolloin jonossa ole-

vien määrä ja oloaika kasvavat 

• Asiakkaat eivät saavu sovituille vastaanottoajoille -käyttämättömien resurssien määrä kasvaa 
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Liite 4. Teoriaohjaava sisältöanalyysi 

 

(jatkuu) 
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      (Liite 4 jatkoa) 

 

(jatkuu)  
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      (Liite 4 jatkoa) 

 

(jatkuu) 
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     (Liite 4 jatkoa) 
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Liite 5. Hukan ilmenemismuodot terveydenhuollon kontekstissä (Bentley et al. 2008, 631-

633; Denisle 2015; Fine et al. 2009, 33-34; Hicks 2007, 239-240; Reser et al. 2011, 4; Nis-

kanen 2014, 430; Boutros & Cardella 2016, 18-119). 

 

(jatkuu) 
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     (Liite 5 jatkoa) 

 

(jatkuu) 
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      (Liite 5 jatkoa) 
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Liite 6. Tilastollisen prosessiohjauksen (SPC) kaavioiden tulkintasäännöt (Salomäki 1999, 

293-303; Noskievičová 2013, 2; NHS 2019: Nelson1984) 

Sääntö Kuvaus Esimerkki kaavio Viittaa ongelmaan 

1 Valvontarajan yli-

tys: Yksi piste poik-

keaa olennaisesti kes-

kiarvosta ylittäen 

raja-arvo 

 

Kun tulos (piste) ylittää valvontarajan, 

on syytä olettaa erityisen syyn olevan 

olemassa. Jos ylitys on niukka, tulee li-

sätä seurantaa seuraavien pisteiden 

osalta. 

2 Seitsemän (tai 

enemmän) pisteen 

peräkkäinen polku: 

pisteet samalla puo-

lella keskiarvoa.  

Tilastollista todennäköisyyttä suurempi 

osa pisteistä asettuu samalle puolelle 

keskiarvoa Sisältää mahdollisuuden pro-

sessin siirtymisestä ja pitkittyneestä 

suuntauksesta. Suuntauksen syy tulee 

selvittää.  

3 Kuuden (tai enem-

män) pisteen peräk-

käin kasvava (tai 

laskeva) trendi: epä-

normaali ja erityi-

sestä syystä syntyvä 

tilanne. 

 

Suuntaus on olemassa ja osoittaa proses-

sin liukumista. Suuntauksen aloittaneen 

pisteen sijainti vaikuttaa tulkintaan. 

Suuntaus vaatii tarkempaa selvittelyä, 

mikä aiheuttaa ilmiön. 

4 Sahalaitainen ku-

vio: Neljätoista (tai 

enemmän) pistettä 

peräkkäin vuorottele-

vat suuntaan kasvaen, 

sitten pienentyen. 
 

Toivottava seuraus vaihtelun pienentä-

miseen tähtäävistä toimenpiteistä. Jos 

vaihtelu on aiempaan verrattuna liian 

pientä. on tilanne arvioitava.  

5 Kaksi (tai kolme) 

kolmesta pisteestä 

peräkkäin poik-

keama keskiarvosta 

samaan suuntaan. 

 
 

Seurausta erityisestä ja tilapäisestä pro-

sessin siirtymästä tai vaihtelun kasvusta. 

6 Neljä (tai viisi) vii-

destä pisteestä pe-

räkkäin poikkeama 

samaan suuntaan ja 

merkittävästi kes-

kiarvosta  

 

Osoittaa että prosessissa on suuntaus, 

äkillinen muutos ilmentää erityisestä 

syystä aiheutuvaa poikkeamaa  

7 Systemaattinen ha-

jonta: 15 pistettä pe-

räkkäin keskiarvon 

keskihajonnan sisällä 

tai keskiarvon mo-

lemmin puolin. 

 

Jakauma on huomattavan pieni valvonta-

rajoihin nähden. Pieni vaihtelu ilmaisee, 

että prosessin satunnaisen tekijän osuus 

on pieni. Prosessiin liittyy tasoa korot-

tava tekijä.  

8 Jaksottaisuus: 8 pis-

tettä peräkkäin, pis-

teet ovat molemmissa 

suunnissa keskiar-

vosta. 

 
 

Pisteiden ylhäältä alaspäin tapahtuva 

hyppiminen ilmenee harvoin satunnai-

sesti. Jaksottaisuuden aiheuttaja tulee 

tunnistaa ja tarvittaessa poistaa tai eris-

tää prosessista 
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Liite 7.  Kirurgian yksikön mittareiden muutoskaaviot heinäkuu 2019 
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Liite 8. Kirurgian yksikön mittareiden muutoskaaviot elokuu 2019 
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Liite 9. Naisten taudit ja synnytykset yksikön mittareiden muutoskaaviot heinäkuu 2019 
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Liite 10. Naisten tautien ja synnytykset yksikön mittareiden muutoskaaviot elokuu 2019 
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Liite 11. Sisätautien yksikön mittareiden muutoskaaviot heinäkuu 2019 
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Liite 12. Sisätautien yksikön mittareiden muutoskaaviot elokuu 2019 
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Liite 13. Nuorisopsykiatrian yksikön mittareiden muutoskaaviot heinäkuu 2019 
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Liite 14. Nuorisopsykiatrian yksikön mittareiden muutoskaaviot elokuu 2019 
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Liite 15. Psykiatrian yksikön mittareiden muutoskaaviot heinäkuun 2019 
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Liite 16. Psykiatrian yksikön mittareiden muutoskaaviot elokuu 2019 
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Liite 17. Opinnäytetyön toteutusaikataulu 
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