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Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia Vantaan terveysasemien puhelinpalvelun 

toimintaa. Vantaalla oli muutettu toimintamallia helmikuussa 2019 yhteen keskitettyyn 

puhelinpalveluun kaikkien terveysasemien välillä. Lähtötilanteessa palvelu oli hyvin 

ruuhkautunut ja asiakkaat olivat tyytymättömiä, kun jonotusajat venyivät pitkiksi. 

Kaupunkilaisten kannalta terveyskeskuksiin yhteydenottaminen tulisi toimia paremmin ja 

nopeammin. Diplomityössä pyrittiin löytämään ratkaisuehdotuksia toiminnan 

parantamiseksi. 

Tutkimus tehtiin kvalitatiivisena toimintatutkimuksena, joka koostuu kirjallisuusosiosta ja 

empiriaosiosta nykytila-analyysin muodossa. Kirjallisen osion materiaali on kerätty eri 

kirjallisuuden lähteistä ja aiheeseen liittyvistä artikkeleista. Työn empiirisen osion materiaali 

on saatu osallistumalla eri kokouksiin, olemalla mukana varsinaisessa puhelintyössä, 

keskustelemalla työntekijöiden kanssa, järjestämällä pieniä pulssikyselyitä, yhteistyössä 

työntekijöiden kanssa sekä puhelinpalvelun puhelinjärjestelmän tuottamasta datasta.  

Työssä toiminnasta tehtiin nykytila-analyysi, jonka perusteella esitettiin kehitysehdotuksia. 

Toiminnan nykytilan selvittämiseksi ja kehitysehdotusten perusteeksi käytettiin Lean-

työkaluja sekä soveltaen CAF (Common assestment framework) -mallia. Työn tulokset 

tukevat työkalujen ja mallin hyödyntämistä organisaation nykytilan tunnistamisessa sekä 

toiminnan kehittämisessä. Työn varsinaisena tuloksena saatiin yhteensä 27 kehitysehdotusta, 

jotka jaoteltiin kolmelle eri aikavälille.  



 

 

 

iii 

ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 

School of Engineering Science 

Industrial Engineering and Management 

Master's Programme in Industrial Engineering and Management 

 

Eero Peura 

 

The development of the health centers call service 

 

Master’s Thesis 

2019 

116 pages, 40 figures, 8 tables, 1 appendices 

Examiners: Professor Timo Kärri and Associate Professor Jouni Koivuniemi 

 

Keywords: Call Service, Service Development, Processes, Lean, CAF 

  

The purpose of the Master’s thesis was to research the operation of the telephone service of 

Vantaa city health centers. In Vantaa, the operating model was changed in February 2019 to 

a single centralized call service between all health centers. Initially, the service was very 

congested and customers were dissatisfied with the long waiting times. For citizens, access 

to health centers should be improved and speeded up. The purpose of this Master’s thesis 

was to find suggestions for improving the operation. 

This master’s thesis was made as a qualitative research, which consists a literature review 

and a case study in form of the current state analysis. The material for the written section has 

been collected from various literary sources and related articles. The material in the 

empirical section has been obtained by attending various meetings, participating in the actual 

calling work, discussing with the employees, arranging small pulse surveys, collaborating 

with the employees and the data produced by the call service telephone system.  

An analysis of the current state of the activities was made in this study and suggestions for 

development were made based on this. Lean tools and the Common Assessment Framework 

(CAF) model were used to determine the current state of operations. The results of these 

were used as a starting point for the development suggestions. The results of the Master’s 

thesis support the utilization of tools and model in identifying the current state of the 

organization and in developing operations. The final result of the work was a total of 27 

suggestions to improve the operation of the call service, divided into three different time 

frames. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suuren muutospaineen alla. Toimintaa on 

kehitettävä mm. kasvavien kustannusten, ikääntyvän väestön, muuttuvan kysynnän, 

muuttuvan ympäristön ja kehittyvän teknologian takia. Sosiaali- ja terveyspalveluihin on 

enenevissä määrin alettu hakemaan toimintamalleja muilta toimialoilta. Kaikki ratkaisut 

sellaisenaan eivät ole käyttökelpoisia suoraan, mutta oikein sovellettuna niitä voidaan 

hyödyntää. Tämän työn tarkoituksena on kehittää Vantaan kaupungin terveysasemien 

puhelinpalvelua ja ratkaisuja pyritään löytämään soveltamalla eri teorioita. 

 

1.1 Tausta 

 

Diplomityö liittyy perusterveydenhuollon yhteen keskeiseen haasteeseen. Välitön 

yhteydensaanti on haaste terveyskeskuksille ja sen turvaaminen edellyttää pitkäjänteistä ja 

järjestelmällistä kehittämistyötä sekä pysyviä toimintakäytäntöjen muutoksia (STM, 2011). 

Tässä yhtenä haasteena on resurssien optimointi (Lillrank & Venesmaa, 2010). 

Tuotantotaloudellisin menetelmin pystytään tuottavuuden kehittämiseen, jolla tarkoitetaan 

sitä, että vähemmällä saadaan enemmän ja/tai parempaa (Lillrank, n.d.). Tässä työssä 

puhelinpalvelun toiminnan kehittämistä tutkitaan Lean -työkalujen ja CAF -mallin avulla. 

Keskeinen tarkoitus Lean-toiminnassa on laatuajattelu, jolloin pyritään tekemään kaikki 

mahdollinen tuotteen ja toiminnan laadun takaamiseksi. (Kouri, 2010, s.6).  CAF -

arviointimallin lähtökohtana on kokonaisvaltainen laadunarviointi, jossa tarkasteltavia 

kohteita eri tulosalueiden lisäksi ovat myös organisaation toimintatavat, jotka mahdollistavat 

hyvien tulosten syntymisen (CAF 2013, s. 9). 

 

Vantaalla on 31.1.2019 siirrytty keskitettyyn puhelinpalveluun kaikkien sen seitsemän 

terveysaseman kesken. Keskittäminen tarkoittaa sitä, että aiemmin jokainen terveysasema 

vastasi omalle terveysasemalle saapuvista puheluista, kun keskittämisen jälkeen kaikkien 

terveysasemien puheluihin vastaaminen tapahtuu yhdestä paikasta. Tähän siirryttiin, koska 

haluttiin saada palvelut yhdenvertaisemmiksi ja tasalaatuisemmiksi kaupunkilaisten kesken, 

asuipa sitten missä kaupunginosassa tahansa. Ennen keskittämistä palveluiden saatavuus ja 

taso vaihtelivat eri terveysasemien välillä.  
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Nyt keskitetty puhelinpalvelu ei kuitenkaan toimi täysin halutulla tavalla, joten sitä on 

kehitettävä. Palvelun käyttäjinä eli asiakkaina voivat olla kaikki noin 228 000 kaupungin 

asukasta. Kysyntää eli puhelumääriä on ollut ennen tämän työn alkua keskimäärin noin 1380 

kappaletta päivässä vaihdellen 1062 puhelusta 2074 puheluun. Puheluihin vastaamaan on 

resursoitu 26 hoitajaa työn alkaessa, mutta työn aikana määrää nostettiin viidellä.  

 

Varsinaisena ongelmana on, ettei puhelinpalvelut pysty vastaamaan kysyntään halutulla 

tavalla. Palvelu on hyvin ruuhkautunut ja asiakkaat ovat tyytymättömiä, kun jonotusajat 

venyvät pitkiksi. Kaupunkilaisten kannalta terveyskeskuksiin yhteydenottaminen tulisi 

toimia paremmin ja nopeammin. Terveysasemien puhelinpalvelu on strategisesti tärkeä 

palveluiden sujuvoittamisessa ja toiminnan yhtenäistämisessä. Terveysasemien usean eri 

toimintamallin yhtenäistäminen (vakiointi) luo omat haasteensa, joka näkyy nyt keskitetyssä 

puhelinpalvelussa aikaa vievänä ”hukkana”.  

 

Kyseessä on monimutkaiset ja monisyiset ongelmat, jotka johtavat palvelun heikkoon 

suoritustasoon. Näitä tässä työssä ensisijaisesti pyritään tuomaan ilmi. Kuvassa 1 on esitelty 

keskitettyyn puhelinpalveluun vaikuttavia sidosryhmiä ja niiden välisiä yhteyksiä. 

Toimintaan vaikuttavia tekijöitä (kuvassa soikiot harmaalla taustalla) ovat saavutettavuus, 

lainsäädäntö, toimitilat, johtaminen, seitsemän terveysasemaa, järjestelmät, työntekijät ja 

asiakas. Punaisella pohjalla olevissa laatikoissa on alustavia haasteita tai toimintatapoja, 

jotka ei lähtötilanteessa toiminut. Vihreällä pohjalla näkyy yleisesti tekijään liittyviä 

huomioita. Tämän käsitekartan pohjalta työtä lähdettiin hahmottelemaan.   
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Kuva 1. Puhelinpalveluun vaikuttavat tekijät 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on havaita ongelmia ja tehdä ratkaisuehdotuksia Vantaan 

keskitetyn puhelinpalvelun toimintaan liittyen. Työ voidaan jakaa teoriaosuuteen ja 

empiriaosuuteen. Teoriaosuudessa pyritään löytämään tietoa, toimintamalleja, työkaluja ja 

viitekehyksiä siihen, miten toimimalla palvelua voitaisiin kehittää, tehostaa ja parantaa. 

Empiriaosuudessa keskeisenä tavoitteena on tunnistaa palvelun nykytila ja teoriaa 

hyödyntämällä esittää ratkaisuehdotuksia palvelun parantamiseksi.  

Tämän työn tutkimuskysymykset ovat: 

• Miten puhelinpalvelun toimintaa voitaisiin tehostaa kokonaisvaltaisesti? 

• Miten eri työntekijöiden toiminta vaikuttaa palvelun tehokkuuteen? 
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• Miten palvelun tuottama data kannattaa hyödyntää johtamisessa ja työn 

kehittämisessä? 

• Mitä korvaavia toimintatapoja puhelinpalveluissa voitaisiin hyödyntää? 

 

Tutkimus rajataan ensisijaisesti terveysasemien puhelinpalvelun toimintaan. Työssä 

sivutaan myös terveysasemien toimintoihin liittyviä seikkoja, koska ne vaikuttavat 

voimakkaasti myös puhelinpalveluun, mutta ensisijainen tarkoitus on puhelinpalvelun 

toiminnan tunnistamisessa ja kehittämisessä. Tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia 

edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin. 

 

1.3 Käytetyt menetelmät ja aineisto 

 

Tutkimus tehtiin kvalitatiivisena toimintatutkimuksena, joka koostuu kirjallisuusosiosta ja 

empiriaosiosta nykytila-analyysin muodossa. Kirjallisuusosion materiaali on kerätty eri 

kirjallisuuden lähteistä ja aiheeseen liittyvistä artikkeleista. Kirjallisuuskatsauksen on 

tarkoitus antaa aiheesta yleinen tietämys ja perusta empiriaosuuden toteutukselle. 

Asetettujen tutkimuskysymysten perusteella haetaan kohdennetusti sopiva määrä tietoa 

palvelun kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, työtekijöiden toiminnan vaikutuksista ja sen 

myötä prosessien kehittämisestä, tiedon hyödyntämisestä osana johtamista sekä 

puhelinpalvelua korvaavista toimintatavoista.  

 

Työn empiirisen osion materiaali on saatu osallistumalla eri kokouksiin, olemalla mukana 

varsinaisessa puhelintyössä, keskustelemalla työntekijöiden kanssa, järjestämällä pieniä 

pulssikyselyitä, yhteistyössä työntekijöiden kanssa sekä puhelinpalvelun 

puhelinjärjestelmän tuottamasta datasta. Työn kirjallisuusosiossa esitellyt Lean -työkalut ja 

CAF -malli toimivat viitekehyksinä empiriaosion kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa 

puhelinpalvelun nykytilan selvittämisessä. Nykytila-analyysin perusteella puhelinpalvelun 

kehittämiseksi ehdotetaan eri aikavälin toimenpiteitä.  
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1.4 Työn rakenne 

 

Tämä raportti on karkeasti jaettu neljään osaan kuvassa 2. Raportti sisältää yhteensä 8 

kappaletta. Johdannon jälkeisessä kappaleessa luodaan katsaus työhön liittyen 

tuotantotalouden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmista, jotta saadaan hyvä 

käsitys, mistä työssä on kyse. Luvussa kolme aiheena ovat tieto ja prosessit, jossa erityisesti 

keskitytään niiden johtamiseen, hyödyntämiseen ja mittarointiin. Luku neljä käsittelee Lean 

-ajattelua sisältäen yleiskuvan siitä, sovellettavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin, 

käytettävien menetelmien esittelyä sekä asiaa käyttöönotosta ja käytännöistä. Luku viisi on 

työn teoriaosuuden viimeinen luku ja siellä tuodaan näkökulmia sähköisten palveluiden 

käyttämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

 

Empiriaosuus alkaa kappaleesta kuusi, jossa tehdään puhelinpalveluista nykytila-analyysi 

aiemmin esitellyn teorian pohjalta. Nykytila-analyysissä luodaan ensin yleiskuva 

puhelinpalvelun toiminnasta tilastoanalyysein, tämän jälkeen tutkitaan puhelinpalvelun 

nykytilaa CAF -mallin sekä Lean -ajattelun avulla ja nykytila-analyysin lopuksi tehdään 

toimenpide-ehdotuksia havaittuihin ongelmiin. Työn lopussa ovat luvut pohdinta ja 

tulevaisuus sekä yhteenveto, joissa työn tuloksia ja johtopäätöksiä pohditaan ja tuodaan 

tiivistetysti esille. 

 

 
Kuva 2. Työn rakenne. 
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2 TUOTANTOTALOUS & SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

 

2.1 Yleistä sosiaali- ja terveydenhuollosta 

 

Suomessa sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisestä vastaavat kunnat. Valtio tukee 

palvelujen järjestämistä maksamalla kunnille valtionosuutta, joka määräytyy laskennallisesti 

kunnan asukasluvun, asukkaiden ikäjakauman, sairastavuuden ja eräiden muiden tekijöiden 

perusteella. Kunta voi periä palveluista myös asiakasmaksuja. Toiminta ja palvelut 

rahoitetaan pääosin kunnallisveroilla. Palvelujen laajuudesta, sisällöstä ja järjestämisestä 

päätetään paikallisesti. Laissa määritellään keskeiset sosiaalihuollon, kansanterveystyön ja 

erikoissairaanhoidon palvelut, jotka kuntien on järjestettävä. Laissa on säädetty mm. 

potilaan asema ja oikeudet sekä hoitoon pääsyn aikarajat. Siellä ei kuitenkaan 

yksityiskohtaisesti määritellä palveluiden laajuutta, sisältöä tai järjestämistapaa, joten 

kuntien tarjoamissa palveluissa voi olla eroja. Kunnan asioista päättää vaaleilla valittava 

kunnanvaltuusto. (STM, 2018b.)  

 

Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat murroksessa ja tämän myötä kehityspaineet ovat 

tällä hetkellä suuret. Tähän ovat johtaneet mm. kustannusten jatkuva kasvaminen, väestön 

ikärakenteen muuttuminen, erilaisten palvelutarpeiden lisääntyminen sekä ympäröivän 

teknologian ja lääketieteen kehittyminen.  

 

Kunnallisessa terveydenhuollossa terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja 

erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kunnan järjestämää väestön 

terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja erilaisia palveluita. Nämä palvelut 

tuotetaan kunnan terveyskeskuksessa. Erikoissairaanhoito tarkoittaa erikoisalojen mukaisia 

tutkimuksia ja hoitoja. Suurin osa näistä palveluista järjestetään sairaaloissa. (STM, 2018b.)  

 

Perusterveydenhuollon muutostarpeet tulevat lääketieteen kehittymisestä ja 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen työnjaon muuttumisesta. Samalla 

palveluiden käyttäjien tarpeet ja odotukset ovat kasvaneet sekä julkisen sektorin 

rahoituspaine on haastava. Vastauksia muutokseen on lähdetty hakemaan tehokkaammasta 
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palvelutuotannosta, paremmasta johtamisesta ja uusista innovatiivisista tavoista järjestää ja 

tuottaa palveluita. Käytössä olevia resursseja pyritään hyödyntämään entistä tehokkaammin, 

mikä vaatii organisaatiolta kykyä tehdä arviointia ja kehittää omaa toimintaansa. (Parhiala 

et al. 2015, s.15.) 

 

Terveyskeskukset ovat kuntalaisten lähin ja tutuin hoitopaikka terveydenhuollon 

palveluissa. Suomessa on noin 160 terveyskeskusta ja lähes kaikilla niistä on useita 

terveysasemia. Terveyskeskuksissa on mm. seuraavia palveluita: 

- Terveyskeskuksen lääkärinvastaanotto sairastuneille tai pitkäaikaista sairauttaan 

hoitaville. Terveyskeskuksissa on usein myös vuodeosastoja sairaalahoitoa 

tarvitseville. Terveyskeskuslääkäri konsultoi erikoislääkäriä tai tarvittaessa lähettää 

potilaan erikoislääkärin tutkimukseen tai hoitoon. 

- Sairaanhoitajien vastaanottoja pitkäaikaisten sairauksien hoitoon, usein myös hoidon 

tarpeen arviointia sekä pikkuvammojen tai -sairauksien hoitoa varten. 

- Terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia alueen asukkaille. Niihin kuuluu 

esimerkiksi raskauden ehkäisyneuvonta. 

- Äitiys- ja lastenneuvolapalveluja. 

- Seulontatutkimukset ja rokotukset. 

- Suun terveydenhuollon palveluja koko väestölle. 

- Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja peruskoulujen ja lukioiden oppilaille 

sekä ammatillisessa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa opiskeleville. 

Terveydenhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 

- Mielenterveyspalveluita, joilla ehkäistään ja tunnistetaan mielenterveyshäiriöitä sekä 

hoidetaan ja kuntoutetaan mielenterveyshäiriöistä ja psyykkisistä sairauksista 

kärsiviä. Useissa terveyskeskuksissa mielenterveyspalveluja järjestää 

mielenterveystoimisto. 

- Päivystyksessä annetaan kiireellistä hoitoa. Kiireelliset asiat hoidetaan 

terveyskeskuksissa aina heti. Ilta- ja yöpäivystyksiä on usein saatavana sairaaloiden 

yhteispäivystyksissä.  

- Kotisairaanhoitoa ja -sairaalahoitoa tuodaan potilaiden kotiin sitä tarvittaessa. (STM, 

2018b.) 
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Terveyskeskuksen toimintaa säädetään terveydenhuoltolaissa (Terveydenhuoltolaki 

1326/2010). Laissa määritetään mm. potilaan mahdollisuuteen välittömään yhteydensaantiin 

terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana joko soittamalla puhelimella tai tulemalla 

henkilökohtaisesti terveyskeskukseen. Aukiolon ulkopuolella tulee järjestää päivystys. 

Hoidon tarpeen arviointi (HTA), jonka tekee terveydenhuollon ammattilainen, on oleellinen 

toimenpide potilaan yhteydenotossa. HTA:sta ja ammattilaisen hoito-ohjeesta tai 

toimenpide-ehdotuksesta tulee tehdä merkinnät potilasasiakirjoihin niin terveyskeskuksissa 

kuin puhelinpalvelussa annettavasta henkilökohtaisesta terveyden- ja sairaanhoidon 

neuvonnasta tai palveluun ohjauksesta. (STM, 2011.) 

 

Välitön yhteydensaanti on haaste terveyskeskuksille ja sen turvaaminen edellyttää 

pitkäjänteistä ja järjestelmällistä kehittämistyötä sekä pysyviä toimintakäytäntöjen 

muutoksia. Toimintaa on jo kehitetty esimerkiksi ottamalla käyttöön 

takaisinsoittomahdollisuus, mutta edelleen kehitettävää riittää. Mahdollisia 

kehittämiskohteita ovat esimerkiksi puhelinpalvelun käytöstä ohjeistuksen parantaminen 

väestölle, uusien teknisten ratkaisujen hyödyntäminen, henkilöstöresurssien parempi 

kohdentaminen ruuhka-aikoina ja sähköisen asioinnin kehittäminen. (STM, 2011.) 

 

Tässä työssä keskitytään terveysasemien puhelinpalveluihin, joka on siis keino potilaalle 

saada yhteys terveysasemille. Lillrank ja Venesmaa puhuvat kirjassaan (2010) saatavuudesta 

terveydenhuollossa. Se ilmaisee, miten nopeasti tai vaivattomasti kansalainen saa yhteyden 

tai pääsee palvelupisteeseen. Saatavuuteen vaikuttavat kysynnän (potilaan) ja tarjonnan 

(palveluntuottaja) ominaisuudet. Julkisrahoitteisissa järjestelmissä saatavuus on koettu 

yhdeksi suurimmista ongelmista. Saatavuuden huonontaminen voi vähentää 

terveyspalveluiden käyttöä erityisesti ei-kiireellisissä tapauksissa, joka voi johtaa 

heikentyviin potilaiden terveydentiloihin tai terveysongelmien vaikeutumisiin. Yleisessä 

keskustelussa tämän ongelman syyksi esitetään resurssipulaa ja ratkaisuksi resurssien 

lisäämistä. Tämä ei kuitenkaan kirjoittajien mielestä voi olla ainoa keino useastakin syystä, 

kuten esimerkiksi siitä, että kokonaisresursseja on nostettu merkittävästi, mutta kohennusta 

saatavuuteen ei ole saatu. (Lillrank & Venesmaa, 2010.) Terveysasemien puhelinpalvelussa 

ollaan voimakkaasti tekemisissä saatavuusilmiön kanssa ja toimitaan ikään kuin 

portinvartijana palvelutapahtuman alkupäässä. 
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2.2 Tuotantotalous sosiaali- ja terveydenhuollossa 

 

Tuotantotalous tutkii tavara- ja palvelutuotantojärjestelmien toiminnallista logiikkaa. 

Tavoitteena on teknisten ja taloudellisten raamien puitteissa organisoida tuotanto 

saavuttamaan asetut tavoitteen mahdollisimman hyvin. Tarkasteltavia ilmiöitä ovat 

prosessit, tuotantojärjestelmät, -ketjut ja -verkostot sekä niitä tukevat ratkaisut ja 

vaihtoehdot. (Lillrank, n.d.) 

 

Tuotantotalous koostuu erilaisista lähestymistavoista, joiden ajattelumalleja on sovellettu 

terveydenhuollossa vaihtelevalla menestyksellä. Keskeisimmät tuotantotalouden 

lähestymistavat, joita on hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla, ovat Lean, Agile, Total 

Quality Management (TQM), Six Sigma, sekä Theory of Constraints (TOC, ns. 

pullonkaulateoria). Yleisesti ei ole näyttöä minkään erityisen lähestymistavan 

paremmuudesta. Terveydenhuolto on monimuotoinen, joten sitä ei voi tarkastella kuin yhtä 

toimialaa. Terveydenhuollossa on siis vaikutteita monesta eri alasta. Terveydenhuollossa on 

useita toiminnallisia logiikoita, moodeja, kuten päivystys, elektiiviset, ja kroonisten 

potilaiden hoiva. Terveydenhuollon palvelutuotanto on hyvä jakaa toiminnallisiin 

kokonaisuuksiin, kysyntä-tarjonta -perustaisiin toimintamoodeihin (Demand-Supply –based 

Operating Modes, DSO). Jokaista moodia tulisi erikseen käsitellä ja käyttää asianmukaisia 

johtamisperiaatteita. (Lillrank, n.d.) 

 

Tuotantoa tyypitellään, jotta määrätyt tuotteet voidaan yhdistää määrättyihin prosesseihin. 

Tyyppejä muodostetaan tuotteiden vaihtelun tai valikoiman ja läpimenoajan mukaan. 

Kuvassa 3 tämän perusteella on esitetty viisi pääluokkaa: 

- Projekti. Teollisuudessa esimerkiksi laivanrakennus ja terveydenhuollossa 

esimerkiksi harvinaiset, erittäin kalliit, ja/tai monimutkaiset co-morbidieetti -

tapaukset. 

- Verstas. Teollisuudessa esimerkiksi lentokoneet ja terveydenhuollossa esimerkiksi 

hankalasti todettavat syövät ja infektiot. Asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita ja 

versioita. 

- Erätuotanto. Teollisuudessa esimerkiksi muovipuristeet, emolevyt. 

Terveydenhuollossa esimerkiksi kiireettömät diagnostiikat ja ryhmäneuvonta. 
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Tavoitteena tuottaa identtisiä tuotteita tai komponentteja optimaalisen pitkissä 

sarjoissa. 

- Linjatuotanto. Teollisuudessa esimerkiksi autot, tietokoneet ja terveydenhuollossa 

esimerkiksi päivystystapaukset ja elektiivinen kirurgia. Tavoitteena on, että tuotanto 

on katkeamaton virta, jolloin välivarastot ja odotusajat minimoidaan. 

- Jatkuva prosessi. Teollisuudessa esimerkiksi sellu, öljyjalostus ja 

terveydenhuollossa esimerkiksi pitkäaikainen lääkehoito ja automaattinen 

monitorointi. (Lillrank, n.d.) 

 

 

Kuva 3. Tuotantotyypit valikoiman ja läpimenoajan mukaan (Lillrank, n.d.). 

 

Tuotantotaloudellisin menetelmin pystytään suoriteperustaisen tuottavuuden kehittämiseen. 

Suoritteella kuvataan, mitä potilaalle tehdään. Tästä seuraa vaikutus, joka ei ole 

yksiselitteinen johtuen potilaan terveyskäyttäytymisestä tai sattumanvaraisista tekijöistä. 

Vaikuttavuuden keskeinen tekijä on kliininen päätöksenteko eli mitä tutkitaan ja hoidetaan 

milläkin suoritetyypeillä ja -määrillä. Tuottavuuden kehittämisellä tarkoitetaan sitä, että 

vähemmällä saadaan enemmän ja/tai parempaa. (Lillrank, n.d.) 

 



 

 

 

13 

Tuottavuuden kehittämisen keskeinen haaste on resurssi- ja virtaustehokkuuden optimointi 

(Kuva 4). Resurssitehokkuudella tarkoitetaan kapasiteetin käyttöastetta ja kustannuksia. 

Virtaustehokkuudella tarkoitetaan asiakkaan läpimenoaikaa prosessista. Tavoitetilassa 

molemmat ovat tehokkaita, mutta käytännössä sinne pääseminen on haastavaa. Tiettyyn 

rajaan asti virtaustehokkuus edistää resurssitehokkuutta, mutta tietyn rajan jälkeen 

kapasiteetin käyttöasteen kohoaminen voi huonontaa virtaustehokkuutta voimakkaasti, 

jolloin prosessi menee tukkoon. Terveydenhuollossa on myös huomattava, ettei ole aina 

relevanttia päästä tavoitetilaan. (Lillrank, n.d.) 

 

 

Kuva 4. Virtaustehokkuus ja resurssitehokkuus (Lillrank, n.d.) 

 

Lean -ajattelumallissa tavoitteena tuotannollisesti on päästä mahdollisimman lähelle 

linjatuotantoa. Siihen pyritään tuotteistamalla hoitopolkuja määrätyille sairaus- ja 

potilastyypeille. Toimenpiteiden standardoinnin ollessa hankalaa tulee muodostaa kapeasti 

määriteltyjä hoitopolkuja. Tämä edellyttää riittävän ja tasaisen volyymin. (Lillrank, n.d.) 
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3 TIETO JA PROSESSIT 

 

”Jos voit mitata käsittelemääsi aihetta ja ilmaista sen numeroin, silloin tiedät asiasta todella 

jotakin. Jos taas et voi mitata sitä, jolloin et voi esittää asioita numeroin, on tietosi vajaata 

ja epätyydyttävää.” (Lordi Kelvin, 3.5.1883.) 

 

Kuten edeltä voidaan huomata, mittaamisen tärkeys on tiedostettu jo kauan. Asiakkaan 

parempi informointi ja prosessien läpinäkyvyys, henkilökunnan palkitseminen laadukkaasta 

työstä sekä kehittämistarpeiden ja puutteiden havaitseminen ovat kaikki asioita, jotka tulevat 

mahdollisiksi, jos toimintaa osataan mitata. Tiedon hyödyntäminen vaatii ensinnäkin 

toiminnasta tulevan datan, jonka lisäksi sitä pitäisi osata analysoida. Analysoinnin jälkeen 

pitäisi vielä osata hyödyntää saatua informaatiota toimintaan. Päätöksiä tulisi tehdä parhaan 

mahdollisen tiedon perusteella. Terveydenhuollossa pysyviä muutoksia voidaan saada vain, 

jos organisaatioiden toimijoilla on itsenäinen kyky käsitellä ja hyödyntää toiminnallista ja 

taloudellista informaatiota. (Parvinen et al. 2005.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on luonut SoTe-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian 

vuonna 2014, jonka tavoitteena on mahdollistaa laadukkaiden Sote-tietojen 

jatkohyödyntäminen ja jalostaa niitä luotettavaksi tiedoksi, joka helpottaa niin 

palvelujärjestäjää kuin yksittäistä kansalaistakin. Strategiassa erityisesti korostetaan 

kansallisen ja alueellisen yhteistyön ja yhteneväisten tietojen ja tietojärjestelmien sekä 

tietoarkkitehtuurin merkitystä Sote-huollon ohjauksessa. (STM 2014.) STM on linjannut 

Sote-huollon kokonaisarkkitehtuuria, joka tähtää asiakas- ja potilastietojen 

yhdenmukaistamiseen niin, että tiedot seuraavat asiakkaita sinne missä he palveluita saavat 

(Huovila et al., 2015). 

 

Tietojohtaminen jaetaan kirjallisuudessa yleensä tiedolla johtamiseen ja tiedon johtamiseen. 

Tiedolla johtamisesta puhutaan, kun organisaatiolla on olemassa toimintatavat, joilla 

organisaation tietoa jalostetaan ja hyödynnetään sen johtamisessa. Tiedolla johtamisen 

edellytyksiä ovat, että organisaation tunnistettuja osia ja jatkuvaa toimintaa ovat 

tiedonhallinta, sen tueksi suunnitellut tekniset ratkaisut sekä tiedon johtaminen. Näiden 

lisäksi on oleellista, että organisaatiokulttuuri tukee tiedon hyödyntämistä 
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organisaation asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi ja strategian tueksi. (Laihonen et al. 

2013, Nylander 2017.) Klemola ym. sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen 

käsikirjassaan (2014) tarkoittavat tietojohtamisella prosesseja ja käytäntöjä, joiden avulla 

tietoa kerätään, jalostetaan ja hyödynnetään organisaation sisällä sekä organisaatioiden 

välisessä kommunikoinnissa.  

 

Tässä kappaleessa perehdytään tietoon ja prosesseihin muutamasta eri näkökulmasta. Ensin 

näkökulmana on tieto- ja prosessijohtaminen. Sitten tutkitaan tiedon hyödyntämistä. 

Lopuksi on katsaus mittareihin. 

 

3.1 Tieto- ja prosessijohtaminen  

 

Johtaminen jaetaan yleisesti kolmeen eri tasoon, jotka ovat strateginen, taktinen ja 

operatiivinen. Strategisella tasolla johdetaan organisaation pitkän aikavälin toimintaa sekä 

kehittämistä, taktisella tasolla johdetaan keskipitkän aikavälin muutoksia ja operatiivisella 

tasolla keskitytään päivittäisten asioiden johtamiseen. (Klemola et al. 2014, s.11.) Tässä 

työssä keskitytään erityisesti operatiiviseen johtamiseen. 

 

Johtamistiedon saannissa on ainakin neljä perusongelmaa Parvisen ja muiden mukaan 

(2005): 

• absoluuttisen tiedon puute, 

• tiedonkulun esteet, 

• kyvyttömyys analysoida olemassa olevaa tietoa sekä 

• kyvyttömyys hyödyntää analyysin tuottamaa tietoa. 

Absoluuttisen tiedon puute ja tiedonkulun esteet liittyvät tiedon keräämiseen, kun 

kyvyttömyyden analysoida tietoa ja hyödyntää analyysin tietoa liittyvät käyttäjään. Lisäksi 

haasteita tuottaa informaation epäsymmetria, jolloin samassa prosessissa työskentelevillä 

ihmisillä on erilaista tai eri määrä tietoa. Kokonaisuuden kannalta voi olla haastava toimia, 

kun prosessin tieto on epäsymmetriassa. (Parvinen et al. 2005.) 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon eri toiminnot tuottavat paljon tietoa, jota pystytään 

hyödyntämään. Tietoa syntyy esimerkiksi potilaiden, asiakkaiden, ammattilaisten ja 

erilaisten mittaus- ja sensorilaitteiden tuottamana. Tämän tiedon tulisi olla organisaatiossa 

käytössä palvelujen ja toimintaprosessien suunnittelussa, ohjaamisessa ja seuraamisessa. 

Tieto organisaatiossa voi olla joko implisiittistä tai eksplisiittistä. Implisiittisellä tarkoitetaan 

hiljaista yksilöihin sitoutunutta tietoa, joka on luonteeltaan sosiaalista tietoa ja karttuu 

kokemuksen ja kanssakäymisen myötä. Tämän tiedon jakaminen on haastavaa. 

Eksplisiittisellä tiedolla tarkoitetaan teoreettista ja koodattua tietoa, jota löytyy esimerkiksi 

tietokannoista tai kirjoista. Sitä on helpompi jakaa. Organisaation edun mukaista olisi pystyä 

jakamaan kumpaakin edellä mainittua tietoa. (Salminen et al. 2017, s.67.) 

 

Prosesseja rakennetaan, jotta samanlaisia asioita voitaisiin hoitaa samalla tavalla joka kerta. 

Prosessi koostuu tapahtumista tai asioista, joita yhdistää jonkinlainen etenemisen logiikka. 

Prosessit voivat edetä yksi asia kerrallaan tai rinnakkaisesti useampaa reittiä pitkin. 

Prosessiorganisaatio tulee jakaa ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin, joista ydinprosessi 

tuottaa koko operaation ensisijaisen arvon ja tukiprosessi tuottaa ydinprosessin käyttöön 

erilaisia osasuoritteita. Prosessijohtamisen lähtökohtana on, että prosessit pitää määritellä, 

kuvata ja mallintaa esimerkiksi piirtämällä prosessikarttoja, jolloin siitä voidaan nähdä 

prosessin kokonaisuus ja mahdollisesti ylimääräisiä mutkia, päällekkäisyyksiä ja 

pullonkauloja. Optimi saavutetaan, kun kaikki prosessin osat toimivat saumattomasti 

yhdessä, ovat keskenään tasapainossa ja läpivirtaus on juuri sopivaa. (Lillrank et al. 2004, 

s.93-95.) 

 

Prosessiorganisaation toiminalle on keskeistä toistokertojen määrä ja niiden keskinäinen 

yhtäläisyys tai poikkeavuus. Yhtäläisissä prosesseissa asetus voidaan tehdä huolellisesti 

kerralla kuntoon ja toistaa useasti, kun taas poikkeavissa prosesseissa asetus on tehtävä 

jokaiselle toistokerralle erikseen. Prosessiohjauksessa olennainen ulottuvuus onkin juuri 

yhtäläisyyden ja poikkeavuuden hallinta. (Lillrank et al. 2004, s.95-97.) 

 

Prosessit voidaan jaotella standardi-, rutiini- ja ei-rutiiniprosesseiksi. Standardiprosessi 

toistuu identtisenä kerta toisensa jälkeen. Rutiiniprosessit toistuvat samankaltaisina, mutta 

ei identtisenä. Ei-rutiiniprosessit ovat joltain osin erilaisia tai ainutlaatuisa prosesseja. 
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Identtisesti toistuvat prosessit voidaan automatisoida. Rutiiniprosesseja edellyttävät 

luokittelua ja valintoja sekä niiden tueksi päättelysääntöjä. Ei-rutiiniprosesseja tulee 

syvällisemmin harkita ja tulkita, jolloin usein vaaditaan tueksi uuden informaation 

hakemista. Prosessien tehostaminen johtaa usein kohti standardointia ja rutiinisointia. 

Samanlaiset asiat tehdään joka kerta samalla tavalla. (Lillrank et al. 2004, s.97.) 

 

Prosessiorganisaation haasteena ovat voimakkaasti erilaiset tehtävät, joten se onkin 

tehokkaimmillaan toistuvasisältöisissä toimissa, jotka suoritetaan jonkin normin, 

esimerkiksi käypä hoito -suositusten pohjalta. Byrokratiassa, jolla saattaa luoda huonon 

mielikuvan, erilaiset asiat väkisin pakotetaan samaan muottiin. Toisaalta samalaisten 

asioiden hoitaminen ikään kuin ne olisivat erilaisia johtaa tarpeettomaan hössötykseen. Käy 

helposti myös niin, että prosessin asetus on jatkuvasti vaikean mukaisesti, jolloin toiminta 

on jatkuvaa kaaosta. (Lillrank et al. 2004, s.97-98.) 

 

Prosessit ja tieto liittyvät voimakkaasti toisiinsa organisaation johtamisessa. Ilman tietoa ei 

prosessien tehokkuutta ja toimivuutta voida mitata. Seuraavassa aliluvussa käsitellään tiedon 

hyödyntämistä. 

 

3.2 Tiedon hyödyntäminen tehokkaasti 

 

Johtamisessa tietoa tarvitaan seurantaan, suunnitteluun ja päätöksenteon tueksi. Tiedon tulee 

olla ajantasaista ja oleellista, jotta siitä on hyötyä. Nykyaikainen mittaaminen toimii 

kontrolloinnin sijaan yhä enemmän oppimisen välineenä, jolloin jokapäiväiseen toimintaan 

sulautetut mittarit toimivat saumattomasti osana organisaation toimintoja ja 

kehittämispyrkimyksiä. Oleellista on ymmärtää, mitä kulloinkin mitataan ja mikä on sen 

tarkoitus. Yleisesti on helpompi mitata suoritteiden määriä ja euroja kuin aineettomia 

menestystekijöitä, asiakasvuorovaikutuksen onnistumista tai palveluiden lopputulosta ja 

syntynyttä asiakasarvoa. Usein jälkimmäiset ovat kuitenkin asioita, joihin organisaatioiden 

suorituskyky ja pidemmän ajan menestys perustuvat. Tästä syystä näitä on tärkeä mitata ja 

johtaa. (Jääskeläinen et al. 2013, s. 9-10.) 
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Piilevä kokemuksiin perustuva tieto voi olla merkittävienkin päätösten taustalla. 

Kokemukselliseen tietoon tulisi voida linkittää täsmällinen tieto, joka on mitattavaa ja 

jaettavissa olevaa. Hoitotyön ammattilaiset hyödyntävät sekä hiljaista että teoreettista tietoa, 

kun he tekevät hoitopäätöksiä. Dokumentaatioihin jää kuitenkin yleensä vain teoreettinen 

tieto, koska taustapäättelyssä käytettyä hiljaista tietoa ei pystytä usein muuttamaan 

täsmälliseksi tiedoksi. Tiedon johtamisen päätavoitteena onkin suuren määrän hiljaisen 

tiedon muuttaminen teoreettiseksi tiedoksi. (Salminen et al. 2017, s.68.) 

 

Mittaaminen tulee aloittaa palveluntuotannon mittaamisen tarpeista sekä eri palvelutyyppien 

ja ympäristöjen ominaispiirteistä. Näin varmistetaan, että mittaaminen on sidoksissa 

organisaation kehittämisen ja johtamiseen. Palveluja tuotetaan monenlaisissa 

toimintaympäristöissä ja tilanteissa, jotka tulee pystyä ottamaan huomioon mittaamisessa. 

Jokaisella organisaatiolla on ominaisuuksia, kuten strategia ja mittauksen käyttötarkoitus, 

jotka vaikuttavat mittauksen toteutukseen. Strategian tulisi aina toimia mittaamisen 

lähtökohtana, koska siinä määritellään menestymisen keskeisimmät tavoitteet. 

Organisaation mittaamiseen vaikuttavat myös monet muut tilannetekijät, kuten 

organisaatiokoko, toimiala, ulkoiset tekijät, käytettävä resurssit, organisaatiotaso/-

kokonaisuus, organisaatiokulttuuri sekä mittaus- ja tietojärjestelmät. Tilannetekijöiden 

huomiointi mittaamisessa on tärkeää, jotta saadaan tuotettua validia palvelunsuorituskyvystä 

kertovaa informaatiota. Tekijät eivät välttämättä ole samanarvoisia, vaan usein erilaisissa 

palveluissa johtamisen haasteet nousevat eri tekijöistä.  (Jääskeläinen et al. 2013, s. 11-13.) 

 

On oleellista, että käytettävissä oleva tieto on luotettavaa, helposti saatavilla ja vertailtavissa. 

Oleellista on tietää, mistä ja miten lähtödata on kerätty, mikä on saatavilla olevan tiedon 

yleinen validiteetti ja reliabiliteetti, kuinka helposti tieto on saatavilla sekä kuinka 

vertailukelpoisista lähteistä tieto on kerätty. Tiedon analysointi on turhaa, jos lähtödata on 

pielessä. Tiedon validiteetilla tarkoitetaan tiedon tehtävän kannalta oleellisuutta eli 

mittaroidaanko oikeita asioita. Tiedon reliabiliteetilla tarkoitetaan todellisen asiantilan ja sitä 

kuvaavan mittaluvun suhdetta, onko mittarointi tehty oikein. Keskeisimmät tiedot on hyvä 

pyrkiä todentamaan yleensä vähintään kahdesta tietolähteestä. (Parvinen et al. 2005.) 
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Ilman mittaamista datan ja tiedon tilalle tulevat ihmisten omakohtaisesta tulkinnasta arviot 

ja huhut. Kaikkea mitä voi havainnoida, voi myös mitata, ja mitä ei voi havainnoida, ei ole 

olemassa. Mittareiden kehitys ja/tai keksiminen vaatii työtä ja pohdintaa. Muutosta ei ole, 

jos se ei ole mitattavissa. Mitattavia asioita on helpompi hallita.  Mittarointi ja sen tulokset 

kertovat toimijoille, miten tulokset ovat kehittyneet ja motivoivat toimijoita kohentamaan 

tuloksia entisestä paremmiksi. On havaittu, että kun työntekijöitä aletaan aktiivisesti 

seuraamaan, heidän tuottavuutensa nousee merkittävästi jo pelkästään sillä. Sitä kutsutaan 

Hawthorne-efektiksi. Ilmiötä voidaan selittää sillä, että työntekijät saavat motivaatiota 

yrittämään enemmän, kun heidän tuotoksiaan mitataan. Lisäksi työntekijät ovat yleensä 

tyytyväisiä, kun heidän suoritteiden määrä huomioidaan. (Parvinen et al. 2005.) 

 

Käytettävissä olevalla tiedolla tulee olla käyttäjä. Pitkällä tähtäimellä tieto saattaa 

osoittautua vääristyneeksi tai harhaanjohtavaksi, jos kerättyä tietoa ei tarkastella ja arvioida 

myös oman yksikön (tietoa tuottavan) sisällä. Tässä korostuu erityisesti keskijohdon rooli, 

jolla tulisi olla valta ja vastuu käytännön toiminnan ylläpitämisestä. Keskijohto tarvitsee 

johtamistietoa esimerkiksi päivittäisen toiminnan organisoinnissa, resursoinnissa ja 

ohjauksessa. Tiedonkeruu ja analysointi ei voi olla kuitenkaan päätehtävä kiireiselle 

osastonylilääkärille tai osastonhoitajalle. Tässä apuna ovat tietojärjestelmät, jotka ovat 

kerran hyvin määritetyt ja aktiivisesti päivityksen alla. On kiinnitettävä huomiota, mitä tietoa 

kerätään, jotta tieto on oikeata ja tarkoituksenmukaista. (Parvinen et al. 2005.) 

 

Tietojohtamisessa on olemassa erilaisia rooleja ja vastuita eri sidosryhmillä, jotta toiminta 

olisi mahdollisimman tehokasta. Johdon rooli tiedon omistajana on määritellä omat 

tietotarpeensa. Lisäksi johdon tehtävänä on laatia organisaation tavoitteet ja tavoitteisiin 

pääsemistä kuvaavat mittarit ja indikaattorit. Koko henkilökunta, mukaan lukien johto, 

esimiehet ja henkilöstö, käyttävät tietoa tehdessään hoitopäätöksiä ja ohjatessaan toimintaa. 

Myös asiakas tarvitsee tietoa esimerkiksi omahoidon tukemiseen, sairautensa hoitoon tai 

hoitopaikan valintaan. Toimintaan tulee liittää myös tiedonhallinnan vastuuhenkilöitä, jotka 

varmistavat, että tietojärjestelmien ohjeistus on ajan tasalla ja johdon määrittelemiin 

tietotarpeisiin pystytään edelleen vastaamaan. Analytiikan ja raportoinnin työntekijöiden on 

vastattava siitä, että tieto on sitä tarvitsevien saatavilla oikea-aikaisesti. On oleellista, että 

jokainen asiakastyötä tekevä kantaa vastuunsa huolehtimalla dokumentoinnista sovittujen 
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periaatteiden ja rakenteiden mukaisesti. Lopulta vastuu tiedon hyödyntämisestä ja 

analyyseistä todettujen tarpeellisten toimenpiteiden jalkauttamisesta on johdolla. (Salminen 

et al. 2017, s.70.) 

Tiedon tehokkaassa hyödyntämisessä on käytetty toiminnanohjausjärjestelmiä. Yksi 

yleisesti tunnettu toiminnanohjaus periaate on ERP – Enterprise Resource Planning. Tämä 

ajattelutapa perustuu toiminnan mittarointiin, seurantaan ja raportointiin organisaation 

jokapäiväisessä toiminnassa. Kokonaisvaltaisessa toiminnanohjauksessa ovat mukana niin 

prosessit, resurssit, talous, logistiikka, potilaat kuin hallinto. ERP ei ole vain tietotekninen 

ratkaisu vaan myös johtamisen viitekehys. Suuren toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on 

erittäin vaativaa, joten se vaatii hyvän suunnittelun ja esityön. Haastavaa on luoda 

potilastietojärjestelmän ja talous-/resurssitietojärjestelmän keskinäiset algoritmit, jotta nämä 

järjestelmät voivat hyötyä toisistaan ja tuottaa hyödyllistä informaatiota johdon 

päätöksenteon tueksi. On syytä kuitenkin muistaa, ettei tiedon tuotanto olen ensisijainen 

ongelma, vaan sen käyttö. Tietoa haluttaisiin ja tuotettaisiin, jos sitä osattaisiin käyttää. 

Tietoa voidaan käyttää kunnolla hyväksi vasta, kun keskijohto on saanut osaamista ja 

ymmärrystä talouden ja tuotannon lainalaisuuksista. (Parvinen et al. 2005.) 

 

Kehitystoiminta 

Henkilöstön tulee nähdä mittaamisen vaikuttavuus, joten henkilöstöä lähellä olevien 

toiminnallisten mittareiden suunnittelu lisää mittaamisen merkitystä ja edesauttaa 

myönteistä suhtautumista mittaamiseen. Henkilöstön näkökulmasta tietojen syöttäminen 

järjestelmiin ainoastaan tilastoinnin tai konserni tason päätöksenteon takia voi tuntua 

turhalta. Yksittäisten palveluiden tai palvelutuotantoyksiköiden tasolla mittaamiselle voi 

avautua myös uusia soveltamiskohteita. Tämä voi mahdollistaa esimerkiksi tervehenkisen 

vertailuasetelman samankaltaisten yksiköiden välillä ja oikeudenmukaisen 

tulospalkkauksen. (Jääskeläinen et al. 2013, s. 11.) 

 

Kehitysprojektien toteuttaminen ilman mittaamista ennen ja jälkeen muutosten johtaa 

todennäköisesti vain sattumanvaraisiin tuloksiin, jolloin myös mahdollisuudet epäonnistua 

ovat suuret (Parvinen et al. 2005). Yleisesti kehitystoiminnan, joka tähtää muutokseen, 

haasteena on, että se yritetään viedä yhtenä isona tavoitteena eteenpäin. Suuren tavoitteen 

alla helposti tekemiseen turrutaan ja projektin etenemistä on erittäin haastava seurata. Usein 
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käy niin, että tähän tavoitteeseen ei päästä juuri siitä syystä, että projekti ajatellaan vain 

yhtenä isona tavoitteena. Projektia suunniteltaessa on lähes mahdotonta ennustaa tai tietää 

kaikki projektiin liittyvät asiat. Tästä seuraa, että kaikkia tärkeitä asioita ei tulla tekemään 

projektin aikana. Vaikka projektinvetäjä osaisikin ottaa huomioon tarvittavat asiat, voidaan 

huomata projektin edetessä, ettei näiden asioiden yhteensovittaminen onnistukaan erinäisistä 

syistä. (Matta & Ashkenas, 2003.) 

 

Hyvä haastavan kehitysprojektin toteutustapa on jakaa projekti pienempiin miniprojekteihin, 

jolloin projektia on helpompi johtaa ja tulos näkyy konkreettisemmin ja nopeammin, joka 

taas motivoi projektissa mukana olevia tehokkaaseen työskentelyyn. Projektin jakaminen 

miniprojekteihin auttaa myös, koska suunnittelemalla projekti pienempiin osiin, voidaan 

nähdä paremmin, mitä tarvitaan tavoitteeseen pääsemiseen. Pienemmän projektin 

aikataulutus on myös huomattavasti helpompaa kuin suuren projektin. Lisäksi projektin 

edetessä tulee esiin asioita, joita ei olisi osattu ottaa huomioon, jos projektia oisi suoritettu 

yhtenä suurena kokonaisuutena. Riittävän usein, kun tarkastellaan tulosta, toiminta pysyy 

aktiivisena ja tehokkaana. Liiallista projektin osittamista tulee kuitenkin välttää, koska 

saattaa lisätä kustannuksia. On hyvä muistaa, että osittamisen tarve riippuu paljon projektiin 

osallistuvien määrästä ja heidän kokemuksestansa tarvittavaan osaamisen suhteen. (Matta & 

Ashkenas, 2003.) 

 

Kehitystoiminnan ja tiedon keskinäinen yhteys on merkittävä. Tiedon avulla voidaan 

todentaa kehitystoiminnan onnistuneisuutta ja kehityksen vaikuttavuutta.  Tiedon ja 

kehitystoiminnan yhdistävät mittarit, josta hieman seuraavaksi. 

 

3.3 Keskeiset mittarit ja suorituskyky 

 

Palvelutuotannon mittaamiseen ei ole tarjolla valmista patenttiratkaisua. Palveluiden 

johtamisessa ja samalla myös niiden suorituskyvyn mittaamisessa on erityispiirteitä 

verrattuna perinteiseen mittaustietouteen, koska palvelutuotokset ovat aineettomia ja asiakas 

on keskeisessä roolissa arvonluonnissa. Aineetonta palvelutuotosta on vaikeampi mitata 

kuin selkeitä tuotteita ja asiakkaan toiminnalla on suuri vaikutus tapahtuman onnistumiseen, 
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joten asiakasnäkökulman on korostuttava myös mittaamisessa. Palvelutoiminta on usein 

myös hyvin moninaista, joka haastaa mittaamista. Palveluiden mittaamista ei tulisi edes 

ajatella yhtenäisenä teemana tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. (Jääskeläinen et al. 2013, 

s. 9.) 

 

Organisaation tai yrityksen tulee tuntea sen suorituskyky ja tulevaisuuden menestymisen 

kannalta kriittisimmät tekijät. Tätä varten on kehitetty suorituskyvyn mittarit. Yleisesti 

suorituskyvyn mittaristot on tarkoitettu käytettäväksi koko organisaatiolle, mutta niitä 

voidaan käyttää myös organisaation tietyn osan suorituskyvyn mittaamiseen, jolloin 

puhutaan prosessien mittaamisesta (Laamanen 2001, s.152). Parmenter (2010) jakaa 

suorituskyvyn mittarit neljään osaan, jotka ovat: 

- Keskeiset tulosindikaattorit (Key Result Indicators, KRI), jotka kuvaavat monien eri 

toimien yhteistä tulosta. Näitä mittareita käytetään yleiskuvan hahmottamiseen ja 

niitä yleensä hyödyntää johtoryhmä. Julkisessa organisaatiossa näitä voisivat olla 

esimerkiksi palvelun keskimääräinen odotusaika, asiakastyytyväisyys tai 

työntekijöiden tyytyväisyys. 

- Tulosindikaattorit (Result Indicators, RI) kuvaavat useamman kuin yhden osaston 

toimintaa. RI eroaa KRI:stä siten, että KRI on yleisempi yhteenveto tuloksista. 

Tulosindikaattoria on tarkoitus seurata viikoittain tai jopa päivittäin. Julkisessa 

organisaatiossa näitä mittareita voisi olla esimerkiksi viikoittainen käyttöaste, 

palveluiden suhteellinen kattavuus ja hoidossa käyneiden lukumäärä. 

- Keskeiset suorituskykyindikaattorit (Key Performance Indicators, KPI) ovat 

mittareita, jotka keskittyvät organisaation suorituskyvyn näkökohtiin erityisesti 

nykyisen ja tulevan menestyksen kannalta. KPI:t ovat mittareita, jotka eivät ole 

taloudellisia, niitä seurataan vähintään viikoittain, johto on sitoutunut niihin, niillä 

on todellinen merkitys organisaation menestykselle, ne ovat yksinkertaisia, ne ovat 

koko organisaation tiedossa sekä ne on testattu toimiviksi. Keskeisiä 

suorituskyvynmittareita ovat esimerkiksi myöhästyneet toimitukset avainasiakkaille, 

henkilöstön tyytyväisyyskyselyn jälkeen toteutettujen aloitteiden lukumäärä, 

seuraavaksi toteutettavaksi suunniteltujen innovaatioiden lukumäärä tai tiettyjen 

hätätilanteiden reagointiaika. 



 

 

 

23 

- Suorituskykyindikaattorit (Performance Indicators, PI) ovat mittareita, jotka eivät 

liity suoranaisesti talouteen ja jotka voidaan linkittää organisaation toimintaan. PI 

eroaa KPI:stä siten, että KPI on perustavalaatuisempi organisaation toiminnan 

kannalta. Suorituskykyindikaattorit ovat kyllä tärkeitä, mutta ne eivät ole ratkaisevia 

toiminnan kannalta. Ne auttavat henkilökuntaa sopeutumaan organisaation 

strategiaan. Tämmöisiä mittareita voisi esimerkiksi olla puhelinkeskuksessa soittajan 

luovuttaminen odotuksen jälkeen, seuraavalle kuukaudelle varattujen 

harjoitustuntien määrä tai osaston toteuttamien innovaatioiden lukumäärä.  

 

Organisaatiolle sopiva suorituskyvyn mittaristo valitaan sen strategisten tavoitteiden ja 

muun toiminnan mukaisesti. Olennaista on, että mittaristo kuvaa toimintaa tehokkaasti ja 

reaaliaikaisesti niin johtajille kuin työntekijöillekin. Mittaristo on myös liitettävissä Lean-

ajatteluun, jolloin sitä hyödynnetään hukan eliminoimisessa. Tehokkaat suorituskyvyn 

mittarit voivat paljastaa piilevän hukan tai sen mahdollisuuden hyvissä ajoin prosessissa ja 

antavat tärkeää tietoa siitä, mihin kohtiin prosessin tehostaminen ja ehkäisykeinot tulisivat 

kohdistaa. Oikein rakennettu ja tavoitteiden mukainen mittaristo motivoi työntekijöitä 

parempiin suorituksiin. Kun sopivat mittarit on löydetty, on tärkeää löytää yhteinen tahto ja 

tapa toimia, jotta mittaristo johtaa menestymiseen. (Vorne 2007, s.49.) Mittaristosta saatujen 

tulosten analysointia prosessien suorituskyvyn mittaamisessa helpottaa, kun valittuja, 

prosessin päätehtävää hyvin kuvaavia, mittareita on vain muutama usean ei niin 

merkityksellisen mittarin sijaan (Laamanen 2001, s.174). 

 

Suorituskykymittaristot on usein liitettynä aikaan, laatuun ja talouteen. Puhelinpalvelun 

toimintaan liittyen keskeisimpänä ovat aika- ja laatumittarit, joten niistä seuraavaksi. 

 

Aika- ja laatumittarit 

Ajan mittaaminen voidaan jakaa kahteen yleiseen osa-alueeseen: prosessiaikaan tai 

läpimenoaikaan. Prosessiajalla kuvataan jonkin tietyn toiminnan tai prosessin 

valmistumisaikaa, esimerkiksi tilauksen käsittelyä ja sen toimittamista eteenpäin. 

Läpimenoaika eroaa tästä vähän, sillä siinä otetaan aikaa hetkestä, jolloin samainen tilaus 

saapuu esimerkiksi sähköpostiin, ja se toimitetaan täydellisenä eteenpäin prosessia 

käsitelleen henkilön työpöydältä. Läpimenoaika on yleensä prosessiaikaa pidempi, koska 
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suoritettava prosessi saattaa seisoa jumiutuneena tai jonossa odottamassa jatkokäsittelyä. 

(Keyte & Locher, 2016, s. 28) 

 

Laatu on keskeinen käsite suunnittelussa, johtamisessa ja palveluiden tuotannossa. Kukaan 

ei halua mielellään tuottaa huonoa laatua. Yleisesti ottaen ja käytännön toimijoiden 

keskuudessa laatua käytetään monella eri merkityksellä. Esimerkiksi Maailman 

terveysjärjestö määrittelee (Maailman terveysjärjestö (WHO), 2006, s.9) kuusi laatualaa tai 

ulottuvuutta seuraavasti: turvallinen, tehokas, kärsivällinen, suorituskykyinen, oikea-

aikainen ja oikeudenmukainen. Terveydenhuollossa ei ole olemassa kansainvälistä toimivaa 

standardia laadun kehittämiseksi ja vertailemiseksi. Riittämättömien laatumittareiden 

puuttuminen saa potilaat perustamaan valintansa sijaintiin, hintaan, kokemukseen tai 

kuvaan. Terveydenhuollossa, kuten muilla elämänaloilla, et voi hallita sitä, mitä ei voi 

mitata, ja et voi mitata sitä, mitä et voi määritellä. (Lillrank 2015.) 

 

Palvelun laadun määrittäminen on paradoksaalisesti helpompaa kuin valmistetun tuotteen 

kohdalla, mutta laadunhallinta on vaikeampaa. Perusajatus on, että palvelun laatu on 

asiakkaan odotusten ja asiakkaan havaitsemien tulosten välinen suhde. Asiakkaiden 

osallistuminen tuotantoon on tuotteiden ja palveluiden erottamisen ydin. Sekä asiakkaat että 

tuottajat tuovat resurssit yhteen palvelusopimukseen, joka perustuu arvolupaukseen, joka 

johtaa yhteiseen palveluprosessiin, josta seuraa arvo. Tästä seuraa hallintaan haasteita, koska 

yksilöt ja heidän tilansa ovat erilaisia. Toisaalta tuottajaresurssit voi olla haastava määritellä, 

koska kapasiteetti on riippuvainen asiakas määristä. (Lillrank 2015.) 

 

Terveydenhuollon tuotannon keskeinen haaste on palveluiden monimuotoisuus. 

Terveydenhuollon keskeisiä laatuparametreja on yritetty luoda useaan otteeseen. Lillrank 

(2015) ehdottaa tutkimuksessaan laatumallia, joka sisältää kolme eri terveydenhuollon 

laatutyyppiä: kliininen päätöksenteko, potilaiden turvallisuus, ja potilaiden kokemus. 

(Lillrank 2015.) 

 

Kliininen päätöksentekotehtävä on tutkia potilaan tapaus, kerätä asiaankuuluvia tietoja eri 

lähteistä, mukaan lukien esitiedot ja testit, määrittää ongelman luonne ja mahdollinen syy 

(diagnoosi) ja ehdottaa hoito- tai hoitosuunnitelmaa. Tässä voitaisiin mitata esimerkiksi, 
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onko diagnoosi oikea, eikö parannus sovi potilaalle, johtaako se odotettuihin tuloksiin? 

Lopullinen todiste tehokkuudesta voidaan tehdä vain jälkikäteen. Hoitosuunnitelmat 

voidaan suunnitella eri tasoilla tai palvelutasoilla potilaan tilanteen mukaan eli esimerkiksi 

rutiinitapaukset tai monimutkaiset tapaukset. Kliinisiä päätöksiä voidaan tutkia erikseen tai 

samankaltaisten diagnoosien yhteenlasketuissa aggregaateissa. Koska kliinisissä päätöksissä 

on epävarmuutta, ei voida olettaa tai vaatia, että lääkäri olisi oikeassa joka kerta, joten 

suorituskykytavoitteiden tulee olla suhteellisia. Kliinisen päätöksenteon parantamiseksi on 

olemassa useita yleisiä hallintatekniikoita: parannetaan koulutusta ja diagnostisia 

tekniikoita, vahvistetaan ammattietiikkaa sekä kehitetään parhaita käytäntöjä. (Lillrank 

2015.) 

 

Potilaiden turvallisuus on tärkein laatumittari. Siellä voidaan mitata esimerkiksi, kun 

hoitosuunnitelma on laadittu, onko sitä noudatettu tai noudatetaanko hyviä käytäntöjä 

esimerkiksi hygienian osalta tiukasti? Haittavaikutuksia tai läheltä piti- tilanteita voidaan 

raportoida, laskea, arvioida ja muuttaa jatkuvan parantamisen avulla. Realistinen 

suorituskykytavoite turvallisuudessa on se, ettei siinä ole vikaa ollenkaan. Tähän pitää 

pyrkiä. Oman haasteensa mittaamiseen tuo esimerkiksi se, ettei kaikilla potilastapauksilla 

ole selkeää alustavaa diagnoosia ja sitä seurannutta hoitosuunnitelmaa. Joissakin tapauksissa 

diagnoosi on meneillään oleva prosessi ja hoitosuunnitelmaa mukautetaan usein. (Lillrank 

2015.) 

 

Potilaan kokemus voidaan tunnistaa kysymällä ja tarkkailemalla käyttäytymistä. Eri 

kyselyvälineet voivat seurata potilaan odotuksia ja verrata niitä kokemuksiin. Tyytyväisyyttä 

on vaikea hallita, koska se johtuu subjektiivisista mieltymyksistä, olemassa olevista 

henkisistä tiloista ja vaihtelevista käsityksistä. Eri ihmisillä on erilaiset mieltymykset. Eri 

ihmiset voivat myös kokea saman asian eri tavalla. Kokemukseen vaikuttaa esimerkiksi 

henkilökohtaiset asenteet ja käyttäytymiset, reagointikyky, huolehtiminen, tilanteeseen 

liittyvä tietoisuus, sosiaalinen osaaminen, organisaatiokulttuuri, henkilöstön 

vaikutusmahdollisuudet ja luottamus. On tärkeää kerätä tietoja potilaan tyytyväisyyden 

keskiarvoista ja sen kehityksestä ajan mittaan. Päivittäin tulee taistella hyvien kokemusta 

puolesta. (Lillrank 2015.) 
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CAF (Common Assessment Framework) -yhteinen arviointimalli 

Yhteinen arviointimalli CAF on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu 

laadunarviointityökalu. CAF -arviointimallin lähtökohtana on kokonaisvaltainen 

laadunarviointi, jossa tarkasteltavia kohteita eri tulosalueiden lisäksi ovat myös 

organisaation toimintatavat, jotka mahdollistavat hyvien tulosten syntymisen. CAF -malli 

on kehitetty Euroopan unionin jäsenmaiden välisessä verkostossa, jonka tavoitteita ovat 

edistää jäsenmaiden välistä tiedon vaihtoa sekä yhteistyötä hallinnon ja julkisten palvelujen 

kehittämisessä. Mallia voidaan hyödyntää niin laajemman kehittämistyön tekemiseen kuin 

kohdennetusti tiettyyn kehittämistarpeeseen. (CAF 2013, s. 9; Vakalopoulou et. al. 2013, s. 

745.) CAF -mallia hyödyntämällä organisaation haasteet ja ongelmat voidaan havaita sekä 

niille voidaan löytää ratkaisuja. Lisäksi organisaation jo olemassa olevia vahvuuksia voidaan 

parantaa entisestään CAF -mallia hyödyntäen. Mallin tarkoituksena ylipäätään on luoda 

positiivisia muutoksia ja kasvua julkiselle sektorille tutkimalla ja kehittämällä 

toimintatapoja ja niistä seuraavia tuloksia. (Vakalopoulou et. al. 2013, s. 745.) Mallia 

käytetään jo ympäri Eurooppaa ja Suomessa sitä on hyödynnetty mm. 

perusterveydenhuollossa, johon se tarjoaa organisaatioille keinoja toiminnan parantamiseksi 

eri organisaatioiden vertailtavuuden, keskeisten kumppanuuksien tunnistamisen ja 

toimintakäytäntöjen tavoitteellisen kehittämisen myötä (Parhiala et al. 2015, s. 15, 29). 

 

CAF -mallin käytölle on määritelty neljä tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on laatujohtamisen 

menetelmien käyttöönoton helpottaminen julkisella sektorilla. Toinen tavoite on auttaa 

paikantamaan julkisen sektorin organisaatioiden vahvuuksia ja parantamiskohteita. 

Kolmantena tavoitteena on yhdistää erilaisia käytössä olevia laadunhallintamenetelmiä ja 

viimeisenä neljäntenä tavoitteena on edesauttaa julkisen sektorin organisaatioiden 

vertailukehittämistä. (CAF 2013, s. 9; Parhiala et al. 2015, s. 9-10.) 

 

CAF -malli on siis viitekehys, jonka avulla organisaatio voi seurata oman toimintansa 

kehittymistä. Malli tarjoaa näyttöön perustuvan arvioinnin, jota voi verrata muihin julkisen 

sektorin organisaatioihin. Mallin avulla voidaan saavuttaa korkea suoritustaso ja todentaa se 

myös sekä muodostaa yhteinen ja kestävä käsitys siitä, mitä tarvitaan organisaation 

toiminnankehittämiseksi.  Malli auttaa saavutettavien tulosten ja ne mahdollistavien 

toimintatapojen välisen riippuvuuden hahmottamisen sekä henkilöstön osallistumisen 
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toiminnan arviointiin ja kehittämisen suunnitteluun. Lisäksi mallin avulla voidaan jakaa 

hyviä käytäntöjä organisaation sisällä ja muiden organisaatioiden kanssa sekä erilaisten 

kehittämishankkeiden nivomisen osaksi normaalia johtamista ja kehittymisen seurannan, 

kun itsearviointi toistetaan samalla kriteeristöllä säännöllisesti. (CAF 2013, s. 9-10.) 

 

CAF -malli koostuu yhdeksästä arviointialueesta, jotka on vielä jaettu 28 arviointikohtaan. 

Näin pyritään arvioimaan kaikkia organisaation toiminnan kannalta tärkeimpiä osa-alueita. 

Organisaation tulisi soveltaa työkalua käyttöönsä niin, että siinä on kaikki yhdeksän 

arviointialuetta mukana, mutta muuten sitä voi halutessaan muokata organisaation 

erityispiirteiden mukaiseksi. (Vakalopoulou et. al. 2013, s. 745.) Kuvassa 5 on esitelty CAF 

-malli ja arviointialueiden aiheet. 

 

 

Kuva 5. CAF -malli (CAF 2013, s. 10). 

 

Kuten ylläolevasta kuvasta nähdään, malli on jaettu kahteen osaan. Arviointialueille 1-5 

tarkastellaan toimintatapoja, joilla mahdollistetaan organisaation haluttuihin tuloksiin 

pääseminen. Arviointialueilla 6-9 arvioidaan sitä, miten hyvin organisaatio saavuttaa sen 

toiminnalle asetetut tavoitteet. (CAF 2013, s. 15, 38.) Näitä kohtia arvioidaan seuraavaksi 

esitettävien lisäkysymysten avulla ja pisteytetään myöhemmin esitettävän kriteeristön 

mukaisesti. 
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Toimintatapojen arvioinnissa ensimmäisenä osana on johtajuus. Tämä osa sisältää neljä 

arviointikohtaa, jotka muodostuvat seuraavista kysymyksistä: 1. Mitä johtajat tekevät 

osoittaakseen organisaatiolle suunnan kehittämällä sille mission, vision ja arvot? 2. Mitä 

johtaja tekevät johtaakseen organisaatiota, sen suorituskykyä ja jatkuvaa kehittämistä? 3. 

Miten johtajat motivoivat ja tukevat organisaation henkilöstöä? 4. Miten johtajat ylläpitävät 

toimivia suhteita poliittisiin päättäjiin ja sidosryhmiin? (CAF 2013, s. 17-21.) 

 

Toimintatapojen arvioinnissa toisena osana on strategia ja toiminnan suunnittelu. Tämä osa 

sisältää neljä arviointikohtaa, jotka muodostuvat seuraavista kysymyksistä: 1. Miten 

organisaatio kerää tietoa sidosryhmien nykyisistä ja tulevista tarpeista sekä muuta 

suunnittelun kannalta tarpeellista tietoa? 2. Miten organisaatio kehittää strategiaa ja 

suunnittelua ja ottaa samalla huomioon kaiken kerätyn tiedon? 3. Miten organisaatio viestii 

ja toteuttaa strategiaa ja toiminnansuunnittelua koko organisaatiossa sekä tarkistaa niitä 

säännöllisesti? 4. Miten organisaatio suunnittelee, toteuttaa ja arvioi innovaatioita ja 

muutoksia? (CAF 2013, s. 22-24.) 

 

Toimintatapojen arvioinnissa kolmantena osana on henkilöstö. Tämä osa sisältää kolme 

arviointikohtaa, jotka muodostuvat seuraavista kysymyksistä: 1. Miten organisaatio 

suunnittelee, hallinnoi ja parantaa henkilöstövoimavaroja strategian ja suunnitelmien 

mukaisesti? 2. Miten organisaatio tunnistaa, kehittää ja käyttää henkilöstön osaamista 

yhdistääkseen henkilökohtaiset ja organisaation tavoitteet? 3. Miten organisaatio kehittää 

avoimuutta ja valtaistamista yhdessä henkilöstön kanssa ja tukee työhyvinvointia? (CAF 

2013, s. 25-28.) 

 

Toimintatapojen arvioinnissa neljäntenä osana on kumppanuudet ja resurssit. Tämä osa 

sisältää kuusi arviointikohtaa, jotka muodostuvat seuraavista kysymyksistä: 1. Miten 

organisaatio kehittää ja johtaa kumppanuussuhteita keskeisten toimijoiden kanssa? 2. Miten 

organisaatio kehittää kumppanuussuhteita kansalaisten/asiakkaiden kanssa? 3. Miten 

organisaatio johtaa talouttaan? 4. Miten organisaatio johtaa tietoa? 5. Miten organisaatio 

johtaa teknologiaa? 6. Miten organisaatio johtaa toimitiloja? (CAF 2013, s. 29-33.) 
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Toimintatapojen arvioinnissa viidentenä osana on prosessit. Tämä osa sisältää kolme 

arviointikohtaa, jotka muodostuvat seuraavista kysymyksistä: 1. Miten organisaatio 

tunnistaa, suunnittelee, johtaa ja kehittää prosessejaan jatkuvasti yhdessä sidosryhmien 

kanssa? 2. Miten palveluja ja tuotteita tuotetaan ja kehitetään kansalais- /asiakaslähtöisesti? 

3. Miten organisaatio sovittaa yhteen omat prosessinsa ja huolehtii niiden 

yhteensopivuudesta muiden keskeisten organisaatioiden prosessien kanssa? (CAF 2013, s. 

34-37.) 

 

Tulosten arvioinnissa ensimmäisenä (koko mallissa kuudentena) osana on asiakas- ja 

kansalaistulokset. Tämä osa sisältää kaksi arviointikohtaa, jotka ovat asiakas- ja 

kansalaistyytyväisyysmittausten tulokset ja sisäiset suorituskykymittarit. (CAF 2013, s. 39-

41.) 

 

Tulosten arvioinnissa toisena (koko mallissa seitsemäntenä) osana on henkilöstötulokset. 

Tämä osa sisältää kaksi arviointikohtaa, jotka ovat henkilöstökyselyjen tulokset ja sisäiset 

suorituskykytulokset. (CAF 2013, s. 42-45.) 

 

Tulosten arvioinnissa kolmantena (koko mallissa kahdeksantena) osana on 

yhteiskuntavastuutulokset. Tämä osa sisältää kaksi arviointikohtaa, jotka ovat organisaation 

ulkopuolisten tahojen käsityksiin liittyvät tulokset ja sisäiset suorituskykytulokset. (CAF 

2013, s. 48-50.) 

 

Tulosten arvioinnissa neljäntenä (koko mallissa yhdeksäntenä) osana on keskeiset 

suorituskykytulokset. Tämä osa sisältää kaksi arviointikohtaa, jotka ovat ulkoiset tulokset - 

tuloksellisuus ja vaikuttavuus sekä sisäiset tulokset – tehokkuus. (CAF 2013, s. 51-53.) 

Tarkempia ohjeita eri arviointikohtien täyttämiseen löytyy CAF 2013 – oppaasta, jonka 

lähdetiedot löytyvät tämän työn lähdeluettelosta. Arviointikohtia pisteytetään säännöllisesti 

joka kerta samalla kriteeristöllä. Toimintamallin arviointikohtia pisteytetään kuvan 6 

mukaisesti. Tuloksien arviointikohtia puolestaan pisteytetään   kuvan 7 mukaisesti. 

Kummassakin tapauksessa taulukoiden avulla pisteytetään organisaation nykytila kyseisessä 

arviointikohdassa 0-100 pisteen välille. 
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Kuva 6. Toimintamallin arviointikohtien pisteytys (CAF 2013, s. 45). 

 

 

Kuva 7. Tulosarviointialueiden pisteytys (CAF 2013, s. 45). 

 

CAF 2013 -oppaassa esitellään kolmivaiheinen prosessimalli CAF:n käyttöottamisessa ja 

toteuttamisessa. Tämä on ohjeellinen toimia, mutta se perustuu niiden organisaatioiden 

kokemuksiin, jotka ovat käyttäneet CAF:ia kehittämistyössään. Prosessimalli koostuu 

kolmesta eri vaiheesta ja kymmenestä eri toimenpiteestä. (CAF 2013, s. 59.) Ei ole 

tarkoituksenmukaista alkaa tässä avaamaan jokaista toimenpidettä erikseen, koska ne on 

selitetty kattavasti CAF 2013 -oppaassa. Alla on kuitenkin otsikoin kerrottuna eri vaiheet ja 

toimenpiteet sekä lopuksi oppaan sivunumerot, josta löytyy tarkemmat selitykset 

toimenpiteille.  

 

Ensimmäinen vaihe on CAF -mallin käytön suunnittelu ja se sisältää kaksi toimenpidettä, 

jotka ovat itsearvioinnin valmistelu ja toteutus sekä itsearviointiprosessin viestintä. Tässä 
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vaiheessa suunnitellaan miten ja missä mittakaavassa organisaatiossa toteutetaan CAF -

mallin käyttö. Oleellista on muodostaa yhteinen käsitys siitä, mitä hyötyä itsearvioinnista 

katsotaan olevan, miten sen tuloksia tullaan käsittelemään ja millä tavalla niiden perusteella 

käynnistetään kehittämistoimenpiteitä. Toteuttamisen kannalta tärkein osatekijä on, että sekä 

johto että henkilöstö sitoutuvat tekemiseen. Toimenpiteiden 1-2 tarkemmat ohjeet löytyvät 

CAF 2013 -oppaasta sivuilta 59-60. 

 

Toinen vaihe on itsearvioinnin toteutus ja se sisältää neljä toimenpidettä, jotka ovat yhden 

tai useamman itsearviointiryhmän muodostaminen, osallistujien perehdytys, itsearvioinnin 

toteutus sekä raportin laatiminen itsearvioinnista. Toimenpiteiden 3-6 tarkemmat ohjeet 

löytyvät CAF 2013 -oppaasta sivuilta 61-63. 

 

Kolmas vaihe on kehittämissuunnitelma ja toimenpiteiden priorisointi ja se sisältää neljä 

toimenpidettä, jotka ovat kehittämissuunnitelman laatiminen, suunnitelmasta viestiminen, 

suunnitelman toimeenpano sekä seuraavan itsearvioinnin suunnittelu. Toimenpiteiden 7-10 

tarkemmat ohjeet löytyvät CAF 2013 -oppaasta sivuilta 63-65. 

 

Summauksena CAF -mallista todetaan, että se on pyritty rakentamaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaiseksi ja siihen sisällytetty kahdeksan erinomaiseen suorituskykyyn 

perustuvaa tunnusmerkkiä. Nämä ovat (CAF 2013, s. 11; Parhiala et al. 2015, s. 10): 

1. Tuloskeskeisyys 

2. Asiakas- ja kansalaislähtöisyys 

3. Johtajuus ja johdonmukaisuus 

4. Tosiasioihin perustuva prosessijohtaminen 

5. Henkilöstön kehittäminen ja osallistaminen 

6. Jatkuvaoppiminen, uudistuminen ja kehittyminen 

7. Kumppanuuksien kehittäminen 

8. Yhteiskuntavastuu. 
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4 LEAN-AJATTELU SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 

 

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintaympäristö muuttuu nopeaan tahtiin 

haastavampaan suuntaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden muutosajureina toimivat väestön 

ikääntyminen, heikkenevä huoltosuhde, pula terveydenhuollon ja sosiaalitoimen 

ammattilaisista, talouden uhkakuva, uudet tavat tuottaa palveluita sekä asiakkaiden uudet 

vaatimukset. Tuottajien on tulevaisuudessa pystyttävä nopeampaan hoidon ja palvelun 

saatavuuteen, voimakkaampaan asiakkaan tarpeiden huomioimiseen sekä 

asiakastyytyväisyyden korottamiseen. Toiminnan kehittämistarve on siis valtava. Kestävän 

kehityksen varmistaminen on julkisen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen elinehto. (Jokela 

et al., 2018) 

 

4.1 Yleistä 

 

Lean-menetelmä määritellään kirjallisuudessa vähän eri tavoin, mutta yleisesti sillä 

tarkoitetaan systemaattista lähestymistapaa, jolla pyritään eliminoimaan 

liiketoimintaprosessin hukkaa jatkuvalla kehittämisellä ja näin tarjoamalla asiakkaalle 

mahdollisimman täydellinen tuote tai palvelu (Chen & Cos, 2012, s.12). Menetelmä on alun 

perin kehitetty autoteollisuuden tarpeisiin Japanissa Toyotan toimesta. Sieltä se on levinnyt 

lähes kaikille toimialoille tuotannon kehittämisen periaatteeksi. Leanin avulla pyritään 

vaikuttamaan tuotannon organisointiin, jatkuvaan kehitystyöhön, yrityskulttuuriin ja 

henkilöstön sitouttamiseen kehitystyöhön. Keskeinen tarkoitus Lean-toiminnassa on 

laatuajattelu, jolloin pyritään tekemään kaikki mahdollinen tuotteen ja toiminnan laadun 

takaamiseksi. Vastuu kehittämisestä ei enää pelkästään ole johtajilla vaan Leanin avulla se 

pyritään hajauttamaan koko organisaatiota tai yritystä koskevaksi. Lean-toiminnan 

keskeinen ajatus on myös se, että esimerkiksi tuotteen ja/tai palvelun arvo määritellään 

asiakkaan näkökulmasta. Asiakas arvostaa tuotteen/palvelun ominaisuuksia, laatua, 

toimitusaikaa ja toimitusvarmuutta. Eri asiakkaat näkökulmien mukaan arvostavat eri 

asioita. (Kouri, 2010, s.6.)  
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Lean-ajattelun pohjana on viisi eri päätermiä, jotka ovat arvo, arvoketju, virtaus, imu ja 

täydellisyys (Jones & Womack 2003, s.7). Jones & Womack (2003, s. 16-19) toteavat arvon 

ja arvoketjun määrittelemisen olevan Lean-ajattelun lähtökohta ja tärkein vaihe, jossa arvo 

voidaan määrittää vain loppuasiakkaan näkökulmasta ja arvoketju puolestaan on joukko 

toimintoja, joilla tietty tuote tai palvelu tuotetaan. Lean-toiminnassa korostetaan 

virtaustehokkuutta, jolloin asiakkaan tarpeisiin vastataan nopeasti ja hän saa tehokkaasti 

tarvitsemaansa hoitoa tai palvelua (Jokela et al. 2018, s.5). Imu merkitsee systeemiä 

sarjatuotannossa, jossa prosessien tarkoituksena on tuottaa se määrä tuotetta/palvelua, mitä 

seuraava prosessi tarvitsee ja samalla pyritään välttämään tuottamasta yli pyydetyn määrän 

(Suneja & Suneja 2017, s.199). Viimeisin termeistä on täydellisyys, jossa pyritään kaiken 

hukan eliminoimiseen, jolloin kaikki arvoketjun vaiheet tuottaisivat pelkästään arvoa 

asiakkaalle (Jones & Womack 2003, s. 350).  Peter & Taylor (2000, s.5) ovat jakaneet Lean-

ajattelun samantyylisesti ja kuvaavat menetelmän vaiheita seuraavasti: 

1. Tarkastele ja selvitä asiakaslähtöisesti, mitkä asiat ja vaiheet tuottavat tai eivät tuota 

lisäarvoa nimenomaisesti asiakkaan näkökulmasta. 

2. Tunnista kaikki tarvittavat prosessin vaiheet, toiminnot ja niiden suunnittelu koko 

arvovirtaketjun matkalta, jotta voit tunnistaa arvoa tuottamattomat vaiheet. 

3. Panosta erityisesti niihin toimiin, jotka lisäävät arvovirtaa ja vähentävät hukkaa, 

keskeytyksiä, odotusta ja huonoa laatua. 

4. Keskity ja panosta vain niihin asioihin, jotka ovat lähtöisin asiakkaasta. 

5. Pyri täydellisyyteen vähentämällä tai poistamalla hukkaa tuottavia prosesseja ja 

keskity yrityksen/organisaation jatkuvaan kehittämiseen. 

 

Lean -menetelmää on sovellettu jo jonkin verran ympäri maailmaa. Lean -menetelmiä on 

mm. hyödynnetty kliinisten prosessien ja liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelussa. 

Lean -tiimien kehittelemillä parannuksilla pyritään yleensä luomaan standardoituja 

protokollia, leikkaamaan jätettä ja kehittämään jatkuvan parantamisen kulttuureja, joiden 

avulla esimerkiksi sairaalat voivat sopeutua terveydenhuollon nopeisiin muutoksiin. Vaikka 

saadut tulokset osoittavat, että Lean -menetelmät ovat hyviksi todettuja myös sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kehittämisessä, niin silti vain rajoitettu määrä järjestäjiä hyödyntää niitä. 

Syitä tähän ovat mm. se, että Lean -lähestymistavassa ongelmanratkaisemisessa aktiivisesti 

mukana ovat myös alemman aseman työntekijät, joka voi olla joillekin johtajille vieras 
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toimintatapa. Lean -kehittämisprosessi voi olla aikaa vievää ja uuvuttavaa, mutta 

parhaimmillaan se on yksi parhaista tavoista lisätä tehokkuutta vähentää kustannuksia sekä 

parantaa potilaan ja henkilöstön tyytyväisyyttä. (Rice, 2015.) 

 

Lean -ajattelun hyödyntäminen ei ole täysin ongelmatonta sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Siinä on muutama perustavalaatuinen ongelma. Asiakasarvon määrittäminen on vaikeata, 

koska arvo määräytyy yleisesti siitä, mistä asiakas on valmis maksamaan. Potilailla ei 

kuitenkaan aina ole mahdollista tietää, mikä tuo hänen tilanteeseensa terveysarvoa. Koska 

asiakasarvo on haastava määrittää, on myös hukka vaikea määrittää. Asiakaslähtöisyys on 

haastava toteuttaa, koska asiakkuuteen liittyy potilaan lisäksi muitakin huomioon otettavia 

osapuolia, kuten rahoittaja, työnantaja ja terveysviranomaiset. Laadun hallinta on haastavaa, 

koska palveluissa suuri osa ongelmista johtuu asiakkaasta itsestään. Vakiointi on haastavaa, 

koska esimerkiksi kliininen kuva saattaa olla epävarma, jolloin potilasprosessia ei voida 

suunnitella, aikatauluttaa tai resursoida etukäteen. Kysynnän hallinta on myös hankalaa, jota 

tarvittaisiin prosessin tasapainottamiseksi. Vaikka Lean -ajattelun käyttämisessä on omat 

haasteensa, niin sitä voidaan kuitenkin soveltaa kohteissa, joihin se sopii. Oleellista on, että 

arvo ja ei-arvo on hahmotettavissa, prosessi on suunniteltavissa etukäteen sekä kysyntää 

voidaan seuloa ja ohjata. Aina tulee kuitenkin pyrkiä yleisiin Lean -tavoitteisiin, jotka ovat 

resurssi- ja virtaustehokkuuden optimointi sekä laadun ja potilasturvallisuuden maksimointi. 

(Lillrank, n.d.) 

 

4.2 Menetelmät 

 

Seuraavaksi esitellään Lean -työkaluja, joita aiotaan hyödyntää työn empiriavaiheessa. 

Tutustuttavia aiheita ovat asiakastarpeiden ymmärtäminen, vaihtelun tunnistaminen, 

vakiointi, hukat, visuaalisuus ja jatkuva kehitys. 

 

Asiakastarpeiden ymmärtäminen 

Palvelun onnistumista voidaan mitata sillä, kuinka se kykenee tyydyttämään asiakkaiden 

tarpeet. Asiakkaiden tarpeita tulisi selvittää ottamalla kontaktia asiakkaisiin (Morgan & 

Brenig-Jones 2009). Asiakkaiden tarpeet ja odotukset yhdistettynä palvelun tarjontaan 
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voidaan selvittää hyödyntämällä Voice of Customer (VOC) -työkalua. Ensin asiakkaiden 

tarpeet tulee ymmärtää, jonka jälkeen ne muutetaan kriittisiksi laatuvaatimuksiksi (Critical-

to-Quality, CTQ). Tämän jälkeen asiakkaiden kriittisiä laatuvaatimuksia verrataan palvelu 

tarjontaan VOC -työkalun avulla. VOC kuvaa asiakkaan tarpeita ja mielipiteitä tuotteista ja 

palveluista, ja se auttaa tunnistamaan asiakkaalle tärkeitä tekijöitä palvelussa. (Älykkäiden 

palveluiden arvoverkostot.) 

 

Näitä VOC -tuloksia tulisi hyödyntää mitattavina tavoitteina prosessien ja tuotteiden 

suorituskyvyille tai ominaisuuksille. CTQ-vaatimuksia voidaan hyödyntää siten, että ne 

asetetaan organisaation tavoitteiksi toimintaa kehitettäessä. Näin kehitys tapahtuu kohti 

asiakkaiden vaatimuksia ja toiminnasta saadaan asiakaskeskeisempää. (Morgan & Brenig-

Jones 2009, s. 49-59.) 

 

Vaihtelun tunnistaminen 

Vaihtelulla tarkoitetaan esimerkiksi eri henkilöiden osaamiseroja, työkuorman vaihtelua eri 

päivinä, tulipalojen sammuttamista tai organisaation omista toimintatavoista ja -malleista 

johtuvaa vaihtelua. Vaihtelun voi havaita mittaamalla aikoja, jotka kuluvat työn 

suorittamiseen tai odottamiseen. Vaihtelua voidaan jaotella kahteen kategoriaan, jolloin joko 

tapahtumien keskiarvo heiluu tai tapahtumat ovat keskenään erilaisia. (Torkkola, 2015, 

s.23.)  

 

Vaihtelua voidaan visuaalisesti esittää prosessin tilastollisella käyttäytymiskäyrällä 

(statistical process control, SPC). SPC -käyrä voi siis kuvata organisaation mittaria, joka 

kuvaa palvelun toimintaa.  Kuvassa 8 on esitetty SPC -käyrä, jossa vaihtelua ilmenee paljon. 

SPC-käyrä muodostuu ylärajasta (UCL), alarajasta (LCL), keskiarvosta sekä toteutumasta 

(kuvassa kpl). Tässä tapauksessa vaihtelua on paljon, koska sekä ylä- että alaraja ylittyy. 

Stabiilissa prosessissa, johon usein pyritään, vaihtelu pysyy näiden rajojen sisäpuolella ja 

mahdollisimman lähellä keskiarvoa. SPC-käyrää voidaan hyödyntää palvelun toiminnan 

seuraamisessa ja ohjaamisessa. Sen avulla voidaan selvittää ja ennaltaehkäistä erityissyitä 

(rajojen ylityksiä) päivittäin. On normaalia, että prosessissa on jonkin verran vaihtelua eikä 

ole tarkoituksenmukaista kaikkea vaihtelua eliminoida (Torkkola, 2015, s.150, Rajamäki, J. 

et. al, 2013.) 
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Kuva 8. SPC-käyrä (Torkkola, 2015). 

 

Asiakaskysynnän rytmi määrää tahtiajan. Kysynnän tahdissa pysyminen turvaa jatkuvan 

virtauksen ja tasoitetun toiminnan. Tahtiaika on kokonaisvaltainen tapa ohjata toimintaa 

asiakaskysynnän mukaan prosessin eri vaiheissa. Sillä voidaan varmistaa, että jokaiseen 

toimintoon suunnitellaan oikea kapasiteetti täyttämään asiakkaan tarpeen. Tahtiaika auttaa 

myös luomaan sopivan määrän palvelua juuri oikeaan aikaan. Tahtiajan mukaisella 

toiminnalla voidaan minimoida palvelun kustannuksia ja lyhentää läpimenoaikaa. 

Tahtiaikaa tulee muuttaa kysynnän mukaisesti, joka tarkoittaa, että kysyntä tulee olla 

tunnettavissa ja ennustettavissa. Esimerkiksi, kun tiedetään ruuhka-ajat, niin pyritään silloin 

pitämään tahtiaikaa alle tavoitteen ja palaamaan normaaliin tahtiaikaan, kun jono on saatu 

purettua. Tavoitteellinen tahtiaika saadaan jakamalla käytettävissä oleva työaika 

asiakaskysynnän määrällä. (Jokela et al. 2018, s. 25-26.) 

 

Työtehtävien vakiointi 

Käytettävillä esineillä on paikkansa, ja jokainen esine on sovitussa paikassa. Jokaisella on 

suunnitellut työtehtävät, ja jokainen kehittää omaa työtään. Tämä on vakioidun työn 

perusidea. Tämä on olennainen Lean -muutoksen vaihe, jonka väliin jättäminen ei ole 

järkevää. Vakioitu työ on siis Lean -työkalu, jolla vakautetaan prosessit ja luodaan 

mekanismi niiden jatkuvalle parantamiselle. Tämä perustuu Leanin tärkeään ydinajatukseen, 

jonka mukaan prosessi määrittelee lopputuloksen. Lopputulokset voivat olla vaihtelevia, jos 

prosessia ei ole määritelty selvästi. Työn tehokkaasti tekeminen edellyttää selvästi 
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määriteltyjä työtapoja ja näitä tulee myös arvioida uudelleen säännöllisesti parannuksen 

aikaansaamiseksi. (Suneja & Suneja 2017, s.113.) 

 

Vakioitu työ määrittelee, mitä kullekin potilaalle tehdään hoidon alusta loppuun asti. Se 

määrittelee myös sen, miten kommunikoida muun henkilöstön kanssa. Ilman vakioituja 

työohjeita yleensä jokainen työntekijä hyödyntää silloin vain osaamistaan ja kokemustaan. 

Tämä voi toimia hyvinkin, mutta yleisesti se kuitenkin synnyttää hukkaa: esimerkiksi 

tarvittavat työkalut saattavat sijaita liian kaukana käyttöpaikastaan, potilaiden tarpeista 

viestitään epäselvästi tai työn tekemiseen voisi olla parempia ja tehokkaampia tapoja. 

(Suneja & Suneja 2017, s.114-115.) 

 

Ilman vakioituja toimintatapoja ei ole mahdollista kehittyä. Prosessin rakenteesta johtuvat 

puutteet on mahdollista havaita vain, jos prosessi on säännönmukainen ja vakiokaavaa 

noudattava. Vakioidut työohjeet ovat suhteellisen helppo toteuttaa, mutta niiden 

noudattaminen käytännössä voi olla haastavaa, koska niitä noudattaa ihmiset, jolloin 

käytännöt voivat muuttua nopeastikin. Työtapoihin tuodaan helposti työntekijän toimesta 

oma henkilökohtainen leima ja näin prosesseista tehdään oman näköisiä. Vakiokäytäntöä voi 

olla myös vaikeampi noudattaa työn ollessa kiireistä. Tärkeää onkin koko organisaation kuri, 

jotta kaikki suorittavat vakioidun prosessin sovitulla tavalla. Tässä tulee esiin ensinnäkin se, 

että vakioitua työtä tulisi tarkastella niin hallinnollisissa kuin potilastyöhön liittyvissä 

prosesseissa. Toiseksi se, että noudattava johtaminen tulisi olla osa esimiesten vakioitua 

työtä. (Addams & Barnas, 2017 s.63-64.) 

 

Suneja & Suneja ehdottavat kirjassaan (2017), että jokainen työntekijä tekisi omista 

työvaiheistaan asiakirjan, jossa luettelee työnsä vaiheet ja toiminnot. Asiakirjaan listataan 

esimerkiksi prosessin tärkeimmät vaiheet, turvallisuuden tai laadun kannalta tärkeimmät 

huomioitavat asiat, vaiheiden järjestys, työhön tarvittavat välineet ja lomakkeet sekä 

jokaisen vaiheen tekemiseen tarvittava aika. Oleellisin syy työtapojen vakioimiseen on, että 

vakiointi tarjoaa keinon parantaa prosesseja. Jotta prosessia voidaan kehittää, ensin on 

analysoitava, mitä sitä suorittaessa oikeastaan tarkalleen tehdään. Jo pelkästään oman työn 

kriittinen ajattelu ja työvaiheiden kirjaaminen herättävät ajattelemaan. Usein siinä jo huomaa 

asioita, joihin aiemmin ei kiinnittänyt huomiota, ja katsoo toimintaa eri näkökulmasta. 
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Työtekijä saattaa alkaa huomata työssään hukkaa, tehokkaampia toimintatapoja ja 

tarpeettomia työvaiheita. Olisi järkevää, jos ennen tämän asiakirjan luomista, työntekijä olisi 

tutustunut seitsemään hukan muotoon ja Lean-periaatteisiin. Tärkeää on, että ohjetta luovat 

ja päivittävät ne työntekijät, jotka kyseessä olevaa työtä tekevät. (Suneja & Suneja 2017, 

s.114-117.) 

 

Työtapojen systemaattinen kehittäminen vaatii siis ensin niiden määrittelyn. Kun työtavat 

ovat kirjattuna ylös, niihin tehtävät parannukset on helpompi toteuttaa. Jos esimerkiksi 

sairaanhoitaja keksii, miten työtä olisi järkevämpi tehdä, voi hän verrata sitä kirjattuun 

työtapaan ja mahdollisesti kirjata sen ylös. Parhaat työskentelytavat on tärkeää kirjata, jotta 

niitä voidaan hyödyntää laajasti, kuten vakioidussa työssä on tarkoituskin. (Suneja & Suneja 

2017, s.117.) 

 

Yksi tärkeä hyöty vakioiduista työohjeista on resurssien paremman hallinnan 

muodostaminen. Kun tiedetään kuinka kauan johonkin menee aikaa, esimies voi varmistaa, 

ettei resursseja ylikuormiteta tai käytetä liian vähän. Esimiesten on myös helpompi arvioida 

tarvittava resurssien määrä. Voidaan paljastaa tilanteita, joissa työntekijöillä on joko liian 

paljon tai liian vähän aikaa tehtävien suorittamiseen. Resursseissa voi olla epätasapainoa, ja 

kun tämä tunnetaan, voidaan työtehtäviä suunnitella paremmin kaikkien kesken. Työtapojen 

vakiointi selkeyttää roolit, tarjoaa tilaisuuden kehittää toimintaa ja poistaa työpaikan 

henkilökemioista johtuvia ongelmia. Vakioitu työ helpottaa myös uusien työntekijöiden 

kouluttamista, koska uusi työntekijä voi hyödyntää kirjattua asiakirjaa toisilta oppiman 

tiedon lisäksi. Samalla tavalla työhön opastaja voi opettaa uutta työntekijää asiakirjaa 

hyödyntäen. (Suneja & Suneja 2017, s.117-120.) 

 

Vakioituja työtapoja on otettu käyttöön eri Lean-hankkeissa ja niistä saatavia hyötyjä ovat 

olleet: 

• potilaiden yhdenmukaisemmasta hoidosta tulee helpompaa, 

• työntekijöiden vuorovaikutuksen haasteita katoaa roolien selkeytymisen myötä, 

• potentiaaliset virheet ovat helpommin ennakoitavissa ja ehkäistävissä, 

• potilaille varataan oikeat vastanottoajat, 

• uudet työntekijät saavat samanlaisen koulutuksen tehtäviinsä, 
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• hyvä laatu tulee prosesseihin ominaisuudeksi, ja sitä myös odotetaan kaikilta, 

• työntekijät ja hallinto voivat päästä yhteisymmärrykseen resurssien määrästä sekä 

• Lean-ajattelun seitsemän hukan muotoa tulee helpommin eliminoitaviksi. (Suneja & 

Suneja 2017, s.120.) 

 

Jotta vakiokäytänteitä noudatetaan ja ne voivat kehittyä, esimiehen tulee seurata ja auditoida 

työntekijöiden suoritteita. Tämän tulisi olla vakioituna osana johtajien vakioitua työtä sekä 

liiketoimintajärjestelmää. Ilman jatkuvaa vakioidun työn seurantaa ei siitä saatua hyötyä 

saada tehokkaasti. Yksi tehokkaaksi todettu tapa seurata vakioinnin toteutumista on ns. 

kamishibai-taulu. Taulu kertoo, kuinka tehtävät tulisi suorittaa sekä milloin niiden 

suorittamista tarkkaillaan.  (Addams & Barnas, 2017 s.65-66, 68.) 

 

Vakioidun työn haasteena on myös, että ihmiset voivat suhtautua siihen kielteisesti. Syynä 

tähän on, että se koetaan tylsäksi saman toistoksi. Tähän liitetään myös usein se, että 

työtehtävän aika määritetään, joten useat kokevat tämän kielteisenä. Tästä syystä kaikkea 

työtä ei ole järkevää eikä syytä vakioida. Yleisesti liian yksinkertaiset tai monimutkaiset 

prosessit ovat sellaisia, joita ei ole syytä vakioida. Prosesseja, joita halutaan kehittää, tulee 

vakioida niin pitkälle kuin kulloinkin on mahdollista. (Addams & Barnas, 2017 s.66-67.) 

 

Hukat 

Lean -ajattelussa yleisesti hukaksi tunnistetaan kaikki työ, mikä ei tuota asiakasarvoa. 

Tyypillisesti kirjallisuudessa hukka luokitellaan seitsemään kategoriaan, jotka ovat: 

- Ylituotanto. Ylituotannosta puhutaan, kun tehdään liian paljon, liian aikaisin tai 

varmuuden vuoksi. Tämä johtaa suoraan pidempiin toimitusaikoihin ja turhien 

asioiden siirtelyyn tai käsittelyyn. Asiantuntijatyössä ylituotantoa saatetaan pitää 

hyvänä asiana ymmärtämättä, että se on pois organisaation resursseista ja se vähentää 

asiakastyytyväisyyttä. Ylituotanto on seitsemästä hukasta pahin, koska se aiheuttaa 

ongelmia ja muita hukan muotoja. 

- Varastot tai asiantuntijatyössä keskeneräinen työ. Tämä kattaa kaikki tehtävät, 

jotka on aloitettu, mutta ei ole saatu vielä valmiiksi. Esimerkiksi näitä ovat 

sähköpostit, projektit tai raportit. 
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- Odottaminen. Odottaminen sisältää sekä työn, joka odottaa tekijäänsä, sekä 

asiakkaan, joka odottaa palvelua. Tyypillisesti odotetaan esimerkiksi päätöksiä, 

hyväksyntöjä tai tehtävässä tarvittavia lisätätietoja asiakkailta tai kollegoilta. 

- Ylimääräinen työntekijän tai materiaalin liike. Asiantuntijatyössä tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi tiedon käsin syöttämistä järjestelmästä toiseen tai useiden 

sovellusten käyttämistä liikkumalla sovelluksesta toiseen. Tässä hukassa on mukana 

myös tiedon lajittelu tai etsiminen. Lisäksi työtiloissa mahdollisesti pitkät 

liikkumiset sisältyvät tähän. 

- Siirtäminen. Tiedon ja työn siirtäminen henkilöltä tai osastolta toiselle sen sijaan, 

että pyrittäisiin minimoimaan tarvittavien henkilöiden määrä per tehtävä.  

- Virheet ja uudelleen tekeminen. Kun asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa 

palveluun, työ palautuu takaisin uudelleen tehtäväksi, jolloin sama tehtävä vie 

kapasiteettia kahteen kertaan. Sama tapahtuu myös työketjun sisällä, jos edellinen 

työvaihe on toimittanut virheellistä tai puuttuvaa tietoa, seuraava työvaihe joutuu 

joko paikkaamaan virheen tai palauttamaan työn. Lisäksi uudelleen tekemistä 

aiheuttavat keskeytykset, häiriöt ja väärinkäsitykset. Virheettömyys ketjun 

alkupäässä on kaikkein tärkeintä. 

- Epätarkoituksenmukainen käsittely. Asiakkaan todellisen tarpeen väärä arviointi 

saattaa aiheuttaa sen, että tehdään ylimääräisiä asioita, joista ei ole kenellekään 

hyötyä. Helposti saatetaan tehdä asia suuremmin vaikka pienempi olisi 

todellisuudessa riittävä. Tätä hukan muotoa saattaa esiintyä silloin, kun oikeaa työtä 

ei ole tarpeeksi tai työn riittävää laatutasoa ei ole yhdessä sovittu. (Torkkola, 2015, 

Abhisnek, D. et.al, 2015.) 

Kalong & Yosof tutkimuksessaan (2013) tutkivat hukkaa terveydenhuollossa peilaten IT-

alaan ja totesivat, että kaikki tunnistetut seitsemän kategoriaa ovat olemassa molemmilla 

aloilla.  

 

Visuaalisuus 

Visuaalisuuden keskeinen tavoite on kannustaa tehokkaampaan toimintaan ja parannusten 

tekemiseen. Siinä tehdään näkyväksi organisaation toimintaa työntekijöille ja/tai asiakkaille. 

Läpinäkyvyys auttaa luomaan yhteisen kielen ja ymmärryksen siitä, kuinka ideat ja kokeilut 

toteutetaan ja kuinka asioiden kehityssuuntiin voidaan vaikuttaa. Läpinäkyvyyden tulisi 
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luoda ympäristö, jossa voidaan aina kyseenalaistaa asiat ja etsiä uusia, vaihtoehtoisia 

toteutustapoja. Ideaalitilanteessa visuaalinen työympäristö synnyttää parannuksiin pyrkivän 

voiman, koska tietyt ihmiset haluavat tehdä jotain ongelmalle, jos he näkevät sen selkeästi 

esitetyssä muodossa joka päivä. Siihen tarvitaan vain keinot, aikaa ja lupa. (Addams & 

Barnas, 2017 s.87-93.) 

 

Visuaalisen hyödyntäminen johtamisessa voidaan toteuttaa päivittäisjohtamisentaulun 

avulla. Nimensä mukaisesti tauluja käytetään johtamiseen päivittäin. Tämän tavoitteena on 

yksinkertaisesti varmistaa, että kaikki tietävät, mikä on päivän tavoite ja mikä on heidän 

työtehtävänsä tänään. Taulun avulla myös jokainen voi tuoda esille mahdolliset poikkeamat, 

ongelmat ja kehittämisideat. Taulua hyödynnetään päivittäin esimiehen pitämässä lyhyessä 

palaverissa, johon osallistuvat kaikki työntekijät. Palaverissa tulee olla vakioagenda ja 

taulusta nähdään oleelliset tiedot tavoitteisiin ja työtehtäviin liittyen selkeästi esitettynä. 

Kehittämisideoita ei päivittäin ratkaista palavereissa, mutta niissä voidaan sopia, kenen 

vastuulla on viedä asioita eteenpäin. (Jokela et al. 2018, s. 33) 

 

Visuaalisen taulun muodostaa tyypillisesti kolme eri osa-aluetta, jotka ovat mittarit, resurssit 

ja kehitysideat. Mittaritaulussa seurataan työtä hyvin kuvaavia mittareita ja niille asetettujen 

tavoitteiden toteutumista. Resurssitaulussa näkyy käytössä olevat resurssit eli esimerkiksi 

työvuorossa olevien henkilöiden nimet ja roolit. Lisäksi resurssitaulussa voidaan näyttää 

potilaista tarvittavat tiedot. Kehittämistaulussa näkyy kehittämisideoiden ja 

ongelmanratkaisun eteneminen. (Jokela et al. 2018, s. 34) 

 

Visuaalisuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyy myös tiettyjä haasteita. Siinä puutteet tuodaan 

julkisesti esille, joka voi tuntua monista epämukavalta. On myös tärkeää, että päivittäin esillä 

olevat visuaaliset työkalut ovat ajan tasalla. Ylimääräisen työn tekeminen ei kiinnosta 

ketään, jos tulokset eivät ole sen verran tärkeitä, että ne tuotaisiin esille ja pidettäisiin ajan 

tasalla. (Addams & Barnas, 2017 s.88.) 

 

Jatkuva kehitys 

Jatkuvan parantamisen ajattelussa toimintamalleja kehitetään jatkuvasti. Kaiken perustana 

tässä on se, että organisaatiolla on yhteinen ymmärrys toiminnan nykytilasta, tavoitteista, 
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toimintatavoista sekä niiden kehittämisestä. Vakioidut toimintatavat ovat olennainen osa 

jatkuvaa kehittämistä, jolloin jokainen organisaation yksikkö ja yksilö noudattavat samoja 

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

 

Lean -ajattelussa kehittämisen ja ongelmanratkaisun työkaluksi on suunniteltu A3 -

menetelmä. Tässä ongelma tiivistetään A3 -kokoiselle paperille, jossa on tietyt kysymykset 

valmiina. Tällä pyritään siihen, että ongelmaa mietitään sopivasti ja monipuolisesti. Helposti 

sorrutaan joko liian kattavaan tai suppeaan ongelman miettimiseen, mutta A3 -menetelmää 

oikein käytettynä näitä haasteita pystytään pienentämään. (Torkkola, 2015, s.34.) 

 

PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)-sykli on tunnettu malli prosessin jatkuvalle 

parantamiselle. Se opettaa organisaatiota suunnittelemaan toimintoa, tekemään sen, 

tarkistaman sen olevan suunnitelman mukainen ja toimimaan opitun perusteella. PDCA-

sykli koostuu neljästä parannus- tai muutosvaiheesta: 1. Tunnista mahdollisuus ja 

suunnittele muutos. 2. Testaa muutos. 3. Tarkastele testiä, analysoi tulokset ja tunnista opit. 

4. Suorita toiminta tarkistusvaiheessa oppimiesi perusteella. Jos muutos oli onnistunut, 

sisällytä testin opinnot laajempiin muutoksiin. Jos ei, käy läpi jakso uudelleen toisella 

suunnitelmalla. (Johnson, C., 2016, Jagusiak-Kocik, M. 2017.) 

 

PDSA-versiossa (kuva 9) Check -vaihe on muuttunut Study -vaiheeksi. Tämä korostaa 

pysähtymistä kokeen tulosten analysointiin ennen päätöksiä jatkosta. Torkkola kirjassaan 

(2015) on kuvannut vaiheet seuraavasti: 

- Plan – suunnittele koe: Suunnitteluvaiheessa jollakulla on parannusidea, jonka 

kelpoisuuden testaaminen pitäisi suunnitella. Tässä siis tulee määritellä hypoteesi eli 

mitä odotetaan tapahtuvan, mittaamisen rakentaminen sekä sen miettimistä, mistä 

tiedetään, että koe onnistui. Kun suunnitellaan jotakin, ajatellaan: ”Uskotaan, että 

tämä muutos parantaa asioita.” Jos niin ei käy, on opittu jotain uutta. Kun 

parannetaan prosessia, tieto ja ymmärrys siitä kasvaa koko ajan ja seuraavat 

hypoteesit ovat aiempia parempia.  

- Do – Toteuta koe käytännössä: Koe tulisi toteuttaa mahdollisimman pienessä 

mittakaavassa. Usein ajatellaan liian laajasti, jolloin tästä vaiheesta tulee turhan hidas 

ja kallis.  
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- Study – Tutki, mitä tapahtui: Tutkimisvaiheessa pysähdytään pohtimaan: Onnistuiko 

koe? Saavutettiinko odotettu tulos? Mitä uusia esteitä löytyi? Mikä meni pieleen? 

Myös sattuman mahdollisuus selvitetään, jos on käytössä tilastollisia menetelmiä. 

- Act – Päätä, otetaanko muutos osaksi käytäntöä: Tässä vaiheessa on aika päättää, 

levitetäänkö tämä muutos laajempaan käyttöön. Valinta on ennuste. Aiemmin tehdyn 

testin perusteella ennustetaan, onko muutos järkevä vai onko sen toteuttamatta 

jättäminen sittenkin parempi päätös. Jatkettiin testaamista, otettiin toiminta käyttöön 

tai hylättiin toiminta, on tärkeää organisaation jatkotoimien kannalta, että päätös 

tehdään selkeästi. (Torkkola, 2015, s.39-42.)  

 

Kuva 9. PDSA -sykli (Torkkola, 2015). 

 

4.3 Lean käytännössä 

 

Lean-menetelmän pyrkimys on siis työn sujuvaan etenemiseen eli virtaukseen. Virtauksen 

kolme suurinta haastetta ovat vaihtelu, ylikuormitus ja hukka. Näitä ei ole tarkoitus 

eliminoida, vaan virittää niitä oikeaan suuntaan, jotta päästään pyrkimykseen. Vaihtelu on 

näistä tärkein, koska se aiheuttaa kaksi muuta. (Torkkola, 2015, s.23.) 
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Ylikuormitus on joko järjestelmän, ihmisen tai laitteen kuormittumista. Työn tekemisen 

tapojen kehittymisen kannalta on tärkeää, ettei henkilöstö ole ylikuormittuneita, koska 

jatkuva ylikuormittuminen aiheuttaa sairauspoissaoloja sekä vähentää kykyä uudistua ja 

oppia uutta. Erityisesti asiantuntijatyössä ihminen on olennainen osa työprosessia, joten 

työntekijöiden hyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus organisaation tehokkuuden 

toteutumissa. Ylikuormitus on mitattavissa saapuvan työkuorman ja valmistumisnopeuden 

suhteesta eli käyttöasteesta. (Torkkola, 2015, s.25.) 

 

Hukka on Lean-ajattelussa arvoa tuottamatonta tekemistä erityisesti asiakasarvon kannalta.  

Näitä hukkia ei tulisi lähteä poistamaan summamutikassa, mutta on hyödyllistä katsoa työtä 

näiden näkökulmien kautta, jotta voi kyseenalaistaa nykyistä tekemisen tapaa. On syytä 

muistaa, että hukan poistaminen on keino, ei päämäärä. Toinen tärkeä asia hukan 

poistamisessa on, että hukka on usein seuraus. Hukan poistamista ennen tulisikin ymmärtää 

enemmän sen aiheuttajaa eli vaihtelua. Jos kuitenkin päädytään hukan poistamiseen, tulisi 

ensin etsiä systeemin pullonkaula ja poistaa hukka sieltä. Siellä oleva hukka vaikuttaa 

kokonaisuuden kannalta eniten. (Torkkola, 2015, s.25-28.) 

 

Jos taas systeemiajattelua ei ymmärretä, Lean -johtamismalli ei onnistu. Johtajan vastuulla 

on tehdä systeemitason vaikutuksia. Systeemi on itsenäisten osien muodostama verkosto, 

joka tekee töitä yhdessä saavuttaakseen systeemin päämäärän. Systeemin ominaisuuksia 

ovat muun muassa tiedon laatu, organisaation rakenne ja roolit, henkilöstön määrä ja 

osaaminen, säännöt ja linjaukset, toimintatavat ja menetelmät, tietojärjestelmät, mittarit, 

palkitseminen ja johdon käyttäytyminen.  On ymmärrettävä kokonaisuuteen eniten 

vaikuttavat tekijät, jolloin voi muuttaa kokonaisuuden suorituskykyä muuttamalla 

ainoastaan joitain systeemin ominaisuuksia. Normaalisti systeemin ongelmista 85% tulee 

siitä itsestään ja vain 15% siihen liittyvien ihmisten toiminnasta. (Torkkola, 2015, s.96-97.) 

 

Eräs tapa tehostaa prosessia on hyödyntää pullonkaulateoriaa (Chakravorty, S. & Atwater, 

J., 2006). Pullonkaulateorian mukaan jokaisessa systeemissä on yksi tekijä kullakin hetkellä, 

joka rajoittaa sen toimintaa tai toisin sanoen määrittää kokonaisuuden maksimaalisen 

suorituskyvyn. Pullonkaulateorian tarkoitus on mallintaa systeemi ketjuksi, jossa osat ovat 

toisistaan riippuvaisia. Yksi osa ketjussa on niin sanottu heikoin lenkki eli pullonkaula. Tästä 
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kohdasta systeemiä parannettaessa saadaan parhaat tulokset. Kun pullonkaula vahvistuu 

tarpeeksi, jostain toisesta kohdasta tulee uusi heikoin lenkki. Jokaisen muutokseen jälkeen 

on syytä arvioida vaikutus kokonaisuuden operatiivisiin kustannuksiin, 

valmistumisnopeuteen, liikevaihtoon tai keskeneräisen työn määrään. Todellisen 

pullonkaulan löytäminen ei ole helppo tehtävä, koska suuri vaihtelu ja virheiden määrä tekee 

toiminnasta kaoottista, joten jonoja syntyy myös muualle kuin todelliseen pullonkaulaan. 

Siitä huolimatta tämä on kätevä teoria, joka yksinkertaistaa johtamiskäytäntöjä. (Torkkola, 

2015, s.98-100.) 

 

Kaikki systeemit toimivat syy-seuraus-suhteiden vaikutuspiirissä. Usein syy aiheuttaa 

seurauksen viiveellä eri osassa systeemiä, kuin missä se syntyi. Monimutkaisissa 

systeemeissä syy-seuraus-suhteet ovat monimutkaisia. Lähes kaikki näkyvät epätoivottavat 

oireet systeemissä johtuvat pinnan alla olevista juurisyistä. Oireisiin reagoiminen ei poista 

juurisyytä. Esimerkiksi A3-ongelmanratkaisu on toimiva menetelmä etsiä juurisyytä 

yhdessä eri osapuolien kanssa. Monesti on vielä niin, että juurisyy on systeemissä aivan eri 

kohdassa, kuin missä oire ilmenee. Tästä seuraa, että tehokas vaikuttaminen ei tapahdu sillä 

vastuualueella, jossa oire ilmenee. (Torkkola, 2015, s.103-104.) 

 

Kysynnän ymmärtäminen on tärkeää, koska sen avulla tiedetään, mitä asiakas haluaa 

organisaatiolta ja minkä verran tarvitaan kapasiteettia tämän odotuksen täyttämiseen. 

Väitetään jopa, että kysynnän hallinta on potentiaalisin parannuskohde 

palveluorganisaatiossa. Kysynnästä pitää selvittää määrä, vaihtelu, ennustettavuus, miksi 

asiakas ottaa yhteyttä ja vikakysynnän määrä. Aluksi kysynnästä kannattaa tehdä SPC-käyrä, 

josta selviävät keskimääräinen kysyntä ja sen vaihteluväli, mahdollisia ajankohdasta 

riippuvia ilmiöitä sekä kysynnän ennustettavuuden. Kysynnän vaihtelua tapahtuu lähes 

varmasti jokaisessa organisaatiossa. Mutta on hyvä ymmärtää, että vaihtelun ollessa stabiili, 

on mahdollista ennakoida erilaisia kysyntätilanteita ja siten organisoida toiminta sen 

mukaiseksi. SPC-käyrästä on syytä tutkita ennustamattomia suuria piikkejä ja niiden 

taustasyitä, koska niin voidaan huomata esimerkiksi omasta toiminnasta aiheutuvia ruuhkaa 

aiheuttavia toimia. Kysynnän vaihteluun voi sopeutua vaikuttamalla kysyntään, 

kapasiteettiin tai priorisointiin. Ennustettavuuden lisäksi on tärkeä selvittää, miksi asiakas 

ottaa yhteyttä? Normaalisti toimivassa systeemissä 80 prosenttia kysynnästä tulee 20 
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prosentista syistä. Organisaatiolle tämä on oleellista tietoa ja on huolehdittava, että tuohon 

kysynnän 80 prosenttiin pystytään vastaamaan laadukkaasti. Henkilöstö tulee olla koulutettu 

riittävästi siihen, mitä pyydetään eniten. Vikakysynnällä tarkoitetaan työtehtäviä, jotka 

aiheutuvat siitä, että lopputulokset ovat asiakkaiden mielestä virheellisiä tai puutteellisia. 

Tämän määrä on myös tärkeä tieto organisaatiolle, sillä jos tunnetaan vikakysyntä ja 

ryhdytään toimenpiteisiin sen pienentämiseksi, saadaan työkuorma laskuun, 

asiakastyytyväisyys kasvuun ja käyttöaste pienemmäksi, jolloin palvelu nopeutuu. 

(Torkkola, 2015, s.172-178.) 
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5 SOTE JA SÄHKÖISET PALVELUT 

 

Teknologia kehittyy ja sen myötä sähköiset palvelut lisääntyvät. Lisääntyvä palvelutarjonta 

johtaa sähköisen asioinnin voimakkaaseen kasvuun. Potilaan ja ammattilaisen välisen 

sähköisen viestinnän ja asioinnin lisääminen on keskeistä terveydenhuollon 

kehittämisstrategioissa. Sähköinen asiointi mahdollistaa palveluiden joustavan tarjonnan ja 

tehostaa resurssien käyttämistä. Lisäksi se kannustaa kansalaisia huolehtimaan omasta 

terveydestä ja hyvinvoinnista. (Valtiovarainministeriö 2009, 34; Reponen et al. 2015, 82.) 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat murroksessa, jossa sähköisiä palveluja hyödynnetään 

enenevissä määrin. Tähän työhön se otettiin mukaan, koska yksi tutkimuskysymys liittyi 

vaihtoehtoisiin toimintatapoihin puhelinpalvelulle. Sähköiset palvelut tarjoavat 

vaihtoehdon. Vantaallakin on vastikään otettu käyttöön palvelu, jonka avulla asiakas voi itse 

Internet-sivuilla tehdä hoidontarpeenarvioinnin, joka aiemmin on tehty puhelimessa. 

Toisessa myös vastikään käyttöön otetussa portaalissa asiakas voi ottaa yhteyden 

terveysasemalle ja hoitaa asiansa siten soittamatta tai menemällä paikanpäälle. Tässä 

diplomityössä tutkitaan sähköisten palveluiden vaikutusta toimintatapojen muutosten, 

asiakkaiden näkökulman sekä ammattilaisten näkökulman kautta. 

 

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 on Suomen sosiaali- ja terveysministeriön luoma 

strategia, jonka tarkoituksena on saada Sote-tieto hyötykäyttöön väestön terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseksi, yhdenvertaisten palveluiden turvaamiseksi sekä 

kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttamiseksi. Sähköisten 

palveluiden käyttö osana elämänhallintaa, itsenäistä selviytymistä ja asuinpaikasta 

riippumatonta asiointia ovat strategian keskeisiä tavoitteita. (STM 2014.) 

 

Aika- ja paikkarajoitteet vaikuttavat palveluiden saatavuuteen. Aika- ja paikkasaatavuus 

paranee, kun otetaan käyttöön sähköisiä palveluita. Välimatkan merkitys lievenee tai katoaa, 

kun ihmisen sijasta liikutetaan tietoa. Monet potilaan ja palveluntarjoajan kohtaamiset 

voidaan hoitaa sähköisesti erilaisia teknologioita käyttäen. Teknologia ei kuitenkaan korvaa 

kaikkia hoitoammattilaisen ja potilaiden välisiä kohtaamisia. (Lillrank & Venesmaa, 2010.) 
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5.1 Toimintatapojen muutos  

 

Potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen ei välttämättä tarvitse enää olla samaan aikaan 

samassa tilassa, kun potilas alkaa käyttämään sähköisiä palveluita (kuva 10). 

Palvelutapahtumat, joissa kosketaan tai otetaan näytteitä potilaasta, eivät luonnollisesti ole 

mukana tässä. Mobiliteetti mahdollistaa aika- ja paikkarajoitteiden purkamisen. Esimerkiksi 

lääkäriltä potilaalle testitulosten tai hoito-ohjeiden lukeminen tai potilaalta lääkärille 

terveydentilan raportointi voidaan hoitaa ilman tiettyä paikkaa. Osapuolten ei myöskään 

tarvitse olla linjoilla yhtä aikaa, joten aikarajoite myös poistuu. (Lillrank & Venesmaa, 

2010.) 

 

 

Kuva 10. Sähköisten palveluiden vaikutus (mukaillen Lillrank & Venesmaa 2010). 

 

Puhelinta on käytetty jo pitkään potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välisessä 

yhteydenpidossa. Potilas voi saada tarvittaessa neuvontaa puhelimitse tai hälyttää 

ambulanssin. Puhelinpalvelu on aikarajoitteinen ja synkroninen, koska siinä 

palveluntarjoajan ja käyttäjän on molempien oltava avoimen linjan äärellä samaan aikaan. 

Asynkroniset palvelut eivät vaadi samanaikaisuutta. Osa ajanvaraushenkilöstön työstä 

voitaisiin siirtää potilaan tehtäväksi, kun esimerkiksi Internet-sivujen kautta olisi 

mahdollista varata tai perua vastaanottoaikoja. (Lillrank & Venesmaa, 2010.) 
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Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) avulla on mahdollista siis siirtää potilaan 

sijasta tietoa. Näin ollen terveydenhuollon ammattilaisten kesken konsultaatiota voidaan 

hoitaa puhelimitse, videoyhteydellä tai sähköpostilla, johon voidaan liittää tiedostoja. 

Ammattilaisten on helpompi tehdä päätöksiä, kun he saavat asioista kenties paremmin 

tietävältä varmistuksen päätöksilleen. (Lillrank & Venesmaa, 2010.) 

 

Asiakkailta sähköisesti kerättävä tieto ja siihen perustuva analytiikka muuttavat toimintaa, 

johtamisen ja päätöksenteon toimintatapoja. Asiakkaan tarpeisiin vastataan paremman 

tietopohjan ja joustavamman resursoinnin myötä. Sähköiset palvelut muuttavat työtä ja työn 

sisältöä kiihtyvässä tahdissa. Työtä tehdään enemmän asiakastarpeista lähtien ja 

organisaatiorajat ylittäen erilaisissa verkostoissa. Jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa. 

Perinteisen työajan ja työpisteen merkitys vähenee, kun työtä tehdään enemmän ajasta ja 

paikasta riippumatta. (STM, 2016.) 

 

Sähköiset palvelut ohjaavat väistämättä organisaation toimintatapojen muutoksiin. Asiakas 

kontakti muuttuu suhteessa siihen, kun palvelu tapahtuu paikan päällä vuorovaikutuksessa. 

Asiakkaan panos on olennainen osa prosessia, joten asiakkaan rooli on merkittävä. 

Sähköisten palveluiden yhteydessä keskustelu ohjautuu asiakkaan ja ammattilaisen 

käyttäytymiseen. Argumentteja ovat monesti, että asiakkaat eivät halua käyttää sähköisiä 

palveluita tai eivät osaa käyttää niitä. Tässä korostuu ammattilaisten rooli.  

 

5.2 Asiakkaiden näkökulma 

Potilaat eivät yleisesti koe ongelmaa sähköisten palveluiden käyttämisessä, koska 

esimerkiksi ajanvarauksessa heidän ei tarvitse soittaa määrättynä aikana eikä odottaa 

puhelinjonossa (Lillrank & Venesmaa, 2010). Sote-palveluissa on kuitenkin havaittu myös 

e-asiointia estäviä tekijöitä, joita ovat yleisesti vaikeakäyttöisyys, riittämättömät taidot ja 

välineet, kiinnostuksen puute e-asiointia kohtaan sekä henkilökohtaisen palvelun puute, kun 

asioidaan sähköisesti (Hyppönen & Ilmarinen, 2016). Teknologiavälitteisten palvelujen tai 

ihmisen vuorovaikutuksen suosiminen riippuu tietyn rajapinnan yhteensopivuudesta 

ihmisten kykyjen, käytettävissä olevien tekniikoiden ja asiakkaan roolin kanssa vaaditussa 

tehtävässä (Immonen et al., 2018). 
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Palvelu on yhteistyöprosessi, jolla yhdistetään toimijoiden sisäiset kyvyt ulkoisiin, jolloin 

asiakkaat osallistuvat aktiivisesti arvon luomiseen (Barret ym., 2015, Flores ja Vasquez-

Parraga, 2015, Vargo ym., 2008). Arvon luominen, viestintä ja luovutus tunnistetaan minkä 

tahansa yrityksen ensisijaiseksi toiminnaksi. Arvo määritellään tavaroiden, palveluiden tai 

toimintojen kyvyksi tyydyttää tarve tai tarjota etua henkilölle. Arvoa on tutkittu paljon ja sen 

tutkimuksissa on havaittu asteittaista siirtymistä suuntaan: tavallisesti uskottiin, että yritys 

on luonut arvon ja virrannut asiakkaan suuntaan, mutta viime aikoina on havaittu, että arvon 

luominen on todellisuudessa yhteinen arvonmuodostusprosessi, joka tapahtuu asiakkaan ja 

yrityksen välillä. Tämä siirtyminen korostaa selvästi asiakkaiden kasvavaa merkitystä. 

(Agrawal & Rahman, 2015.) 

 

Yhteisluominen on perusteltua palvelua hallitsevalle logiikalle, jossa asiakkaan panos on 

olennainen osa prosessia (Immonen et al., 2018). Panoksella tarkoitetaan vuorovaikutusta 

ennen palveluprosessia ja sen aikana, kun asiakas luo aktiivisesti arvoa luoden tietoja, 

oikeuksia, toimintoja ja fyysisiä asioita palveluntarjoajalle (Fliess et al., 2014, Fließ ja 

Kleinaltenkamp, 2004). Inhimillisen vuorovaikutuksen tarve ohjaa asiakkaan hallintaa 

palveluprosessissa ja itsetehokkuudessa (Immonen et. al., 2018).  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja paljon kuluttavat potilaat (yli 10 kertaa vuodessa) 

ovat Hyppösen & Ilmarisen tutkimuksen (2016) mukaan käyttäneet runsaasti myös sähköisiä 

palveluita. Tutkimuksessa havaittiin myös, että korkean koulutuksen saaneet käyttävät 

kolme kertaa todennäköisemmin sähköisiä palveluita kuin alemmin koulutetut. Yli 76-

vuotiaat oletetusti käyttivät sähköisiä palveluita vähemmän nuorempiin verrattuna. 

Kuitenkin yli 50-vuotiaat käyttivät sähköisiä Sote-palveluja yleisemmin kuin alle 50-

vuotiaat. Kaupungissa asuvat käyttivät tutkimuksen mukaan sähköisiä palveluita 

yleisemmin kuin maaseudulla asuvat ja kaupungissa asuvat kokivat palvelut myös 

hyödyllisemmiksi. Iäkkäät, alhaisen koulutuksen saaneet, työelämän ulkopuolella ja 

maaseudulla asuvat uhkaavat jäädä e-palveluiden ulkopuolelle. Kuitenkin tutkimukseen 

vastanneet arvioivat, että sähköisen palvelun käyttö säästi 1,37 lääkärikäyntiä tai muuta 

yhteydenottoa vuodessa, joten potentiaalia sähköisissä palveluissa tulevaisuudessa on 

paljon. (Hyppönen & Ilmarinen, 2016.) 
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Kuvassa 11 esitellään THL:n vuonna 2015 tehdyn Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut -

väestökyselyn (N=2332-2351) tuloksia liittyen sähköisten palveluiden käyttöön ja 

hyödyllisyyteen. 65% vastaajista oli käyttänyt sähköisiä palveluita tiedonhakuun 

sairauksista ja elintavoista, joista 45% oli pitänyt palveluita hyödyllisinä. Ajanvarauksiin, 

asiointiin ja tuloksiin sähköisiä palveluita oli käyttänyt 61% vastaajista, joista noin kaksi 

kolmesta piti tätä hyödyllisenä itselleen. Omien asiakastietojen katselua sähköisten 

palveluiden avulla oli käyttänyt 56% vastaajista, joista 24% piti tätä ei hyödyllisenä tai 

hyödyttömänä. Vähiten käytössä olivat olleet omahoitopalvelut ja vertaistukiryhmät (50% 

vastaajista käyttänyt) sekä hoitopaikkojen, palvelujen laadun ja kustannusten vertailu (45% 

vastaajista käyttänyt), jotka myös koettiin näistä vähiten hyödyllisiksi. (Hyppönen & 

Ilmarinen, 2016.) 

 

Kuva 11. Sähköisten palvelujen käyttö ja hyödyllisyys väestön arvioimana (Hyppönen & Ilmarinen, 

2016). 

 

Sähköisten palveluiden potentiaali Sote-palvelujen saatavuudessa, vaikuttavuudessa ja 

kustannustehokkuudessa on tunnistettu. Tulevaisuudessa sähköisissä palveluissa asiakkaan 

näkökulmasta Hyppösen & Ilmarisen (2016) mukaan tulisi keskittyä seuraaviin asioihin: 

- palvelujen saatavuus sähköisenä, erityisesti omien tietojen katselussa, 

ajanvarauksessa ja luotettavan terveystiedon etsimisessä, 
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- palvelujen luotettavuuden nostaminen, 

- koko maanlaajuiset tietoliikenneyhteydet oltava hyvät, 

- huolehtiminen väestön riittävistä tietoteknisistä taidoista, 

- palvelujen vaikuttavuuden todistaminen (sähköinen palvelu voi korvata 

henkilökohtaisen palvelun tietyissä tapauksissa), 

- palveluista on tehtävä asiakkaille helppokäyttöisiä, selkeitä ja esteettömät, 

- 50-65-vuotiaiden internetin käyttäjät käyttävät mielellään sähköisiä palveluita, mutta 

kokevat nuorempia enemmän esteitä käytössä, joten tänne kannattaa suunnata 

tiedotusta ja ohjausta, 

- palvelujen käytön ohjauksessa tulisi huomioida ohjauksen monikanavaisuus, jolloin 

asiakas voi valita itselleen parhaan tavan saada ohjaus ja oppia sekä 

- ammattilaisten tulisi kyetä näkemään asiakkaista ne, jotka tarvitsevat erityistukea 

sähköisten palvelujen käyttöön. 

 

5.3 Ammattilaisten näkökulma 

 

Sote-ammattilaisen arki tulee muuttumaan tulevaisuudessa sähköisten palveluiden 

käyttöönoton myötä. Ammattilaisilla on merkittävä rooli uusien palveluiden käyttöönotossa. 

Tämä johtuu siitä, että ammattilaisilta vaaditaan uusia osaamisalueita. Uusien palveluiden 

käyttöönotto vaatii ammattilaisilta ammatti-identiteetin, asenteiden, roolien ja työprosessien 

muutosta. Asiakkaan ottaessa enemmän roolia ja vastuuta omasta terveydestään sovellusten 

myötä, tulee Sote-ammattilaisten olla motivoimassa ja ohjaamassa heitä siihen. Yhä 

useamman ammattilaisen työtehtävissä on mukana sähköiset palvelut. Henkilöstön on 

pystyttävä arvioimaan, ketkä asiakkaista hyötyvät tai edes pystyvät käyttämään uusia 

palveluita. Lisäksi henkilöstön tulee osata yhä enemmän tulkita tietoa, jota sovellukset 

tuottavat. (Heponiemi, 2017, Salminen et. al, 2017, s. 144,149.)  

 

Karisalmi et. al tutkimuksessaan 2018 teettivät kyselyn terveydenhuollon potilaille liittyen 

sähköisiin palveluihin. Erityisesti kysely koski hoitohenkilökunnan roolia potilaiden 

motivoinnissa ja ohjaamisessa sähköisten palveluiden käyttöön. Kyselyyn vastanneista 92% 

(n=397) oli käyttänyt vähintään yhtä terveydenhuollon sähköistä palvelua. Yli puolet 
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vastaajista koki, että tarvitsee apua tai tukea sähköisten palveluiden käyttöön. Kuitenkin vain 

alle puolet vastaajista kertoi ammattilaisen kertoneen heille sähköisistä palveluista, vain 

kolmannesta oli kannustettu sähköisten palveluiden käyttöön ja opastusta oli saanut vain 

21% kyselyyn vastanneista. Kyselyssä kävi ilmi, että tulevaisuudessa potilaat haluavat 

käyttää sähköisiä palveluita erityisesti ajanvaraukseen sekä helppoon yhteydenpitoon 

hoitohenkilökunnan kanssa. Tulosten perusteella tutkimuksessa todetaan, että aktiivisetkin 

potilaat tarvitsevat lisää tietoa palveluista ja tukea niiden käyttämiseen. (Karisalmi, N. et. al, 

2018, s.210.) 

 

Lehtoaro et. al tutkimuksessaan 2019 teettivät kyselyn sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisille liittyen tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Kyselyyn vastasi yhteensä 1943 

henkilöä. Eniten osaamista kyselyn mukaan tarvitaan sähköisiin palveluihin ja palveluiden 

integraatioon liittyen.  Sähköisissä palveluissa tulee tuloksien perusteella osata neuvoa 

asiakasta niiden käytössä ja ohjata asiakasta niiden välityksellä. Kyselyssä käy ilmi, että 

esimiesten ja henkilökunnan näkemyksissä on eroa, sillä esimiehistä lähes 60% arveli 

sähköisten palveluiden välityksellä tapahtuvan asiakkaan ohjauksen lisääntyvän paljon, kun 

taas työntekijöistä vain 30%. Tutkimuksessa todetaan, että erityisesti 

perusterveydenhuollossa sähköiset palvelut ovat nousseet jo merkittäväksi osaksi työtä, 

mutta niiden käytön uskotaan lisääntyvän edelleen. Myös tämän tutkimuksen johtopäätös 

on, että ammattilaisten rooli sähköisten palveluiden käytön tukijana lisääntyy. 

Ammattilaisten tulisi osata sähköisten palveluiden käyttäminen itse, jotta heidän roolinsa 

tukemisessa ja kannustamisessa olisi mahdollista. Tämä edellyttää jatkossa huomiointia 

koulutuksessa. (Lehtoaro, S., 2019.) 

 

Sähköisen palvelun tulee olla helppokäyttöinen niin ammattilaiselle kuin myös asiakkaalle, 

jotta se saa myönteisen vastaanoton ja menestyäkseen. Palvelu tulee olla rakennettu 

asiakkaan näkökulmat erityisesti huomioiden. Sähköisten palveluiden kehittäminen ja 

implementointi on haastava prosessi terveydenhuollossa vaatien erityistä yhteistyötä 

sähköisen palvelun toimittajan kanssa. Olennaista sähköisten palveluiden käytössä ja 

implementoinnissa on, että niille on asetettu konkreettiset tavoitteet, jotka ovat myös 

mitattavia. Tavoitteisiin on pyrittävä pääsemään ja palvelua kehittämään systemaattisesti 

paremmaksi. (Salminen et. al, 2017, s. 145.) 
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6 NYKYTILA-ANALYYSI 

 

Tässä kappaleessa tehdään keskitetyn puhelinpalvelun nykytila-analyysi työssä aiemmin 

käydyn teorian pohjalta. Tämä luku koostuu viidestä aliluvusta. Ensimmäisessä aliluvussa 

esitellään puhelinpalvelun toimintaa yleisesti. Toinen aliluku käsittelee suorituskykyä, tietoa 

ja prosesseja puhelinpalveluissa. Kolmannessa aliluvussa sovelletaan Lean -työnkaluja 

puhelinpalvelun toimintaan. Neljännessä aliluvussa tehdään SWOT -analyysi yhteenvetona 

aiemmin kerätystä tiedosta ja havainnoista. Viimeisessä aliluvussa tehdään toimenpiteiden 

ja tavoitetilojen asettaminen nykytila-analyysin pohjalta. 

 

6.1 Puhelinpalvelun toiminta yleisesti 

 

Puhelinpalveluiden tehtävänä on hoitaa kaupungin terveysasemien puhelintyö keskitetysti. 

Puhelintyössä terveydenhoitoalan ammattilaiset vastaavat asiakkaiden puheluihin, joiden 

aiheina voivat olla esimerkiksi sairauden ohjaus ja neuvonta, hoidon tarpeen arviointi, 

erilaisten tulosten kysely tai muu ohjaus ja neuvonta. Nämä terveydenhoitoalan 

ammattilaiset (myöhemmin agentit) ovat tyypillisesti sairaanhoitajia. Agenttien määrä 

kasvoi tutkimuksen aikana ollen aluksi 26 ja lopulta 31 henkilöä tekemässä puhelintyötä.  

Agentit pääasiassa tulevat eri terveysasemilta eri tehtävistä ja työskentelevät 3kk kierrolla 

puhelinpalveluissa, jonka jälkeen palaavat omalle terveysasemalle. Osa agenteista tekee 

puhelintyötä vakituisesti. Lisäksi puhelinpalveluissa työskentelee osastonhoitaja ja yksi 

terveysasemilta kiertävä konsulttilääkäri, jolta agentit saavat konsultointia tarvittaessa. 

 

Puhelinpalveluiden mahdollisia asiakkaita ovat kaikki kaupungin n. 228 000 asukasta. 

Kysyntää eli puhelumääriä on ollut työn alkaessa keskimäärin noin 1380 kappaletta päivässä 

vaihdellen 1062 puhelusta 2074 puheluun. Kysyntä vaihtelee paljon viikonpäivien ja 

kellonaikojen mukaan (kuvat 12 & 13). Selvästi kiireisin päivä on maanantaisin, jolloin 

puheluita on tullut ajanjaksolla (viikot 6-31) noin 45 000 kappaletta, kun vähiten kiireisenä 

päivänä perjantaina vastaava lukema on ollut noin 25 000 puhelua. Kiireisin tunti samalla 

ajanjaksolla on ollut 8.00-9.00, jolloin puhelumäärä on ollut lähes 45 000 puhelua, kun 

15.00-16.00 puhelumäärä on ollut vajaa 10 000 kappaletta. 
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Kuva 12. Puhelumäärät viikonpäivittäin. 

 

 

Kuva 13. Puhelumäärät kellonajoittain. 
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Asiakastilanne puhelinpalveluissa alkaa asiakkaan kannalta aina samalla tavalla. Kaikille 

asiakkaille on olemassa yksi yhteinen numero, johon soitetaan. Soittaessaan palveluun 

asiakas kohtaa ensin tietokoneavusteisen valikon, joka kysyy asiakkaan palvelukieltä. 

Tämän jälkeen asiakas ohjataan kielen mukaisesti sopivaan suorien puheluiden jonoon. 

Tutkimuksen aikana palvelussa oli käytössä kolmena päivänä viikossa takaisinsoitto, jonka 

asiakas pystyi valitsemaan oltuaan tietyn ajan suorien puheluiden jonossa. 

Takaisinsoittopalvelu toimii niin, että asiakas jättää palveluun soittopyynnön, jolloin 

asiakkaan aikaa ei kulu jonottamiseen ja ideaalitilanteessa asia pystytään hoitamaan silti 

saman päivän aikana. Tutkimuksen aikana palvelun valikkoa ja jonoa kehitettiin niin, että 

suorista puheluista pystyttiin jaotella enemmän akuutit ja vähemmän akuutit.  

 

Varsinainen asiakaspalvelutilanne, jossa asiakas ja agentti ovat kontaktissa puhelimen 

välityksellä, muotoutuu sen mukaan, mistä syystä asiakas soittaa palveluun. Kuvasta 14 

voidaan havaita, että palveluun soitetaan hyvin monesta eri syystä ja sieltä ohjataan 

asiakkaita hyvin monenlaisiin palveluihin. 

 

 

Kuva 14. Puhelinpalveluista ohjataan näihin palveluihin. 
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Palveluun siis soittaa asiakkaita hyvin monenlaisten syiden kanssa. Tutkimuksen yhteydessä 

selvitettiin pienimuotoisella seurannalla syitä, miksi palveluun soitetaan (kuva 15), jotta 

saataisiin hahmotusta kokonaisuudesta. Seurannassa oli 147 puhelua. Otanta on pienehkö, 

mutta sitä voidaan pitää suuntaa antavana. Eniten puheluiden syynä (32%) oli ajanvaraus, 

toiseksi eniten (16%) reseptiasiat sekä kolmanneksi eniten (15%) muu ohjaus ja neuvonta. 

Seurantaa tekivät agentit itse heille annetun valmiin lomakkeen pohjalta, johon oli laitettu 

oletettuja puheluiden syitä, mutta myös jätetty avoimia kohtia mahdollisille muille syille. 

 

 

Kuva 15. Puheluiden syyt. 

 

Puhelinpalvelun toimintaan liittyy erilaisia haasteita eikä se toimi halutulla tavalla. Haasteita 

ja toiminnan puutteita on kerätty haastattelemalla organisaation eri jäseniä, osallistumalla 
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kokouksiin/koulutuksiin, olemalla puhelintyössä itse mukana, tekemällä pieni kysely ja 

tutkimalla palvelun muodostamaa dataa. Keskeisimpiä haasteita ovat: 

• kysyntää on paljon, 

• kysyntä vaihtelee paljon, 

• puhelinpalvelu palvelee seitsemää eri terveysasemaa, joilla jokaisella on omat 

toimintatavat, 

• työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, 

• työntekijät eivät ole tottuneita puhelintyöhön, 

• työnteon roolitus epäselvää, 

• niukat resurssit niin puhelinpalveluissa kuin terveysasemillakin sekä 

• puhelinpalveluissa kasautuvat koko organisaation haasteet. 

 

Muun muassa edellä mainituitten haasteitten takia puhelinpalvelu ei toimi halutulla tavalla. 

Puhelinpalvelut keskitettiin, jotta kuntalaiset saisivat palveluita ja/tai pääsisivät palveluihin 

nopeasti, joustavasti, tehokkaasti sekä tasapuolisesti riippumatta siitä missä 

kaupunginosassa asuu.  

 

Tämän työn alkaessa keskitetty puhelinpalvelu oli ollut toiminnassa noin neljän kuukauden 

ajan. Kuvassa 16 on havainnollistettu suurinta ongelmaa, mikä palvelussa on eli palvelu ei 

pysty vastaamaan siihen kohdistuvaa kysyntää. Kuvassa näkyy sinisillä pylväillä uniikit 

soittajat palveluun yhteensä ja oranssein pylväin vastaamatta jääneet uniikit puhelut. 

Uniikkeihin soittajiin tai puheluihin lasketaan palveluun eri puhelinnumeroilla tulleet 

puhelut.  Tasapuolisuus asiakkaita kohtaan ei siis toteudu, kun asiakkaat eivät pääse 

palveluiden pariin yhdenvertaisesti. 
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Kuva 16. Uniikit soittajat viikot 6-22. 

 

Ne ketkä pääsevät palveluun joutuvat jonottamaan sinne pitkän ajan (kuva 17). Jonotusaika 

viikon keskiarvoista on lyhyimmillään ollut noin 12 minuuttia ja korkeimmillaan yli 45 

minuuttia. Palveluun jonotusaika on välillä muodostunut melko pitkäksi, joten tavoite 

palvelun nopeudesta ei täyty. 

 

 

Kuva 17. Jonotusaika palveluun viikot 6-22. 
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Palvelun tehokkuutta voi miettiä ja mitata monelta kantilta, kuten ajan, laadun, asiakkaan tai 

työntekijän näkökulmista. Asiakkaan ja laadun kannalta lienee syytä ainakin tarkastella ns. 

uniikkien soittajien määrää verrattuna kokonaispuhelumääriin viikkotasolla eli kuinka 

monta kertaa asiakas joutuu soittamaan uudestaan palveluun, kun aiemmalla kerralla asia ei 

hoitunut. Tähän olisi hyvä kytkeä puheluiden syy, jotta voitaisiin varmistaa soittaako asiakas 

samasta syystä uudelleen vai onko kyseessä eri syy, mutta se ei ollut tässä vaiheessa 

linkitettävissä suoraan tilastoihin. Kuvassa 18 vertaillaan uniikkien soittajien määrää 

kokonaispuhelumääriin, josta voidaan havaita, että kaikista puheluista per viikko noin 70% 

tulevat uniikeilta soittajilta. Noin 30% puheluista on samoilta soittajilta uusinta puheluita.  

 

 

Kuva 18. Uniikkien soittajien osuus viikot 6-22. 

 

Työntekijään ja aikaan liittyviä tehokkuuksia voidaan tarkastella vertailemalla niitä 

asetettuihin tavoitteisiin. Puhelinpalveluiden tavoitteeksi on asetettu, että asiakas pääsee 

suorissa puheluissa läpi viiden minuutin jonotusajalla. Ennen tämän tutkimuksen aloitusta 

ja palvelun käyttöönotosta lähtien keskimääräinen jonotusaika oli n. 28 minuuttia (kuva 17). 

Puhelinpalveluissa työskentelevien agenttien tavoitteeksi on asetettu 40 puhelua per päivä. 

Palvelun käyttöönotosta tutkimuksen alkuun agentit olivat vastanneet keskimäärin 32,7 

puheluun per työntekijä (kuva 19). Ajanjakson alkupuolella tavoite on toteutunut useampana 
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viikkona peräkkäin (viikot 6-10), jonka jälkeen tavoitteeseen ei ole päästy. 40 puhelun 

keskiarvolla 26 agenttia vastaisi 1040 puheluun päivässä, joka ei sekään riitä täysin 

keskimääräiseen kysyntään 1380 puhelua. Tavoitteen tulisi olla 53 puhelua päivässä, jotta 

26 agentin resurssilla voisi vastata 1380 puheluun. Palvelun toimivuuden kannalta tavoitetta 

tulisikin nostaa hieman korkeammaksi, mutta ensin olisi päästävä nyt asetettuun 

tavoitteeseen. Toinen vaihtoehto on lisätä agenttien määrää, johon tutkimuksen aikana 

tulikin lisäystä. Kuitenkaan tavoitteet eivät ole asetettu mahdottoman korkeaksi, koska niihin 

on useampana viikkona käyttöönoton jälkeen päästy. 

 

Kuva 19. Agenttikohtainen hoidetut puhelut päivässä viikot 6-22. 

 

Kuten voidaan havaita, niin lähtötilanteessa tavoitteisiin ei päästä. Tämän työn tarkoituksena 

on pyrkiä tekemään kehitysehdotuksia palveluun siten, että päästäisiin lähemmäksi 

tavoitteita ja näin ollen palvelu toimisi paremmin. Keinoja kehittämiseen on haettu eri 

teorioista ja seuraavaksi tässä työssä näitä sovelletaan käytäntöön. 

 

6.2 Suorituskyky, tieto ja prosessit puhelinpalveluissa 

 

Puhelinpalveluita ideaalitilannetta voidaan kuvata linjatuotantona, jossa tavoitteena on, että 

tuotanto on katkeamaton virta. Välivarastot ja odotusajat pyritään minimoimaan. 
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Välivarastona voidaan pitää takaisinsoittojonoa ja odotusaika muodostuu suorien puheluiden 

jonosta. Tavoitteen toteutuessa asiakkaan takaisinsoitot hoidetaan saman päivän aikana ja 

takaisinsoittojono on mahdollisimman lyhyt. Suorien puheluiden jonossa asiakkaan ei 

tarvitse jonottaa viittä minuuttia kauempaa. Suorien puheluiden jonon on tarkoitus toimia 

niin hyvin, ettei asiakkaiden tarvitse jättää takaisinsoittopyyntöä muuten kuin niin erikseen 

halutessaan. Tavoitteisiin pääsemiseksi toimintaa on kehitettävä, kuten aiemmin on myös jo 

todistettu. Linjatuotannossa läpimenoaika on nopea ja tuotevalikoima pienehkö. 

 

Toiminnan kehittämisessä on saatava virtaustehokkuutta parannettua, jotta läpimenoaikaa 

saadaan nopeutettua. Virtaustehokkuutta voidaan nostaa resurssitehokkuutta kasvattamalla, 

mutta vain tiettyyn rajaan asti. Resurssitehokkuutta puhelinpalveluissa voidaan mitata 

agenttien käytetyn ajan asiakkaille ja samalla tuotetun laadun asiakkaille mukaan. 

Virtaustehokkuutta puhelinpalveluissa voidaan mitata asiakkaan läpimenoajan mukaan. 

Toiminnan tuottavuutta on nostettava, joka tarkoittaa, että vähintään samalla määrällä 

resursseja pitäisi pystyä tuottamaan enemmän ja parempaa lopputulosta. 

 

Tässä työssä puhelinpalvelun tiedon hyödyntämisen, prosessien ja suorituskyvyn nykytilan 

selvittämiseen käytetään CAF -viitekehystä ulkopuolisen silmin. Mallia tyypillisesti 

käytetään itsearviointiin, jolloin arviointia tekevät organisaation sisällä työntekijät itse. CAF 

-mallia ei varsinaisesti käyttöönoteta organisaatiossa, mutta sen yhdeksää arviointialuetta 

hyödynnetään nykytilan kartoitukseen, jotta saataisiin mahdollisimman kattava 

kokonaiskuva. Tulevaisuudessa eri kehitysvaiheiden jälkeen voidaan palata CAF -malliin, 

pisteyttää eri arviointialueet ja seurata toimenpiteiden edistymistä. CAF -malli siis 

muodostuu yhdeksästä eri arviointialueesta, joiden pohjalta nykytilaa aletaan kartoittamaan 

seuraavaksi. Arviointialueita ja niiden sisällä olevia arviointikohtia hyödynnetään 

kohdennetusti puhelinpalvelun toimintaan peilaten. Kaikkia arviointikohtia ei tulla 

hyödyntämään, kuten ei ole tarkoituskaan. 

 

Johtajuus puhelinpalveluissa 

Ensimmäisenä arviointialueena on johtajuus. Johtajuuden arviointikohteita CAF -mallissa 

ovat johtamisen suunnan osoittaminen organisaatiolle mission, vision ja arvojen avulla, 

johtajien toimenpiteet johtaakseen organisaatiota, sen suorituskykyä ja jatkuvaa 
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kehittämistä, johtajien toimet motivointiin ja organisaation henkilöstön tukemiseen sekä 

johtajien toimenpiteet ylläpitää suhteita poliittisiin päättäjiin ja sidosryhmiin. 

 

Puhelinpalveluiden missio eli olemassaolon perustarkoitus on selkeä, toimia keskitetysti 

terveyspalveluiden asiakkaiden puhelinvastaanottona ohjaten ja neuvoen. Visiolla 

tarkoitetaan kuvausta organisaation pitkän aikavälin tavoitetilasta ja sen tulisi osoittaa 

organisaation toiminnalle suunta (Parhiala et al. 2015, s. 16). Puhelinpalvelut keskitetysti on 

tuore ja sen visiossa tai sen esille tuomisessa on parantamisen varaa. Puhelinpalveluiden 

rooli keskitetysti peilaten koko terveyspalveluihin ei ole täysin selvä osapuolten välillä, joten 

visiota tämän suhteen tulisi kirkastaa, jolloin saadaan perusta strategian ja 

toimintaperiaatteiden toteutukselle. Arvot ovat periaatteita, jotka ohjaavat organisaation 

sisäistä käyttäytymistä (Parhiala et al. 2015, s. 16). Puhelinpalveluissa henkilöstön arvot 

muodostuvat monesta tekijästä, kuten yleisistä arvoista alalla, terveysasemilta tulevista 

arvoista ja puhelinpalveluiden omista pelisäännöistä. Tämä on haaste, joka ohjaa helposti 

siihen, että henkilöstön on haastava tiedostaa hyvät ja oikeat toimintatavat kulloinkin. Vision 

ja arvojen tulisi olla linjassa koko terveyspalveluiden alla. Tätä tulisi selkeyttää osana 

yhtenäistämistä.  

 

Puhelinpalvelut ei toimi halutulla tavalla, joten kehitettävää riittää. Kehittämisen johtaminen 

koostuu kehittämistarpeiden sekä signaalien tunnistamisesta ja siinä keskeistä on 

tavoitteiden asettaminen ja erilaisen osaamisen valjastaminen, jotta tavoitteet saavutetaan 

(Parhiala et al. 2015, s. 16). Johtajien toimesta kehittämistarpeet on kyllä tunnistettu ja 

kehittämiseen on varattu resursseja eri osaamistaustoilla reilusti. Kuitenkin selkeiden 

tavoitteiden asettaminen kehittämiselle on puutteellista ja edistyminen on hidasta. Johtajien 

tulisi asettaa selkeämmät linjaukset, mitä tavoitellaan ja millä aikataululla esim. mittareiden 

avulla. Kehitystyötä on tekemässä myös useita henkilöitä, joiden yhteistyön korostamista 

tulisi miettiä. Eri henkilöiden roolit ja vastuut tulisi olla kirkkaita, kun kehitystyö aloitetaan. 

Suorituskykyä tulisi järjestelmällisemmin mitata, jotta jatkuvalle kehittämiselle luodaan 

perusta.  

 

CAF -mallissa johtajuuden alla arvioidaan myös johtajien toimintaa henkilöstön 

motivointiin. Lähtötilanteessa oli havaittavissa, ettei osa henkilöstöstä ollut kovin 
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motivoituneita tekemään työtä puhelinpalveluissa. Tähän syitä on varmasti monia, mutta 

varmasti yksi selittävä tekijä on muutoksen vastustaminen. Työn tekeminen on erilaista 

puhelinpalveluissa kuin terveysasemilla. Toiset soveltuvat puhelintyöhön paremmin kuin 

toiset, jotka mieluummin tekevät työtä terveysasemilla. 

 

Strategia ja toiminnan suunnittelu puhelinpalveluissa 

Toisena arviointialueena CAF -mallissa on strategia ja toiminnan suunnittelu. Tämän alueen 

arviointikohteita ovat organisaation tiedon kerääminen sidosryhmien nykyisistä ja 

tulevaisuuden tarpeista suunnittelun pohjaksi, organisaation strategian ja suunnittelun 

kehitys ottaen huomioon kerätyn tiedon, organisaation strategian ja toiminnansuunnittelun 

viestintä ja toteutus koko organisaatiossa sekä organisaation innovaatioiden ja muutoksien 

suunnittelu, toteutus ja arviointi. 

 

Puhelinpalveluissa kerätään kattavasti tietoa sidosryhmien tarpeista. Keskeisimmät 

sidosryhmät puhelinpalveluille ovat terveysasemat ja asiakkaat. Toimintaa ohjaa 

ohjausryhmä, jossa on tasaisesti edustettuna eri terveysasemien edustajia, joten 

terveysasemien osalta tieto tarpeista välittyy hyvin ja se toimii suunnittelun pohjana. 

Asiakkailta tietoa välittyy monesta suunnasta, joita esitellään työssä myöhemmin. Tämän 

tiedon hyödyntämisessä toiminnan suunnittelun pohjana on parantamisen varaa. 

Puhelinpalvelut on terveyspalveluiden toiminnan kannalta strategisesti tärkeä. Kysynnän 

vaihtelun tunnistamiseen ja hallintaan tulisi olla valmis toimintatapa suunniteltuna. 

Asiakkaiden syitä palveluun soittamiseen tulisi selvittää paremmin ja hyödyntää tietoa 

toiminnan kehittämisessä.  

 

Strategiset painotukset tulisi tulla muidenkin kuin johdon ja toiminnan suunnittelua tekevien 

tietoon (Parhiala et al. 2015, s. 18). Tässä merkittävässä osassa on suunnitelmallinen 

viestintä. Yhteinen viestintä puhelinpalveluissa tapahtuu viikoittain kaksi kertaa 

järjestettävissä aamupalavereissa ja lisäksi erinäisten sähköpostien välityksellä. Erilaisista 

muutoksista viestitään riittävästi ja tarpeeksi ajoissa. Viestiminen voisi olla hieman 

strukturoidumpaa, jolloin viestiminen noudattaisi tiettyä kaavaa ja toimintaohje viestejä ei 

tulisi kuin tiettyä reittiä pitkin. Muutoksien vaikutuksien viestiminen voitaisiin toteuttaa 

paremmin. Näihin ratkaisuna voisi olla päivittäisjohtamisen taulu (tästä lisää myöhemmin 
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työssä) ja siihen sisältyvät mittarit sekä niiden päivittäinen seuraaminen. Taulu toimisi myös 

viestinviejänä kumpaankin suuntaan. Myös henkilöstön osallistaminen innovointiin 

saataisiin tehokkaasti käyttöön. 

 

Henkilöstö puhelinpalveluissa 

Kolmantena arviointialueena on henkilöstö. CAF -mallissa tämän alueen alla on 

arviointikohtina organisaation suunnitelmallisuus, hallinnointi ja parantaminen 

henkilöstövoimavaroissa, organisaation henkilöstön osaamisen tunnistaminen, kehittäminen 

ja käyttäminen yhdistääkseen henkilökohtaiset ja organisaation tavoitteet sekä organisaation 

kehitys avoimuudessa ja valtaistamisessa yhdessä henkilöstön kanssa tukien 

työnhyvinvointia.  

 

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on perusterveydenhuollon tärkein voimavara (Parhiala et 

al. 2015, s. 19). Puhelinpalveluissa henkilöstöä kuunnellaan ja otetaan enenevissä määrin 

mukaan kehittämiseen. Haaste henkilöstöön liittyen on nopea työnkierto, kun työntekijät 

ovat siellä tyypillisesti 3kk ja palaavat sitten terveysasemalle töihin. Puhelinpalvelussa työ 

on erilaista kuin terveysasemalla ja hyvälle tasolle pääseminen voi viedä aikansa. Nyt 

palaaminen tapahtuu, kun oppiminen on tapahtunut. Tätä oppimista tulisi ainakin hyödyntää 

myöhemmin esim. kiireisinä aikoina lisäresursseina. Lisäksi työhön perehdyttämisen tulisi 

olla mahdollisimman tehokasta. Puhelinpalveluissa on monenlaista teknologiaa tukemassa 

työtä, joiden osaamista työ vaatii. Pääsääntöisesti osaaminen on hyvää, mutta jatkuva 

taitojen edistäminen ja hyvien ohjeiden saatavilla oleminen ovat tärkeää.  

 

Kuten aiemmin jo sivuttiinkin, osaaminen eri työntekijöiden välillä on erilaista. Toinen osaa 

toista paremmin tietyt toimenpiteet. Eri osaamisten kartoittaminen ja kysynnän 

ohjautuminen sen mukaan voisi lisätä työhyvinvointia ja tehostaa palvelua. Esimerkiksi työt, 

joissa vaaditaan paljon tietoteknisiä taitoja, tulisivat kohdennetusti tietyille työntekijöille. 

Työntekijöiden työskentelystä on kattavasti dataa saatavilla, jonka hyödyntämistä 

perusteluna tunnustamisen antamisessa sekä palkitsemisessa hyvistä suorituksista tai uusista 

ideoista tulisi käyttää. Tämä edellyttää, että tilastot ovat jossain määrin kaikkien nähtävillä. 

Näin myös organisaation läpinäkyvyyttä ja avoimuutta saadaan parannettua, joka on 

toimivan ja hyvinvoivan organisaation tärkeä tekijä. 
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Kumppanuudet ja resurssit puhelinpalveluissa 

Neljäntenä arviointialueena on kumppanuudet ja resurssit. CAF -mallissa arviointikohtina 

ovat organisaation keskeisten toimijoiden kanssa kumppanuussuhteiden kehitys ja 

johtaminen, organisaation talouden johtaminen, organisaation tiedon ja teknologian 

johtaminen sekä toimitilojen johtaminen. 

 

Puhelinpalveluiden toiminta on voimakkaasti riippuvainen terveysasemien toimintatavoista. 

Mitä yhtenäisemmät terveysasemien toimintatavat ovat, sen helpompaa puhelinpalveluissa 

on tehdä töitä ja päinvastoin. Yhtenäistämistä on jo tehty, mutta edelleen sitä kannattaisi 

systemaattisesti tehdä. Muita keskeisiä kumppaneita puhelinpalveluille ovat asiakkaat, 

kunnan muut Sote-palvelut, hallinto sekä palveluntuottajat, jotka auttavat toiminnan 

toteutuksessa. Asiakkaiden tarpeita ja odotuksia on kuultu, kun palvelua on muodostettu. 

Asiakkaan näkökulmia tulee kysellä säännöllisesti ja kehittää toimintaa niiden perusteella, 

jos mahdollista.  

 

Puhelinpalveluissa on monenlaista tietoa, jota tulisi hyödyntää työn johtamisessa ja 

ohjaamisessa. Puhelin- ja potilastietojärjestelmät tuottavat paljon tietoa liittyen 

työskentelyyn tai asiakkaisiin. Puhelinpalveluissa on myös tietoa, jota hyödynnetään työn 

tekemiseen. Tämmöistä tietoa ovat mm. yleiset hoito-ohjeet sekä työntekijöiden hiljainen 

tieto. Hoito-ohjeiden tulisi pitkälti määritellä miten asiakkaiden kanssa toimitaan eri 

tilanteissa. Hiljaista tietoa työntekijöille on kertynyt kokemuksen myötä esimerkiksi 

hoitamiseen tai toimintaan liittyen. Hiljaisen tiedon alle lasketaan myös tässä tapauksessa 

terveysasemien eri käytänteistä johtuvat erot, joita puhelinpalveluiden työntekijöiden tulee 

tietää työtä tehdessä. 

 

Puhelinjärjestelmän tuottama data muodostuu palvelun yleisistä tiedoista ja työntekijöiden 

työskentelystä muodostuvista tiedoista. Tietoa on paljon ja se on lähes aina esimiesten 

käytettävissä. Tietoa voidaan tarkastella tietyn päivän, viikon, kuukauden ja vuoden mukaan 

tai niissä tietyn kellonajan tai viikonpäivän perusteella. Oikean tiedon löytäminen, 

analysointi ja hyödyntäminen on haastavaa, koska sitä on paljon ja sen vertailukelpoisuus ei 

ole aina itsestään selvää.  
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Palvelun yleiset tiedot puhelinjärjestelmässä koostuvat puhelumääristä ja -ajoista. Tiedoista 

pystytään selvittämään palveluun kohdistuvan kysynnän määrä kokonaisuudessaan. Lisäksi 

saadaan selville, kuinka paljon eri asiakkaita palveluun pyrkii. Tiedoista nähdään, kuinka 

paljon kysyntään pystytään vastaamaan. Yleisissä tiedoissa tärkeitä aikoja ovat jonotusajat. 

Sieltä nähdään, kuinka kauan asiakas joutuu jonottamaan keskimääräisesti tai pisimmillään 

päästäkseen palveluun. Tiedoissa näkyy myös puheajat keskimääräisesti tai yhteensä 

asiakkaan ja agentin välillä. Erikseen voidaan myös tutkia suoria puheluita ja 

takaisinsoittoja.  

 

Puhelinjärjestelmän tuottama data työntekijöiden työskentelystä koostuu myös 

puhelumääristä ja -ajoista. Siellä nähdään, kuinka monta puhelua tietty työntekijä on ottanut 

vastaan tai soittanut valitulla ajanjaksolla. Ajoista nähdään, kuinka kauan puhelut on 

kestäneet yhteensä tai keskimääräisesti per puhelu ja kuinka kauan jälkikäsittely puhelun 

jälkeen on kestänyt yhteensä tai keskimääräisesti per puhelu. Järjestelmä tuottaa tietoa myös 

siitä, kuinka paljon työntekijä on aktiivisesti puhelutyössä tai tekemässä jotain muuta.  

 

Uusi potilastietojärjestelmä oli vastikään otettu käyttöön. Tämän järjestelmän tuottama tieto 

ei ollut voimakkaasti mukana tässä tutkimuksessa. Järjestelmä tuottaa dataa kattavasti ja sen 

hyödyntämistä suositellaan yhdessä puhelinjärjestelmän tuottaman datan kanssa. 

Puhelinpalvelun kehittämistä ajatellen sieltä hyödynnettävissä ovat esimerkiksi 

palvelutapahtumien diagnoosit. 

 

Työntekijöillä olevaa hiljaista tietoa tarvitaan paljon. Työntekijät kohtaavat paljon erilaisia 

asiakkaita, joita tulisi osata ohjata ja neuvoa oikeaan suuntaan. Hoito-ohjeet tukevat tässä, 

mutta kaikkea ei niihinkään ole sisällytetty. Puhelunpalveluissa ollaan myös usean eri 

terveysaseman asiakaskontaktien alkupäässä, joten eri asemien toiminnat ja käytännöt tulee 

myös tietää. Käytäntöjä on jo paljon yhtenäistetty, mutta silti eroavaisuuksia edelleen löytyy. 

Teknologialla on oleellinen osa puhelinpalveluissa työskentelyssä.  Teknologiaa on 

hyödynnetty laajasti, mutta haasteet siinä johtamisen kannalta kulminoituu eri 

teknologioiden käytön implementointiin sekä työntekijöiden osaamiseen hyödyntää niitä. 

Tässäkin työssä esille nostetut sähköiset palvelut ovat osa ihmisten arkea ja he mielellään 
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niitä käyttävät, kuten tutkimukset osoittavat. Jo tähän vedoten olisi strategisesti oleellista 

panostaa niihin voimakkaammin. Selkeät ohjeet ja tarpeellinen koulutus ovat tae 

työntekijöiden osaamisen ylläpidolle ja parantamiselle. 

 

Prosessit puhelinpalveluissa 

Viidentenä arviointialueena CAF -mallissa on prosessit. Siellä arviointikohtina ovat 

prosessien jatkuva tunnistaminen, suunnitteleminen, johtaminen ja kehittäminen yhdessä 

sidosryhmien kanssa, tuotteiden/palveluiden tuottaminen ja kehittäminen asiakaslähtöisesti 

sekä omien prosessien sovittaminen yhteen muiden keskeisten organisaatioiden prosessien 

kanssa.  

 

Puhelinpalveluiden toimintaa tarkastellaan tässä työssä prosessiorganisaationa. Toimintaa 

tarkastellaan proseissittain. Prosessit muodostuvat asiakkaiden puheluista. Lähtötilanteessa 

yksi puhelu muodosti yhden prosessin, mutta tavoitteena on jaotella puheluita syiden 

mukaisesti ja muodostaa näin standardi-, rutiini- ja ei-rutiiniprosesseja. Prosesseja 

rakennetaan siitä syystä, että samanlaisia asioita voitaisiin hoitaa samalla tavalla joka kerta. 

Lähtötilanteessa puhelinpalveluiden toiminta prosessien näkökulmasta oli karkeasti toimi 

kuvan 20 mukainen. Pallot kuvastavat yksittäisiä asiakkaita. Puhelinpalveluihin ne saapuvat 

jonosta ja puhelinpalveluista asiakkaat ohjataan vaihtelevasti eri paikkoihin. 

 

 

Kuva 20. Puhelinpalvelut prosessikartta lähtötilanne (mukaillen Lillrank 2004). 
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Asiakkaan läpimenoaikaa voidaan kuvata myös yksittäisen prosessin läpimenoajaksi. Sitä 

aletaan mitata ajanhetkestä, kun asiakas ottaa yhteyttä palveluun, ja se loppuu yleensä siihen, 

kun agentti on saanut tehtyä jälkikäsittelyn eli kirjattua puhelusta tiedot tietojärjestelmään ja 

tämä jälkeen sulkenut tapauksen puhelinjärjestelmässä. On myös tapauksia, joissa 

jälkikäsittelyä ei tarvita, jolloin läpimenoaika päättyy siihen, kun asiakas sulkee puhelimen 

ja agentti kytkee tapauksen hoidetuksi puhelinjärjestelmässä. Läpimenoaika muodostuu siis 

yleensä jonotusajasta, jonka jälkeen asiakas pääsee agentin kanssa keskustelemaan, 

puheluajasta sekä jälkikäsittelyajasta (kuva 21). Suorat puhelut ja takaisinsoitetut puhelut 

eroavat toisistaan jonotusajan osalta, kun takaisinsoitetuissa puheluissa voitaisiin puhua 

jonotusajan sijasta odotusajasta. 

 

 

Kuva 21. Prosessin läpimenoaika. 

 

Läpimenoaikaan vaikuttaa siis voimakkaimmin kolme eri aikaa. Jonotusajan pituus on 

voimakkaasti riippuvainen palveluun muiden pyrkivien asiakkaiden määrästä, resursseista 

ja niiden tehokkuudesta sekä kahdesta muusta ajasta. Asiakkaiden määrään vaikuttamista ei 

voida tässä julkisessa palvelussa tehdä niin, että kaikkia siihen pyrkiviä ei otettaisi mukaan. 

Sen sijaan ohjaamalla asiakkaita eri palvelukanaviin, kuten sähköiseen asiointiin, voidaan 

puhelinpalveluiden asiakasmäärään vaikuttaa. Tämä voisi olla tehokasta kokonaisuuden 

kannalta, mutta sitä käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä työssä. Puhelinpalvelut ovat 

kuitenkin tärkeä osa terveysasemien palveluita tulevaisuudessakin, koska on selvää, ettei 

ainakaan lähitulevaisuudessa kaikkea asiointia voida hoitaa vain sähköisten palveluiden 

avulla. Tarvitaan siis myös puhelinpalvelut, jotta kaikkia asiakkaita kaikissa tilanteissa 

pystytään palvelemaan.    
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Läpimenoaikaan ja jonotusaikaan vaikuttavat myös puheluaika ja jälkikäsittelyaika. Puhelu- 

ja jälkikäsittelyaikoihin vaikuttavat agenttien toiminta puhelun aikana ja kirjaamiseen 

käytetty aika sekä asiakas puhelun syineen. Sekä puhelu- että jälkikäsittelyaikoihin on 

kumpaakin määritelty keskimääräistavoitteeksi viisi minuuttia eli yhteensä 10 minuuttia per 

asiakas.  

 

Puheluaika alkaa, kun agentti vastaa asiakkaan puheluun, jolloin asiakas siirtyy suorien 

puheluiden jonosta linjoille, tai kun agentti soittaa takaisin asiakkaalle, jolloin asiakas siirtyy 

takaisinsoittojonosta linjoille. Puhelun aikana asiakas ja agentti selvittävät puhelun syyn ja 

asiakkaan taustoja. Agentti tekee hoidon tarpeen arviointia sekä antaa mahdolliset ohjeet 

hoidosta tai/ja jatkotoimenpiteistä. Puheluaika päättyy, kun tarvittavat asiat on hoidettu ja 

puhelu katkaistaan.  

 

Jälkikäsittelyaika alkaa, kun puhelu on katkaistu. Jälkikäsittelyaikana agentti kirjaa 

potilastietojärjestelmään puhelusta tärkeimmät asiat talteen. Kirjaaminen on oleellinen vaihe 

prosessia, koska seuraava terveydenhuollon ammattilainen jatkaa asiakkaan hoitamista 

kirjattujen asioiden perusteella. Jälkikäsittelyaika päättyy, kun agentti on saanut asiat 

kirjattua järjestelmään ja suljettua tapauksen puhelinjärjestelmästä. Sulkemisen yhteydessä 

agentti merkitsee puhelinjärjestelmään karkeasti puhelun syyn. 

 

Asiakkaan puhelun syy vaikuttaa oleellisesti siihen minkälainen kustakin prosessista tulee. 

Kuten työssä aiemmin esitetyssä kuvassa 15 näkyy, niin työn aikana tehtiin pienimuotoinen 

selvitys syistä, miksi palveluun soitetaan. Tästä otettiin kuusi eniten tullutta puhelusyytä ja 

näistä mallinnettiin prosessikuvaajat. Liitteessä 1 on mallinnettuna prosessikuvaajat. 

Prosessikuvaajia voidaan hyödyntää prosessien kehittämisessä ja työhön perehdyttämisessä. 

Yksittäiset puhelut eivät enää yleisimpien puheluiden osalta olisi omia prosessejaan vaan 

niitä voitaisiin hoitaa jonkin liitteissä näkyvän mallin mukaisesti toistuvasti samalla tavalla. 

Edellä on tehty CAF -mallin prosessit -arviointialueen ensimmäisen arviointikohdan 

mukaisesti prosessien tunnistamista asiakaslähtöisesti, joita voidaan hyödyntää edelleen 

kehittämisessä ja johtamisen tukena. Puhelinpalveluiden toiminnan kannalta olisi 

kannattavaa tunnistaa ja jakaa sen prosessit myös ydin-, johtamis- ja tukiprosesseihin. 
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Ydinprosessit muodostavat sen varsinaisen tuloksen, johtamisprosessit ohjaavat toimintaa ja 

tukiprosessit turvaavat tarvittavat resurssit ja huolehtii organisaation sisäisistä 

toimintaedellytyksistä (Parhiala et al. 2015, s.22). Samantyylisesti tai edelleen prosesseja 

voitaisiin määritellä lisää standardi-, rutiini- ja ei-rutiiniprosesseihin, jolloin asetukset ja 

läpimenoaikojen vaateet olisivat kulloinkin täsmällisemmät. Seuraavassa vaiheessa näitä 

prosesseja tulisi tarkastella koko terveyspalveluiden läpimenon osalta ja kehittää koko 

palveluketjun osalta. 

 

Asiakas- ja kansalaistulokset 

Kuudentena arviointialueena on asiakas- ja kansalaistulokset. CAF -mallissa 

arviointikohtina ovat asiakas- ja kansalaistyytyväisyysmittausten tulokset sekä sisäiset 

suorituskykymittarit. 

 

Puhelinpalveluissa kerätään asiakas- ja kansalaismittausten tuloksia. Palautetta pystyy 

antamaan, muttei siihen ole vielä järjestetty systemaattista mallia kohdennetusti 

puhelinpalvelun toimintaan. Esimerkiksi puhelun päätteeksi olisi mahdollista järjestää 

asiakkaille kyselyä palvelusta. Kansalaisten/asiakkaiden tuloksien mittaaminen on tärkeää, 

koska näyttöön perustuva johtamistavan mukaisesti ei organisaatio itse määrittele 

asiakkaiden tyytyväisyyttä (CAF 2013, s. 42). Mahdollisia mitattavia asioita CAF -mallin 

mukaisesti voisi olla yleisvaikutelma organisaatiosta (ystävällisyys, oikeudenmukaisuus, 

viestinnän selkeys, joustavuus jne.), asiakkaiden mukaanotto päätöksentekoon, 

saavutettavuus, läpinäkyvyys, tuotteet ja palvelut (laatu, luotettavuus, käsittely- ja 

toimitusaika jne.), kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin, tiedonkulku, asiakkaille suunnattujen 

kyselyiden toteuttamistiheys sekä luottamus organisaation tuotteisiin ja palveluihin (CAF 

2013, s. 42-43). 

 

Sisäisillä suorituskykymittareilla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi käsittely- ja 

jonotusajoista sekä palvelutuotantoon kohdistuvien valitusten määrästä (CAF 2013, s. 43). 

Puhelinpalveluissa nämä mittarit ovat osittain käytössä ainakin kehitystyössä. Tämän työn 

kuvissa 15&16 on asiakkaisiin liittyvä suorituskykymittareita. Näitä mittareita tulisi olla 

nähtävillä myös henkilöstölle esim. päivittäisjohtamistaulussa. Lisäksi CAF -mallissa 

ehdotetaan mittareiksi esimerkiksi asiakkaiden osallisuuteen liittyen vastaanotettujen ja 
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toimeenpantujen kehittämisehdotusten lukumäärä, organisaation saavutettavuuteen liittyen 

tiedon saatavuus siitä, mikä taho vastaa kustakin palvelusta, palvelujen läpinäkyvyyteen 

liittyen informaatiokanavien määrä ja niiden tehokkuus sekä palvelun laatuun liittyen 

valitusten määrä käsittelyaikoineen ja tapausten määrä, joissa asia on jouduttu käsittelemään 

uudelleen (CAF 2013, s. 41). 

 

Henkilöstötulokset 

Seitsemäntenä arviointialueena CAF -mallissa on henkilöstötulokset. Siellä arviointikohtina 

ovat henkilöstökyselyjen tulokset ja sisäiset suorituskykytulokset. Edelleen 

henkilöstökyselyt jaetaan yleiseen tyytyväisyyteen, henkilöstön näkemykseen johtamisesta 

ja johtamisjärjestelmästä, työolosuhteisiin sekä henkilöstön näkemykseen urakehityksestä ja 

osaamisen kehittämisestä. Sisäiset suorituskykymittarit kuvaavat henkilöstön toimintaa, 

suorituskykyä, osaamisen kehittymistä, motivaatiota ja sitoutumista organisaatioon. (CAF 

2013, s. 45.) 

 

Terveyspalveluissa teetetään kuukausittain henkilöstökysely. Palautetta pystyy antamaan, 

mutta varsinaista mittaristoa tämän ympärillä ei ole puhelinpalveluissa. Tämä olisi 

aiheellista toteuttaa ja alkaa seuraamaan sitä aktiivisesti. Tulosten perusteella toimintaa 

voitaisiin kehittää ja työhyvinvointia kasvattaa. Mittariston voisi rakentaa edellä mainittujen 

teemojen pohjalta ja lisäksi hyödyntäen CAF -mallin apukysymyksiä teemoihin liittyen. 

Näitä tulisi näkyä myös päivittäisjohtamistaulussa. 

 

Sisäisiä suorituskykytuloksia henkilöstön osalta puhelinpalveluissa seurataan aktiivisesti. 

Tässäkin työssä myöhemmin (esim. kuvat 29&32) on esitelty aiheeseen liittyviä mittareita. 

Tietoa suorituskyvystä ja toiminnasta on kattavasti saatavilla, mutta sitä voitaisiin hyödyntää 

vieläkin voimakkaammin. Näitä mittareita tulisi olla myös nähtävillä päivittäin 

johtamistaulussa. Tämän työn nostamien mittareiden lisäksi CAF -mallissa on lisäksi 

painotettu luomaan mittareita esimerkiksi seuraaviin aiheisiin: sairauspoissaolojen määrä, 

henkilöstön vaihtuvuus, henkilöstön tekemien valitusten määrä, henkilöstökyselyjen 

vastausprosentti ja kehitysehdotusten lukumäärä (CAF 2013, s. 45). 
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Yhteiskuntavastuutulokset 

Kahdeksantena arviointialueena on yhteiskuntavastuutulokset. CAF -mallissa 

arviointikohtina ovat organisaation ulkopuolisten tahojen käsityksiin liittyvät tulokset sekä 

sisäiset suorituskykytulokset. 

 

Yhteiskunnan tarpeisiin ja odotuksiin vastaaminen ovat julkisen organisaation tärkein 

tehtävä (CAF 2013, s. 46). Puhelinpalveluiden toimintaa ohjaa laki hoitoon pääsystä. Näiden 

tulisi olla myös toiminnan sisäisinä suorituskyvynmittareina.  Terveyskeskukseen on saatava 

yhteys arkisin sen aukioloaikana joko puhelimitse tai menemällä käymään saman päivän 

aikana (STM, 2018). Kun HTA vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava lain 

mukaan kolmen arkipäivän kuluessa aika yhteydenotosta ja terveyskeskukseen on päästävä 

hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa. Jos potilaalle ei pystytä järjestämään 

terveyskeskukseen aikaa määräajassa, tulee sen järjestää potilaalle mahdollisuus hoitoon 

muualle, joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityissektorille eikä potilaalle saa aiheutua 

tästä ylimääräisiä kuluja. (STM, 2018.) Nämä ovat siis lain vaateita, joiden puitteissa 

puhelinpalveluiden ja terveysasemien on toimittava. Näitä mitataan jatkuvasti 

terveyspalveluissa. Puhelimitse ei kaikki halukkaat ole päässeet palveluun, joten tilanne on 

sen osalta akuutti. Terveysasemille on järjestetty päiväpolit, johon asiakkaat voivat mennä 

milloin vain saadakseen yhteyden terveysasemaan.  

 

Keskeiset suorituskykytulokset 

Yhdeksäntenä ja viimeisenä arviointialueena CAF -mallissa on keskeiset 

suorituskykytulokset. Siellä arviointikohtina ovat ulkoiset tulokset: tuloksellisuus ja 

vaikuttavuus sekä sisäiset tulokset: tehokkuus. Keskeisten suorituskykytulosten avulla 

mitataan sitä, kuinka hyvin organisaatio onnistuu ydintehtävässään (Parhiala et al. 2015, 

s.25).  

 

Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden avulla voidaan arvioida esimerkiksi tuotettujen 

palveluiden määrää ja laatua. Näitä verrataan organisaation omalle toiminnalleen asettamiin 

tavoitteisiin. (Parhiala et al. 2015, s.25). Puhelinpalveluissa oli työn alkaessa käytössä joitain 

tämän kohdan mittareita. Niitä seurattiin aktiivisesti, muttei ne olleet kaikkien nähtävillä. 
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Mittarit tulee tuoda koko henkilöstön nähtäville päivittäisjohtamisentauluun. Tässä listaus 

mittareista, joita taulussa voisi olla: 

- kysynnän määrä (kpl / pv), 

- keskimääräinen jonotusaika palveluun (min), 

- agenttien päivittäiset puhelut keskimäärin (kpl / työntekijä), 

- keskimääräinen läpimenoaika (min / puhelu), 

- agenttien keskimääräiset, min ja max puheajat (min / työntekijä), 

- agenttien keskimääräiset jälkikäsittelyajat (min / työntekijä), 

- agenttien puhelimessa oloaika (min / pv), 

- asiakkaiden valituksien määrä (kpl / vko), 

- uudelleen käsiteltyjen hoitotapahtumien määrä (kpl / vko) sekä 

- yleisesti henkilöstön (ei nimillä) sairauslomapäivät (kpl / vko). 

Tehokkuus kohdassa arvioidaan, kuinka hyvin organisaatio pystyy toteuttamaan tavoitteensa 

resurssien avulla. CAF -mallissa resursseja olivat taloudelliset resurssit, tieto, teknologia ja 

toimitilat. (Parhiala et al. 2015, s.25-26). Täällä mitattavia asioita puhelinpalvelussa voisi 

esimerkiksi olla: 

- henkilöstöltä tulleiden kehitysideoiden määrä (kpl / kk), 

- eteenpäin viedyt kehitysideat ja ratkaistut kehityskohteet (kpl / kk), 

- eri kehityskohteiden käyttöönoton jälkeen saatu hyöty (riippuen kohteesta esim. € / 

kk, min / vko tai kpl / pv verrattuna lähtötilanteeseen), 

- asiakaskyselyn tuloksia keskiarvoisesti (arviointialue esim. 1-5), 

- henkilöstökyselyn tuloksia keskiarvoisesti (arviointialue esim. 1-5), 

- teknisten ongelmien määrä puhelinpalveluissa (kpl / kk) sekä 

- kustannustehokkuus (tulosten saavuttaminen mahdollisimman pienin kustannuksin) 

(€ / kk). 

 

6.3 Lean ja puhelinpalvelut 

 

Lean-ajattelu on yksi tuotantotalouden näkökulma. Lean-ajattelun tarkoituksena on siirtää 

tuotantoa kohti linjatuotantoa, joten tässä työssä yritetään Lean-työkalujen avulla löytää 



 

 

 

75 

kehityskohteita puhelinpalveluissa. Linjatuotantoon pyritään tuotteistamalla hoitoketjuja 

tietyille sairaus- ja potilastyypeille. 

 

Lean-ajattelu on alati kasvava suuntaus Suomen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Niin myös 

tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa. Siellä löytyy jo jonkin verran Lean-

osaamista, mutta työ on vielä kesken ja lisää ihmisiä aiheen pariin koulutetaan jatkuvasti. 

Lean näkyy organisaatiossa mm. niin, että se terminä oli valtaosalle valmiiksi tuttu ja sen 

käyttötarkoitus oli selvästi ymmärretty. Käytännössä sitä oli hyödynnetty jossain 

kehityshankkeissa.  

 

Lean-toimintatapaa voidaan käyttää koko organisaation kokonaisvaltaiseen toimintatapojen 

muutokseen, jolloin se on kokonaisuudessaan aika laaja projekti. Sitä voidaan käyttää myös 

osittaiseen toiminnan kehittämiseen, jolloin osaa sen työkaluista hyödynnetään 

kehitystyössä. Tässä työssä ollaan jälkimmäisellä alueella ja sovelletaan kirjoittajan mielestä 

sopivimpia työkaluja teoriasta käytäntöön nykytilan tunnistamiseksi. 

 

Lean-ajattelun keskeisimpänä tarkoituksena on, että palvelun arvo määritellään asiakkaan 

näkökulmasta. Asiakkaat arvostavat palveluissa erilaisia asioita, mutta yleisiä arvostuksen 

kohteita ovat palvelun ominaisuudet, laatu, toimitusvarmuus ja toimitusaika. Asiakkaan 

arvon ymmärtäminen on kirjallisuudessa mainittu olevan Lean-toteutuksen tärkeimpiä 

vaiheita. Lean toteutus aloitetaan miettimällä, mitä asiakas haluaa puhelinpalvelulta? Näitä 

on listattu alla olevassa kuvassa 22. 

 

 

Kuva 22. Mitä asiakas haluaa? 
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Nyt yllä on yleisesti määritelty (työn tekijän mielipide), mitä asiakas saattaisi haluta tai 

vaatia puhelinpalvelulta. Seuraavaksi siirrytään vaiheeseen, jossa hyödynnetään Critical to 

Quality (CTQ) circle -työkalua (kuva 23). Tämän työkalun tarkoituksena on tunnistamaan 

ja auttaa mittaamaan palvelun laadun kannalta tärkeimmät tekijät liittyen yllä esitettyihin 

asiakkaan haluihin palvelulta. Työkalu auttaa ottamaan huomioon laajasti eri osa-alueita 

palvelun laatuun liittyen. 

 

 

Kuva 23. CTQ circle -työkalu (Opintojakso älykkäiden palveluiden arvoverkostot). 

 

Työkalun sisäkehän aihealueista valitaan tarkasteluun joko kaikki tai ne osat, joista uskotaan 

saatavan hyödyllisiä mittareita myöhemmässä vaiheessa. Tämän jälkeen valituille osille 

valitaan esimerkiksi kolme tekijää, joita asiakas vaatii tai tarvitsee palvelulta. 

Puhelinpalveluiden osalta tarkasteluun valittiin seuraavat osat ja asiakkaiden vaatimukset: 

Ominaisuudet & toiminnot 

- Hoito-ohjeisiin perustuvaa hoitoa 

- Ammattimaista hoitoa 

- Asioiden hoito puhelimessa 

Käytettävyys & suorituskyky 

- Hoitoon on päästävä tarvittaessa 
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- Hoitoon nopeasti 

- Kaikki asiat kuntoon kerralla 

Koettu laatu 

- Sujuvaa palvelua 

- Turvallisuuden tunne 

- Ystävällisyys 

Luotettavuus & kestävyys 

- Yksityisyyden on oltava kunnossa 

- Saadut ohjeet ovat luotettavia ja samankaltaisia 

- Kaikki oleellinen tulee selväksi puhelussa 

Yhdenmukaisuus & yhteensopivuus 

- Palveluun pääsee kotona olevilla laitteilla 

- Palveluun pääsee kellonajasta ja päivästä riippumatta 

- Asia on ymmärretty ja siihen saatu vastaus 

 

Nyt on määritetty tekijät, joita asiakas vaatii tai tarvitsee palvelulta. Näitä tekijöitä tarvitaan, 

kun tehdään Voice of Customer (VoC) -matriisi. Tässä matriisissa asiakkaan vaatimukset ja 

tarpeet yhdistetään palvelun tarjontaan. Yhdistäminen tehdään pisteytyksellä sen mukaan, 

kuinka hyvin tarjonnan kohde ja kyseinen tekijä korreloi keskenään. Tässä työssä VoC -

matriisin toteuttajana oli kirjottaja itse. Alla taulukossa 1 nähdään VoC -matriisin tulokset 

puhelinpalveluista. 
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Taulukko 1. VoC -matriisi. 

 

 

Kaikkein eniten puhelinpalveluiden tarjonnasta asiakkaiden vaatimuksiin ja tarpeisiin 

vastasi hoidon tarpeen arviointi (14,2%), toiseksi eniten neuvonta (kotihoito-ohjeet) (13,6%) 

ja kolmanneksi eniten tukiprosessien puolelta sähköiset palvelut (11,5%). Asiakasarvon 

määrittelyn tulosta tulee pitää Lean-kehityksen mittarina. Onkin hyvä Lean-kehityksen ja 

toimenpiteiden jälkeen arvioida onnistumista näihin määrittelyn tuloksiin. 

 

Tämän työn tarkoituksena Leanin osalta on käydä läpi tiettyjen teoriassa esiteltyjen 

työkalujen avulla puhelinpalveluiden toimintaa ja löytää sieltä näin kehityskohteita. 

Toisaalta tämä työ tukee jo organisaatiossa käytössä olevia tai käyttöönotettavia Lean-

työkaluja ja tuo niihin jotain lisää. Lopulta esitellään kappaleen tavoitetilojen asettaminen 

alla toimintaehdotuksia, mitä tulisi tehdä tietyllä aikavälillä. Toimintaa tutkitaan seuraavien 

Lean-työkalujen avulla: 

- vaihtelun tunnistaminen, 

- vakiointi,  

- hukat 1-7, 
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- visuaalinen sekä 

- jatkuva kehitys 

 

Vaihtelun tunnistaminen 

Vaihtelun tunnistamisessa tutkitaan henkilöistä johtuvaa vaihtelua, käytänteistä johtuvaa 

vaihtelua ja työkuormasta johtuvaa vaihtelua. Kuten teoriassa aiemmin esitettiin, vaihtelu on 

minimaalista tai ennustettavissa, prosessin toimiessa hyvin. Usein prosessissa tuijotetaan 

keskiarvolukuja, jotka saattavatkin näyttää sen toimivan hyvin tai kohtuullisesti. Keskiarvon 

sijaan, kun tutkitaan vaihtelua, voidaan löytää hyviä kehityskohteita prosessista. Vaihtelun 

mittaamiseen tarvittavaa tietoa oli jo hyvin saatavilla. Vaihtelun tunnistamiseen käytetään 

SPC-käyriä. 

 

Työkuorman vaihtelua tutkitaan kahdesta eri näkökulmasta, jotka ovat palvelun kysyntä ja 

käytettävät resurssit. Kysynnän tunteminen ja sen tahdissa pysyminen on oleellista, jos 

toiminnassa halutaan pysyä jatkuvassa virtauksessa. Asiakaskysynnän rytmi määrää 

tahtiajan, jota hyödyntämällä kapasiteetti saadaan säädettyä sopivaksi. Näin ollen tahtiaikaa 

tulisi säätää kysynnän ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Kuvassa 24 on esitetty 

kysynnän vaihtelu viikkojen 6-31 aikana per päivä. Siitä voidaan havaita, että kysyntä 

vaihtelee paljon ylittäen useampana viikkona ylärajan ja alittaen alarajan kahtena viikkona. 

Tämä tekee sopivan kapasiteetin suunnittelusta haastavaa. Voidaan myös havaita, että 

kysyntä on kausaalista, koska tarkastelu jakson alkuvaiheessa kysyntä on toistuvasti 

suurempaa kuin loppuvaiheessa. Tätä kannattaisi seurata pidemmällä aikavälillä, jolloin 

kausaalisuus voitaisiin ennustaa tulevaisuudessa. Kuten aiemmin kuvissa 11 ja 12 on 

esitetty, kysyntä vaihtelee riippuen viikonpäivästä ja kellonajasta. Helmikuun 2019 kysyntä 

on esitetty kuvassa 25. Tästä voidaan nähdä sama ilmiö. Maanantait näkyvät 

kysyntäpiikkeinä ja perjantaisin kysyntää on vähiten. Tämä toistui joka kuukausi. Tästä 

voidaan päätellä, että kysyntä on ennustettavaa viikonpäivien ja kellonaikojen mukaisesti. 
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Kuva 24. Kysynnän vaihtelu per päivä 

 

 

Kuva 25. Kysyntä helmikuu 2019 

 

Tätä kysynnän vaihtelun ennustettavuutta tulisi hyödyntää, kun resursseja ja tahtiaikoja 

suunnitellaan. Seuraavaksi tarkastellaan resurssien vaihtelua kellonajoittain huhti- ja 

toukokuussa, jotka on esitetty kuvassa 26. Kuvasta voidaan havaita, että kiireisimpään 

aikaan 8.00-9.00, jolloin resursseja tarvittaisiin eniten, ei ole ollut kumpanakaan kuukautena 
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eniten resursseja käytettävissä. Sen sijaan hiljaisimpana tuntina 15.00-16.00 on myös 

resursseja ollut vähiten käytössä. 

 

 

Kuva 26. Käytössä olevat resurssit huhti- ja toukokuussa. 

 

Viikonpäivittäin tarkasteltuna huhti- ja toukokuussa on ollut kuvan 27 mukaisesti resursseja 

käytettävissä. Resurssien määrä on laskettu tilastojen Logged in -ajoista suhteutettuna niin, 

että joka kuussa olisi yhtä monta jokaista viikonpäivää. Tästä voidaan havaita, että 

toukokuun osalta resurssien määrä on laskenut viikon edetessä ollen perjantaisin selkeästi 

pienempi muihin päiviin verrattuna. Huhtikuussa myös perjantaisin on resursseja ollut 

vähiten käytettävissä, mutta muina viikonpäivinä resursseja on ollut suunnilleen yhtä paljon 

käytössä.  
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Kuva 27. Resurssit viikonpäivittäin 

 

Summauksena kysynnän vaihtelusta todetaan, että kysyntä on kausaalista ja osin 

ennustettavaa. Kysyntä on ennustettavissa viikonpäivien ja kellonaikojen mukaan. 

Resursseista todetaan, että resurssien käytössä olisi parantamisen varaa. Resursseja tulisi 

pyrkiä suunnittelemaan ja käyttämään niin, että se vastaa kysyntää mahdollisimman hyvin. 

Huhti- ja toukokuussa aamuisin ei ollut resursseja käytössä eniten vaikka kysyntä on silloin 

suurinta. Seuraavaksi tutkitaan henkilöistä eli työntekijöistä johtuvaa vaihtelua sekä 

käytänteistä johtuvaa vaihtelua. 

 

Työntekijöistä syntyvää vaihtelua syntyy esimerkiksi osaamisesta ja työskentelytavoista 

johtuen. Käytänteistä tulevaa vaihtelua syntyy esimerkiksi siitä, miten organisaation 

toimintatavat vaikuttavat. Vaihtelun tunnistaminen näissä eri työntekijöiden välillä on 

olennainen osa henkilökohtaista ja organisaation oppimista.  

 

Työntekijöiden vaihtelua aloitetaan tutkimaan päivittäisestä tavoitteesta, joka on 40 puhelua 

päivässä per työntekijä. Kuvissa 28, 29 ja 30 nähdään agenttikohtaisia vaihteluita 

maaliskuussa, huhtikuussa ja toukokuussa. Puhelumäärät on suhteutettu siten, että ensin 

kirjautumisajasta on laskettu tuntikohtainen määrä, jonka jälkeen ne on kerrottu 7,5 

kertoimella, jolloin saadaan kaikille sama työaika ja näin luvut ovat keskenään verrattavissa. 
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Ensimmäisenä tarkastellaan maaliskuuta, jolloin keskiarvo puheluissa per päivä per agentti 

ollaan lähimpänä tavoitetta 40. Voidaan nähdä, että vaihtelu ei ole yhtä suurta kahteen 

muuhun kuukauteen verrattuna, mutta silti siellä on sekä tavoitteen selvästi ylittäjiä sekä 

selvästi alittajia. Kehitettävää siis löytyy, vaikka keskiarvo suhteellisen hyvä tavoitteeseen 

nähden onkin. 

 

 

Kuva 28. Agenttikohtainen vaihtelu maaliskuu 2019. 

 

Huhtikuussa tilanne näyttää tilastojen valossa kuvan 29 mukaiselta. Sieltä paljastuu 

ensimmäisenä kaksi hyvin korkea poikkeamaa käyrällä. SPC-käyrän hyödyntämisen 

mukaisesti näihin piikkeihin tulisi löytää selitys. Kyse voi olla henkilöiden tehokkuudesta, 

joten näistä voitaisiin oppia koko organisaation kesken ja siten prosessia tulee kehittää. 

Muutamilla työntekijöillä puhelumäärät ovat noin 25 puhelua päivässä, joka on reilusti alle 

asetetun tavoitteen 40.  

 



 

 

 

84 

 

Kuva 29. Agenttikohtainen vaihtelu huhtikuu 2019. 

 

Toukokuu oli näistä kolmesta kuukaudesta keskiarvollisesti heikoin kuukausi (kuva 30). 

Tähän on helppo löytää selitys, koska organisaatiossa otettiin tämän kuukauden aikana 

käyttöön uusi potilastietojärjestelmä. Keskiarvona hoidetuissa puheluissa on noin 20 

puhelua päivässä, joka on puolet tavoitteesta. Selvästi uusi järjestelmä on hidastanut 

työskentelyä suurimmalla osalla työntekijöistä. Vaihtelu on kuitenkin suurehkoa, joten 

käyrän huippuihin ja mataliin kohtiin olisi syytä tutustua tarkemmin. 

 

 

Kuva 30. Agenttikohtainen vaihtelu toukokuu 2019. 
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Kuten kappaleessa 6.2 tuotantotalous ja puhelinpalvelut on selvitetty, yksittäinen puhelu 

muodostuu asiakkaan jonotusajasta, puheluajasta ja jälkikäsittelyajasta. Seuraavaksi 

tutkitaan puhelu- ja jälkikäsittelyaikojen vaihtelua agenttikohtaisesti maaliskuun, huhtikuun 

ja toukokuun osalta. Näistä tulisi löytää selityksiä aiemmin esitellyille agenttikohtaisille 

puhelumäärien vaihteluille.  

 

Maaliskuun agenttikohtaiset puheajan vaihtelut näkyvät kuvassa 31. Keskiarvo on ollut 

lähellä tavoitetta 5min per puhelu. Käyrässä on yksi voimakkaampi poikkeama, jossa 

yksittäisellä agentilla puheluiden pituus keskiarvoisesti on ollut noin 9min. Tähän tulisi 

löytää selitys. Vastaava agentti oli jäänyt maaliskuun puhelumäärissä tavoitteesta noin 10 

puhelua per päivä. Muuten voidaan nähdä, että puheajat jakaantuvat tasaisesti tavoitteen 

molemmille puolille.  

 

Kuva 31. Puheaika vaihtelu maaliskuu 2019. 

 

Kuvassa 32 on huhtikuun osalta puheaikojen vaihtelu agenttikohtaisesti. Kuvaaja on 

vastaavanlainen kuin maaliskuun kuvaaja. Keskiarvo on hieman tavoitteen 5min alle. 

Verrattaessa huhtikuun agenttikohtaisiin puhelumääriin (kuva 29) suoraa yhteyttä puheajan 

pituudella ei ole, vaikka asioiden välillä pitäisi olla yhteys. Toisin sanoen ne, jotka puhuvat 

lyhyempiä puheluita, ottaisivat enemmän puheluita päivän aikana. Tästä voidaan tehdä 

johtopäätös, että asiaan vaikuttavat myös monet muut asiat.  
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Kuva 32. Puheaika vaihtelu huhtikuu 2019. 

 

Uuden potilasjärjestelmän käyttöönoton vaikutukset näkyvät konkreettisesti kuvassa 33, 

jossa on toukokuun osalta puheluaikojen vaihtelua agenttikohtaisesti. Keskiarvo 

puheluajoissa on noussut noin viidestä minuutista lähelle 7 minuuttia. Vaihtelu on 

voimakkaampaa kuin aikaisempina kuukausina. Osa työntekijöistä pääsee edelleen lähelle 

tavoitetta 5min, kun osalla puheajat ovat lähellä kymmentä minuuttia. Puheaikaan uusi 

järjestelmä vaikuttaa, koska työntekijä käyttää järjestelmää samalla, kun puhuu puhelimessa. 

 

 

Kuva 33. Puheaika vaihtelu toukokuu 2019. 
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Jälkikäsittelyaika on toinen tekijä, johon työntekijöiden toiminnalla on vaikutusta. Kuvassa 

34 on maaliskuun osalta työntekijöiden jälkikäsittelyajat. Keskiarvo on ollut lähellä 

tavoitetta 5min. Vaihtelua on ollut kahdesta minuutista päälle kahdeksaan minuuttiin. 

Kuvassa 35 on vastaavat ajat huhtikuulta. Keskiarvo on ollut hieman huonompi ja vaihtelu 

on ollut kahdesta minuutista kymmeneen minuuttiin. Jälkikäsittelyajan vaikutuksella 

hoidettuun puhelumäärään löytyi vaikutus maalis- ja huhtikuun ajoilta ainakin siltä osin, että 

niillä, joilla oli lyhyt käsittelyaika, oli myös suuri määrä hoidettuja puheluita.  

 

 

Kuva 34. Jälkikäsittelyajan vaihtelu maaliskuu 2019. 

 

Kuva 35. Jälkikäsittelyajan vaihtelu huhtikuu 2019. 
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Toukokuun jälkikäsittelyajat agenttikohtaisesti on esitetty kuvassa 36. Keskiarvo aika nousi 

8,5 minuuttiin. Tähän syynä on jälleen uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto. 

Tavoitteelliseen viiden minuutin jälkikäsittelyaikaan pääsi vain viisi työntekijää, joten 

vaikutukset tähän aikaan olivat suuremmat kuin puheluaikaan. Vaihtelu työntekijöiden 

kesken oli myös huomattavasti suurempaa kuin aikaisempina kuukausina.  

 

 

Kuva 36. Jälkikäsittelyajan vaihtelu toukokuu 2019. 

 

Kolmas puhelumääriin vaikuttava tekijä on, kuinka paljon työaikaa käytetään muuhun kuin 

varsinaiseen puhelutyöhön. Tätäkin pystytään seuraamaan saatavien tilastojen avulla. 

Kuvassa 37 ja 38 on maaliskuulta ja huhtikuulta ei-aktiivisen ja aktiivisen ajan suhteen 

agenttikohtaiset vaihtelut. Jos otetaan huomioon sallitut tauot ja muut luonnolliset tauot, 

voidaan laskea päivää kohden sitä noin 1,5h. Tämä suhteutettuna 7,5h työpäivään, se tekee 

25% (1,5h/6h=25%), jota voidaan pitää tavoitteena. Maaliskuussa keskiarvo oli 36% ja 

vaihteluväli oli 15%-74%. Vaihtelu oli maaliskuussa aika suurta. Olisi syytä miettiä, mihin 

muuhun aikaa menee ainakin niiden osalta, joilla arvo on selkeästi keskiarvoa suurempi.  

Huhtikuussa keskiarvo oli 43% ja vaihteluväli oli 17%-102%. Vaihtelu oli edellistä 

kuukautta vieläkin suurempaa. Yli 100% suhde tarkoittaa, että ei-aktiivinen tilassa on oltu 

enemmän kuin aktiivinen tilassa. Tässäkin kuussa olisi syytä keskittyä yli keskiarvon 

ylittäviin lukemiin ja pohtia syitä, mistä tämä johtuu.  
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Kuva 37. Ei-aktiivinen / aktiivinen vaihtelu maaliskuu 2019. 

 

 

Kuva 38. Ei-aktiivinen / aktiivinen vaihtelu huhtikuu 2019. 

 

Vaihtelua työntekijöistä johtuviin tekijöihin tutkittiin puhelumäärien, puheaikojen, 

jälkikäsittelyaikojen ja ei-aktiviinen / aktiivinen – suhdeluvun perusteella. Vaihtelua 

löydettiin kaikista tutkituista aiheista. Yhteys puhelumääriin per työntekijä löydettiin puhe-

, jälkikäsittelyaikojen ja ei-aktiivinen / aktiivinen – suhdeluvun avulla. Näitä vaikuttavia 

tekijöitä tulisi tarkastella, toimintaan puuttua ja ennen kaikkea rakentaa koko systeemiä 

siten, että hyviin tuloksiin on paremmat edellytykset päästä. 
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Vakiointi 

Vakioitu työ on Lean-työkalu, jolla vakautetaan prosessit ja luodaan mekanismi niiden 

jatkuvalle parantamiselle. Tämä perustuu Leanin ydinajatukseen, jonka mukaan prosessi 

määrittelee lopputuloksen. Lopputulokset voivat olla vaihtelevia, jos prosessia ei ole 

määritelty selvästi. Työn tehokkaasti tekeminen edellyttää selvästi määriteltyjä työtapoja ja 

näitä tulee myös arvioida uudelleen säännöllisesti parannuksen aikaansaamiseksi. (Suneja & 

Suneja 2017, s.113.) 

 

Puhelinpalveluissa töiden vakiointi oli lähtötilanteessa haaste. Puhelinpalveluiden 

työntekijät tulevat monilta eri terveysasemilta, joissa käytänteet vaihtelevat. Terveysasemien 

erilaiset käytänteet näkyvät puhelinpalveluissa tehtävässä varsinaisessa puhelutyössä 

työntekijöiden työskentelytavoissa sekä työntekijöistä riippumattomissa terveysasemien 

käytänteissä, jotka vaikeuttavat puhelinpalveluissa tehtävää työtä. Tässä työssä keskitytään 

erityisesti puhelinpalvelun työntekijöiden työskentelytapojen vakiointiin. Vakioinnissa 

pyritään yhtenäistämään työskentelytapoja, jotta palvelua saataisiin tehostettua. Vakionnin 

myötä myös palvelun laatu ja potilasturvallisuus tulisi nousta.  

 

Kuten aiemmin on esitetty, puhelinpalvelun työssä on paljon vaihtelua. Vaihtelua löydettiin 

niin työkuormiin kuin työntekijöiden työskentelyyn liittyen. Työkuorman vakioimisesta oisi 

paljon hyötyä, mutta tässä tapauksessa sen toteuttaminen on haastavaa, koska kysyntään 

voidaan vaikuttaa vain rajallisesti. Kysynnän tunteminen ja ennusteen hyödyntäminen 

vakioidusti olisi järkevää. Myös kysynnän ohjaaminen ja tasoittaminen eri palvelukanaviin 

olisi perusteltua. Resurssien määrä vaikuttaa työkuormaan, mutta määrä ja erityisesti sen 

nostattaminen on rajallista. Sen sijaan resurssitehokkuuteen voidaan vakionnilla vaikuttaa. 

Käytännössä silloin työtä tulisi vakioida systeemi tasolla vaikuttaen siten yksittäisten 

työntekijöiden työskentelytapoihin. Tässä työssä on jo aiemmin seurattu puheluajan, 

jälkikäsittelyajan ja inactive / active -ajan vaihteluita. Nämä ajat muodostuvat agenttien 

työskentelytavoista, joihin seuraavaksi mietitään vakiointia. 

 

Puhelutyöskentelyn vakiointiin oli kiinnitetty huomiota jo, kun tätä työtä alettiin tekemään. 

Työntekijöille järjestettiin koulutuksia, jonka tavoitteena oli saada vinkkejä ja löytää yhteisiä 

hyviä tapoja puhelun kuljettamiseen.  Koulutuksen järjesti ulkopuolinen taho. Koulutuksessa 
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ensin työntekijät miettivät yksilöinä hyviä toimintatapoja, kuinka puhelua kuljetetaan 

tehokkaasti ja laadukkaasti. Tämän jälkeen tehtiin ryhmätyötä samasta aiheesta. Lopuksi 

koulutuksen järjestäjä esitti itse toimintaohjeet puhelun kuljettamiseen. Koulutuksessa 

jaettiin lopuksi nämä toimintaohjeet työntekijöille myöhempää muistamista varten. Näin 

puhelutyötä pyritään vakioimaan itsenäisen ja ryhmän pohdinnan sekä toimintaohjeiden 

avulla. Tämän vaikutusta tulisi seurata ja sen mittarina voidaan pitää puheluaikojen pituutta. 

Toimintaohjeiden käyttämistä tulisi myös seurata, jotta voidaan varmistaa, että annettuja 

ohjeita noudatetaan. Toinen vakiointi puhelutyöskentelyyn liittyy puheluiden syiden ja 

niiden prosessien mallintamiseen. Yleisimpien puhelusyiden mallien avulla olisi mahdollista 

hoitaa puhelut vakioidummin ja edelleen kehittää näitä prosesseja. Tämä tuottaisi 

tasaisempaa laatua ja todennäköisesti nostaisi tehokkuutta. 

 

Jälkikäsittely on tärkeää hoidon jatkuvuuden kannalta. Työn alkaessa oli olemassa ohje 

kirjaamisen sisällöstä. Kirjaamisessa on tärkeää, että siinä on kaikki oleellinen kirjattuna 

potilaan vaivaan liittyen, jotta seuraavan on hyvä ja turvallista jatkaa potilaan kanssa 

työskentelyä. Vakioitua toteutustapaa ei kuitenkaan ollut vaan jokainen työntekijä teki 

tämän omalla tavallaan. Tästä seuraa voimakastakin vaihtelua jälkikäsittelyajoissa, kuten 

aiemmin on esitetty. Tähän tulisi siis kehittää vakioitu toteutustapa. Tähän ideana tuli 

mieleen lentokonemaailmastakin tutut ”Check-listat”. Erityylisille puheluiden syille olisi 

omanlaiset listat, jonka avulla työntekijä kysyisi ja kirjaisi tiedot potilaalta vaihe vaiheelta. 

Listat laadittaisiin jo voimassa olevien ohjeiden pohjalta. Alun perin oli ajatus, että nämä 

listat tehtäisiin papereille ja laitettaisiin selailutelineisiin jokaisen työntekijän työpisteelle. 

Työntekijä avaisi kulloistakin puhelun syytä vastaavan selailulehden sivun ja suorittaisi 

puhelun ”check-listan” avulla. Tätä tehdessä tuli ilmi, että uudessa potilastietojärjestelmässä 

on sisäänrakennettuna mahdollisuus tehdä sama asia. Nämä otettiin laajasti käyttöön 

puhelinpalveluissa. Tässäkin tapauksessa vaikutuksia tulee seurata ja mittarina voidaan pitää 

jälkikäsittelyaikaa. On myös varmistettava, että näitä listoja todella käytetään. Listojen 

käyttöönoton jälkeen jälkikäsittelyaikojen pitäisi laskea, kirjaamisen laadun tasoittua ja sen 

myötä potilasturvallisuuden kasvaa. 

 

Aktiivisuusajan vaihtelu osoittaa, ettei sekään ole vakoitu, koska vaihtelu on suurta. 

Periaatteessa työajan taukoineen pitäisi pitää tästä huoli. Tämän vakioinnissa on 
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huomioitava ja tarkistettava, mihin muuhun kuin varsinaiseen puhelutyöhön 

puhelinpalveluissa kuluu myös aikaa. On luotava selkeä tavoite taso, jota kunkin työntekijän 

tulee noudattaa. On myös tiedettävä mistä ajanhetkestä Inactive -aika kytkeytyy päälle 

järjestelmässä. Yhteisten pelisääntöjen luomisen eli vakioinnin jälkeen on perusteltua 

puuttua, jos jollain työntekijällä aktiivisuusaika näyttää ei toivotulta. Tätäkin tulee seurata 

ja pitää huoli, että jokainen työntekijä tietää sovituista pelisäännöistä. 

 

Vakioinnissa seuraamisen ja noudattamisen tärkeyttä on nostettu esiin joka kohdassa. Tämä 

on esimiehen tärkeä tehtävä ja osa esimiehen vakioitua työtä. Ilman seuraamista, tarvittaessa 

puuttumista ja noudattamiseen vaatimista vakioinnin hyödyt pienenevät. Seuraaminen ja 

toimintaan puuttuminen on myös perustellumpaa, kun yhteiset vakioidut toimintatavat on 

sovittu etukäteen. 

 

Hukat  

Puhelinpalvelun hukkia tutkittiin kirjallisuudessa esiteltyjen 7 eri hukan muodossa. Osittain 

hukat menevät aiemmin tunnistettujen havaintojen kanssa päällekkäin. Taulukossa 2 on 

kerättynä kootusti löydetyt hukat.  

 

Taulukko 2. Tunnistetut hukat puhelinpalvelussa. 
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Ylituotantoa on työ, jota tehdään liikaa esim. varmuuden vuoksi. Puhelinpalveluissa tätä 

aiheutuu siitä syystä, ettei terveysasemien välillä tai puhelinpalveluissa ole tarpeeksi 

vakioitu toimintaa. Esimerkiksi ylituotannon ensimmäinen hukka johtuu siitä, ettei 

puhelinpalvelun työntekijät tiedä aina, kuinka eri asemilla toimitaan. Puhelinpalvelun työtä 

vakioimalla puhelinkuljetus ja kirjaaminen saadaan tehokkaammaksi.  

 

Keskeneräistä työtä ei varsinaisesti havaittu, jos tarkastellaan vain puhelinpalveluita. Siellä 

asiakastapahtumat seuraavat toisiaan suhteellisen tehokkaasti. Kun tarkastellaan koko 

terveyspalveluja, havaintona on, että lääkäriaikojen puute voi aiheuttaa puhelinpalveluihin 

keskeneräistä työtä erityisesti kiireettömissä tapauksissa.  

 

Odottamista ilmenee siinä, että asiakkaat joutuvat jonottamaan palveluun kohtuuttoman 

kauan. Tähän parannusta pitäisi tulla poistamalla toisia hukkia. Lisäksi asiakkaiden 

ohjaaminen toisiin palvelukanaviin, kuten käyttöönotettavat sähköiset palvelut, saadaan 

odottaminen pienemmäksi. Odottamiseen yhtenä syynä johtaa niukat resurssit, jolloin niitä 

ei ole käytössä kysyntää vastaavaa määrää. 

 

Ylimääräistä materiaalin liikettä ilmenee puhelinpalveluissa tiedon turhasta käsittelystä tai 

etsimisestä. Kirjaamista tehdään useaan kertaan. Ensinnäkin kirjaamisen järjestelmään tulisi 

tapahtua samalla, kun puhutaan puhelimessa. Tähän tulisi pyrkiä, koska on hukkaa kirjata 

ensin paperille ja siitä siirtää järjestelmään. Tai vielä suurempaa hukkaa aiheuttaa, jos 

puhelun aikana ei kirjata mitään ja puhelun jälkeen yritetään muistella, mitä puhelimessa 

puhuttiin. Yhteystiedot ja ohjeet tulee löytyä keskitetysti ja helposti sovitusta paikasta 

päivitettynä. 

 

Siirtämisen hukka muodostuu siitä, että työtä, jota itse voisi tehdä, siirretään toisille. Tätä 

ilmeni puhelinpalveluissa siten, että konsultoidaan paljon kollegoita. Tässä aina sidotaan 

vähintään kaksi tai jopa useampi työntekijä yhden asian ympärille. Toisaalta on hyvä laadun 

kannalta, että konsultoidaan ja varmistetaan asioita. Tämä kuitenkin herkästi johtaa siihen, 

että joka asiaa varmistetaan eikä uskalleta tehdä mitään päätöksiä ilman varmistamista. 

Tämän tyyliseen jatkuvaan konsultointiin tulisi puuttua. Hyvä tapa käsitellä ja kehittää 

ongelmatilanteita on käydä niitä yhteisessä kokouksessa läpi. 
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Virheitä ja uudelleen tekemistä puhelinpalveluista löytyi myös. Virheet aiheuttavat 

kumuloituvaa vaihtelua työketjussa eteenpäin, joten virheettömyys ketjun alkupäässä eli 

puhelinpalveluissa on erittäin tärkeää. Virheet ovat inhimillinen osa tämän tyylistä työtä. 

Niistä tulisi oppia. Vaarallisinta on, jos virheitä ei tuoda esille vaan niitä salaillaan. 

Puhelinpalveluissa tulisi tarkastella aikaa vieviä puheluita. Näiden aiheuttajat tulisi tuoda 

julki, jottei samoja virheitä toistettaisi. Uudelleen tekemistä voitaisiin karsia vakioimalla 

sekä puhelinpalvelun että terveysasemien työtä. Lisäksi näiden välisen yhteistyön ja roolien 

selkeytys voisi vähentää uudelleen tekemistä. 

 

Epätarkoituksenmukainen käsittely on ongelma puhelinpalvelussa ja sitä myötä koko 

terveyspalveluissa. Asiakkaan tarpeen väärä arviointi aiheuttaa sen, että esimerkiksi lääkärin 

aikoja varataan niitä tarvitsemattomille. Lääkärin aikoja on muutenkin rajallinen määrä, 

joten tässä on vaarana, että aikoja todella tarvitsevat jäävät ilman hoitoa. Tämän 

eliminoimiseksi tarvitaan selkeää ohjeistusta, koulutusta, seurantaa ja väärään toimintaan 

puuttumista. 

 

Visuaalisuus ja jatkuva kehitys 

Visuaalisuuden keskeinen tavoite on kannustaa tehokkaampaan toimintaan ja parannusten 

tekemiseen. Sen avulla pyritään tuomaan kaikille nähtäväksi ja ymmärrettäväksi toiminnan 

tehokkuus sekä kehitysten vaikuttavuus ja edistyminen.  

 

Lähtötilanteessa puhelinpalveluissa ei ollut käytössä vielä päivittäisenjohtamisentaulua, 

mutta työn aikana sellainen otettiin käyttöön. Taulua hyödynnettiin päivittäin johtamisen 

tukena. Käyttöön otettu taulu sisälsi paikat resursseille, mittareille ja kehitysideoille. 

Resursseista oli nähtävissä työvuorossa olevat henkilöt. Mittareita ei ollut laajasti nähtävillä 

taulussa, koska niiden esille tuomisessa oli haasteita. Kehitysideoita alkoi tulla runsaasti, 

kun taulu otettiin käyttöön. 

 

Taulua tulisi edelleen kehittää ainakin mittariston osalta, joka on oleellinen osa taulun 

hyödyntämistä. Taululle tuotavia mittareita tulisi pystyä päivittämään usein, joten on 

tärkeää, että niiden esille tuonti tapahtuu helposti esimiehen toimesta. Hyvin työtä kuvaavat 
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mittarit motivoivat ja sen myötä tehostavat toimintaa. Tässäkin työssä aiemmin esiteltyjä ja 

muita hyväksi havaittuja mittareita suositellaan tuomaan tauluun heti, kun se on mahdollista.   

Jatkuvan kehityksen tavoitteena on, että organisaatio pyrkii kehittymään paremmaksi koko 

ajan. Lean-ajattelussa korostetaan työntekijän osallistumista voimakkaasti kehitystyöhön. 

Puhelinpalveluissa on otettu käyttöön tämän työn aikana päivittäisjohtamisen taulu, jossa 

osana työntekijät voivat esittää palvelun kehitysideoita. Kehitysideoita tullee ainakin 

alkuvaiheessa paljon, joten niiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan monia työntekijöitä 

esimiehen lisäksi. Tätä varten mm. on keksitty systemaattisia työkaluja, kuten PDSA -sykli. 

Työkalu ja sen käyttö tulisi esitellä työntekijöille ja rohkaista käyttämään sitä, kun 

kehitysideaa lähdetään viemään eteenpäin. Työkalu on esitetty aiemmin tässä työssä. 

 

6.4 SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysin (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) avulla voidaan arvioida 

toiminnan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tarkoituksena on, että 

vahvuuksia käytetään hyväksi, heikkouksia lievennetään ja poistetaan, mahdollisuuksien 

hyödyntämiseen asetetaan tavoitteet ja uhkia lievennetään tai poistetaan. (THL, 2018.) Tässä 

työssä SWOT-analyysiä hyödynnetään yhteenvetona ja visuaalisena työkaluna esittelemään 

aiemmin esille tulleita asioita. Tämän jälkeen analyysien pohjalta työssä siirrytään 

tavoitetilojen asettamiseen, jossa ehdotetaan nykytilan tunnistamisen perusteella tehtäviä 

kehitysehdotuksia puhelinpalvelun toimintaan.  

 

Puhelinpalvelun SWOT-analyysin vahvuudet ja heikkoudet näkyvät kuvassa 39. 

Vahvuuksista ei tässä työssä niin paljoa ole puhuttu, mutta niitäkin löytyi paljon. Heikkoudet 

suurimmaksi osaksi on tarkemmin selitetty aiemmin työssä. Niiden lieventämiseksi tai 

poistamiseksi on myös esitetty jo keinoja, mutta seuraavassa kappaleessa on toimia 

tiivistetysti ja konkreettisemmin. 
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Kuva 39. SWOT-analyysin vahvuudet ja heikkoudet. 

 

Kuvassa 40 on puhelin palvelun SWOT-analyysin mahdollisuudet ja uhat. Näitä on myös 

sivuttu jonkin verran tässä työssä aiemmin. Mahdollisuudet tulisi pystyä hyödyntämään ja 

uhkia tulisi pystyä välttämään, kun kehitystyötä tehdään.  
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Kuva 40. SWOT-analyysin mahdollisuudet ja uhat. 

 

6.5 Toimenpiteiden ja tavoitetilojen asettaminen 

 

Tässä työssä on kokonaisvaltaisesti tuotu esille puhelinpalveluiden nykytilaa. Näkökulmina 

nykytilan selvittämisessä ovat olleet CAF -malli ja Lean -ajattelu. Lisäksi työn 

teoriaosuudessa käsiteltiin sähköisten palveluiden käyttämistä sosiaali- ja 

terveydenhuollossa. Tavoitetilojen asettamisessa pyritään edellä mainittujen perusteella 

luomaan kehityskohteita, jotta puhelinpalvelut pystyisi palvelemaan asiakkaitaan paremmin 

sekä työskentely olisi tehokkaampaa ja viihtyisämpää. 

 

Toimenpiteitä ei voi eikä kannata tehdä kerralla kaikkia, joten ehdotuksena luodaan eri 

aikavälin kehityskohteita. Toimenpiteet ja tavoitteet on jaoteltu tässä kolmeen kategoriaan 

ajan mukaan, jotka ovat heti tehtävät toimenpiteet, lähiaikoina tehtävät toimenpiteet ja 

pidemmän aikavälin toimenpiteet. Seuraavaksi on listattuna kategorioiden mukaan 

ehdotuksia toimenpiteistä, tavoitteet ja mittarit niille sekä ehdotusten arviointia. Arvioinnin 

on tehnyt kirjoittaja itse. Arvioinnissa käytetään päätöksentekomatriisia. Arvioitavia 

ominaisuuksia ovat toimenpiteen toteutettavuus, vaikutus tehokkuuteen, vaikutus laatuun, 

kustannukset sekä työhyvinvointi. Arvioinnissa on käytetty asteikkoa 1-5, jossa yksi 
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kuvastaa heikkoa korrelaatiota ja viisi erittäin vahvaa korrelaatiota. Ominaisuuksia on lisäksi 

painotettu asettamalla niille kerroin tärkeyden perusteella (1-5 asteikolla).  

Taulukossa 3 esitellään heti tehtävät toimenpide-ehdotukset. Lisäksi taulukossa nähdään 

toimenpiteille tavoitteet ja mittarit. Työssä aiemmin löytyy kustakin toimenpiteestä lisää. 

 

Taulukko 3. Heti tehtävät toimenpiteet 

 

Toimepide Tavoite Mittarit
Toimenpide 1. Puhelinpalvelun roolin ja 

tehtävien selkeyttäminen koko 

organisaatioon peilaten.

Koko organisaatiossa on selvät 

tehtävät ja roolit puhelinpalvelun ja 

terveysasemien välillä.

Mikä on puhelinpalvelun rooli koko 

prosessissa? Esim. henkilöstökyselyssä 

kysytään tietyin väliajoin. 

Toimenpide 2. Viestinnän 

selkeyttäminen. 

Puhelinpalvelun  työntekijöille ei tule 

kuin yhtä reittiä toimintaohjeita työhön 

liittyen. 

Kuinka montaa reittiä on tullut 

toimintaohjeita? Esim. 

henkilöstökyselyssä kysytään tietyin 

väliajoin.

Toimenpide 3. 

Päivittäisjohtamisentaulun 

käyttöönotto.

Koko puhelinpalvelun henkilöstö on 

päivittäin tietoinen tilastoista, 

tavoitteista, resursseista ja muutoksien 

vaikutuksista sekä osallistuu 

kehittämiseen.

1. Onko tavoitteet ja tilastot tiedossa? 

2. Ohjaako kysyntä resursseja? 3. 

Kuinka paljon kehitysideoita 

henkilöstöltä tulee?

Toimenpide 4. Perehdyttämisen 

sapluunan luonti.

Perehdyttäminen tapahtuu tehokkaasti 

ja kaikki oleellinen tulee selväksi. 

Luonnin jälkeen, kuinka paljon uusi 

työntekijä ottaa puheluita päivässä?

Toimenpide 5. Tieto ohjaa paremmin 

toimintaa ja on kaikkien nähtävillä.

Toiminnasta saatava tieto on työn 

suunnittelun ja ohjaamisen perustana.

1. Onko tieto ohjaamisen perustana ja 

nähtävillä? 2. Kuinka usein nähtävillä 

olevaa tietoa päivitetään?

Toimenpide 6. Puheluiden syiden 

selvittäminen.

Asiakkaiden syyt soittaa palveluun 

tiedetään nykyistä täsmällisemmin, 

jolloin tietoa voidaan hyödyntää 

toiminnan kehittämisessä.

Tiedetäänkö täsmällisesti 80% 

puheluiden syistä?

Toimenpide 7. Toistuvien 

ongelmatilanteiden kartoittaminen ja 

niihin toimintaohjeet.

Toistuviin ongelmatilanteisiin on 

olemassa toimintaohjeet helposti 

saatavilla.

1. Kuinka paljon toistuvia 

ongelmatilanteita on? 2. Onko näihin 

olemassa toimintaohjeet helposti 

saatavilla?

Toimenpide 8. Prosessien 

tunnistaminen, mallintaminen ja 

kehittäminen.

Yleisimmät puheluiden syistä 

tunnistetaan ja niihin pystytään 

vastaamaan tehokkaasti.

Mittari: 1. Tunnistetaanko yleisimmät 

puheluiden syyt? 2. Pystytäänkö nämä 

puhelut hoitamaan tehokkaasti? 3. Jos 

ei, pyritäänkö niitä kehittämään 

jatkuvasti?

Toimenpide 9. Päätöksentekoon 

kannustaminen.

Työntekijät uskaltavat tehdä paremmin 

päätöksiä itsenäisesti ja uusia 

toimintatapoja opetellaan sille erikseen 

järjestetyllä ajalla.

1. Kuinka paljon päätöksentekoon 

tarvitaan konsultointia valittuna 

ajanjaksona? 2. Lyheneekö prosessien 

läpimenoajat? 3. Pysyykö laatu yhtä 

hyvänä?

Toimenpide 10. Jatkuvan kehittämisen 

mallin käyttöönotto.

Henkilöstössä osataan ja uskalletaan 

tehdä laajasti kehitystyötä.

1. Kuinka paljon kehitysideoista on 

pystytty testaamaan käytännössä? 2. 

Kuinka paljon kehitysideoista on tullut 

pysyviä toimintamalleja?
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Alla olevassa taulukossa 4 on arvioitu heti tehtävien toimenpiteiden ehdotuksia. 

Korkeimmat pisteet ovat saaneet toimenpide 3 (71), toimenpide 4 (66) ja toimenpide 5 (64). 

Loput toimenpiteistä ovat saaneet suunnilleen yhtä paljon pisteitä. Arvioinnin ja sen 

ominaisuuksien perusteella toimenpiteet päivittäisjohtamisentaulun käyttöönotto, 

perehdyttämisen sapluunan luonti sekä tieto ohjaa paremmin toimintaa ja on kaikkien 

nähtävillä, olisi järkevintä olla vahvimmin mukana, kun kehittämistä aletaan viemään 

käytäntöön. Tästä arvioinnista voidaan myös nähdä, että kaikki toimenpiteet, joita 

ehdotetaan heti tehtäväksi, ovat saaneet lähelle yhtä paljon pisteitä, joten kaikki ovat 

relevantteja kehityskohteita.  

 

Taulukko 4. Heti tehtävien toimenpiteiden arviointi. 

 

 

Taulukossa 5 on lähiaikoina tehtävät toimenpide-ehdotukset. Taulukko sisältää yhteensä 11 

toimenpide-ehdotusta sekä niille tavoitteet ja mittarit. Työssä aiemmin löytyy kustakin 

toimenpiteestä lisää. 
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Taulukko 5. Lähiaikoina tehtävät toimenpiteet. 

 

Toimepide Tavoite Mittarit

Toimenpide 11. Terveysasemien 

välillä yhtenäistäminen.

Terveysasemien välillä toiminta niin 

yhtenäistä, että puhelin palvelussa ei 

tule yhtenäistämisehdotuksia. 

Yhtenäistämiseen tähtäävien 

ehdotusten määrä, kpl valitulla 

ajanjaksolla

Toimenpide 12. Luodaan 

suorituskykymittaristo.

Suorituskykymittaristo tukee 

puhelinpalvelun johtamista ja ohjaa 

toimintaa. Mittaristo muodostuu 

esim. tässä työssä esitetyistä 

mittareista ja muista toiminnan 

kannalta tärkeistä mittareista. 

Onko suorituskykymittaristo käytössä 

ja tunteeko henkilöstö sen lukemat?

Toimenpide 13. 

Potilastietojärjestelmän toimintojen 

kartoittaminen ja soveltaminen. 

Potilastietojärjestelmän 

ominaisuudet hyödynnetään 

parhaalla mahdollisessa tavalla puh. 

palveluissa.

1. Löytyykö 

potilastietojärjestelmästä 

hyödynnettäviä ominaisuuksia 

kartoittamisen jälkeen? 2. kuinka 

moni hyödyntää ominaisuutta sen 

käyttöönoton jälkeen?

Toimenpide 14. Sähköisten 

palveluiden voimakkaampi 

hyödyntäminen. 

Kaikki puhelut, jotka voitaisiin hoitaa 

myös sähköisten palveluiden avulla, 

menisi sitä palvelukanavaa pitkin. 

Mittari: 1. Kuinka paljon sähköisiä 

palveluita käytetään? 2. Kuinka 

paljon sähköisten palveluiden 

käyttöönotolla on vaikutusta 

puhelumääriin?

Toimenpide 15. Prosessien 

tunnistaminen, mallintaminen ja 

kehittäminen koko organisaation 

sisällä. 

Potilaiden palvelu on tehokasta ja 

toimivaa koko hoitoketjun ajan. 

1. Löytyykö prosesseista 

pullonkauloja? 2. Kuinka paljon on 

tehty toimenpiteitä pullonkaulojen 

ehkäisemiseksi?

Toimenpide 16. Henkilöstökyselyn 

teettäminen säännöllisesti ja sen 

hyödyntäminen. 

Henkilöstökyselyitä toteutetaan 

säännöllisesti ja tuloksia 

hyödynnetään toiminnan 

kehittämisessä. 

1. Henkilöstökyselyjen 

vastausprosentti 2. Yleinen 

tyytyväisyys työhön 3. Kyselyistä 

tulleiden kehitysideoiden ja niiden 

toteutuksien määrä 

Toimenpide 17. Vaihtelu 

tunnistetaan ja ääripäihin puututaan.

Prosessien vaihtelu saadaan 

minimoitua sekä suuret ja pienet 

vaihteluarvot johtavat asianmukaisiin 

toimenpiteisiin. 

1. Kuinka paljon prosessissa on 

vaihtelua? 2. Kuinka paljon vaihtelun 

tunnistaminen on johtanut 

toimenpiteisiin?

Toimenpide 18. Työtehtäviä 

vakioidaan. 

Työntekijät tekevät vakioitavia 

työvaiheita mahdollisimman 

parhaalla ja samalla tavalla 

toistuvasti. 

1. Kuinka paljon työtehtäviä on 

vakioitu? 2. Kasvaako työtehtävien 

laatu? 3. Lyheneekö prosessien 

läpimenoaika?

Toimenpide 19. Vakituisten 

työntekijöiden määrää kasvatetaan. 

Puhelinpalvelun työntekijöistä suurin 

osa on siellä vakituisesti töissä ja 

osaavat työn hyvin. 

1. Kuinka paljon on vakituisia 

työntekijöitä? 2. Lyheneekö 

läpimenoajat?

Toimenpide 20. Viestintään 

panostaminen. 

Puhelinpalveluista saadaan karsittua 

sinne kuulumattomat puhelut pois.

 1. Kuinka paljon puhelinpalveluun 

tulee turhia puheluita? 2. Kuinka 

paljon asiakaspalautteessa on 

valituksia viestintään liittyen?

Toimenpide 21. Puhelinpalvelun 

”brändin” kohentaminen.

Henkilöstö kokee puhelinpalvelussa 

työskentelyn yhtä arvokkaaksi kuin 

muuallakin.

Henkilöstökyselyssä kysymys liittyen 

tähän.
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Taulukosta 6 nähdään lähiaikoina tehtävien toimenpiteiden ehdotusten arviointi. 

Korkeimmat pisteet ovat saaneet toimenpide 11 (65), toimenpiteet 15 & 17 (63) sekä 

toimenpiteet 18 & 21 (62). Terveysasemien välillä yhtenäistäminen, prosessien 

tunnistaminen, mallintaminen ja kehittäminen koko organisaation sisällä, vaihtelu 

tunnistetaan ja ääripäihin puututaan, työtehtäviä vakioidaan sekä puh. palvelun ”brändin” 

kohentaminen ovat toimenpiteitä, joihin tämän arvioinnin perusteella erityisesti 

kannustetaan puh. palvelun toiminnan kehittämiseksi.  

 

Taulukko 6.  Lähiaikoina tehtävien toimenpiteiden arviointi. 
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Taulukossa 7 on listattuna pidemmän aikavälin toimenpide-ehdotukset sekä niille tavoitteet 

ja mittarit. Pidemmän aikavälin ehdotuksia on yhteensä 6 kappaletta. Työssä aiemmin löytyy 

kustakin toimenpiteestä lisää. 

 

Taulukko 7. Pidemmän aikavälin toimenpiteet. 

 

 

Alla taulukosta 8 nähdään pidemmän aikavälin toimenpiteiden ehdotusten arviointi. 

Korkeimmat pisteet ovat saaneet toimenpide 23 (66) ja toimenpide 27 (62). Pidemmällä 

aikavälillä arvioinnin perustella kannattavinta on keskittyä teknisten taitojen edistämiseen 

sekä kysynnän tunnistamiseen.  

 

Toimepide Tavoite Mittarit
Toimenpide 22. Päätösten 

tekemisen nopeuttaminen ja 

selkeyttäminen.

Tarpeelliset päätökset pystytään 

tekemään nopeasti ja kaikille on 

tiedossa päätösprosessit.

1. Priorisoitujen päätösten tahtiaika 

tietyille päätöselimille 2. Onko 

epäselvyyksiä missä päätös 

tehdään? Esim. henkilöstökyselyssä 

kysytään tietyin väliajoin.

Toimenpide 23. Teknisten taitojen 

edistäminen.

Työntekijöillä on tarvittavat tekniset 

taidot tehdä työtä ripeästi.

1. Kuinka paljon on järjestetty 

koulutusta valitulla ajanjaksolla?

Toimenpide 24. Eri osaamisten 

kartoittaminen ja kysynnän 

ohjaaminen sen mukaan.

Erilaiset puhelut ohjautuvat 

osaamisten mukaan, jolloin 

toiminta tehostuu ja työhyvinvointi 

kasvaa.

1. Pystytäänkö samoilla resursseilla 

hoitamaan enemmän asiakkaita? 2. 

Kuinka paljon asiakkaita pystytään 

hoitamaan ilman 

ajanvarauskäyntiä? 3. Onko 

työhyvinvointi kasvanut?

Toimenpide 25. Palkitseminen 

hyvistä suorituksista. 

Hyvät suoritukset huomioidaan ja 

motivoidaan työntekijöitä siihen.

1. Pystytäänkö samoilla resursseilla 

hoitamaan enemmän asiakkaita? 2. 

Onko työhyvinvointi kasvanut?

Toimenpide 26. Asiakaspalautteen 

kerääminen ja hyödyntäminen.

Asiakaspalautetta aletaan 

keräämään ja hyödyntämään 

puhelinpalvelun kehittämisessä 

systemaattisesti.

Kuinka paljon asiakaspalautetta on 

saatu ja kuinka moneen 

toimenpiteeseen se on johtanut?

Toimenpide 27. Kysyntä 

tunnistetaan. 

Kysynnän ja sen ennustamisen 

perusteella voidaan ohjata 

resursseja terveyspalveluiden 

sisällä. 

Kuinka hyvin kysyntää pystytään 

vastaamaan?
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Taulukko 8. Pidemmän aikavälin toimenpiteiden arviointi. 

 

 

Työssä on nyt nykytila-analyysin perusteella ehdotettu ja arvioitu eri aikavälin toimenpiteitä 

yhteensä 27 kappaletta. Seuraavaksi työssä pohditaan saatuja tuloksia ja mietitään 

tulevaisuutta.  
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7 POHDINTA JA TULEVAISUUS 

 

Pohdinta ja tulevaisuus luku koostuu kolmesta aliluvusta. Ensimmäisessä tarkastellaan työtä 

peilaten johdannossa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Toisessa aliluvussa tehdään yleiset 

johtopäätökset työstä. Viimeisessä aliluvussa pohditaan työn hyödyntämistä ja 

jatkotutkimuksia.  

 

7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Työn johdanto kappaleessa esitettiin neljä tutkimuskysymystä. Seuraavaksi pohditaan 

kysymys kerrallaan, mitä vastauksia niihin saatiin. 

 

• Miten puhelinpalvelun toimintaa voitaisiin tehostaa kokonaisvaltaisesti? 

Puhelinpalvelun toiminta koostuu erilaisista tekijöistä ja sen toimintaan vaikuttavat monet 

ulkopuoliset tahot. Toiminnan tehokkuus muodostuu näistä kaikista. Sen toiminta ei 

lähtötilanteessa vastannut tavoitteita ja kehitettävää oli monessa eri tekijässä. Näistä syistä 

keskeisin tutkimuskysymys liittyi kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tavoitteena oli, että 

kehitysideoita löytyisi mahdollisimman usea tekijä huomioon ottaen.  

 

Kehittämistä ja kokonaisuutta lähdettiin hahmottamaan selvittämällä toimintaan vaikuttavia 

tekijöitä ja ulkopuolisia tahoja. Hahmotuksen jälkeen päädyttiin tutkimaan nykytilaa Lean -

ajattelun kautta, joka sisältää työkaluja prosessien kehittämiseen. Myöhemmin työn edetessä 

tuli vastaan CAF -viitekehys, joka on tarkoitettu julkisen organisaation nykytilan 

selvittämiseen kokonaisvaltaisesti. Näitä yhdistelemällä toiminnan nykytilasta saatiin 

muodostettua kattava kuvaus. Kaikkiin osa-alueisiin ei menty yhtä syvällisesti, mutta niitä 

on huomioitu työn lopputuloksissa. Ehdotetun toimenpidelistauksen toimenpiteet 

muodostuvat siis sekä Lean -ajattelun että CAF -mallin tuottamista tuloksista. Tutkimuksen 

perusteella ne soveltuvat hyvin nykytilan selvittämiseen, kun halutaan tutkia kokonaisuutta 

sekä kehittää toimintaa. 
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• Miten eri työntekijöiden toiminta vaikuttaa palvelun tehokkuuteen? 

Puhelinpalvelun toiminnan tehokkuuteen vaikuttaa oleellisesti työntekijöiden toiminta.  

Työssä tutkittiin puhelinpalvelussa työskentelevien agenttien toimintaa, jotka ovat 

keskeisessä roolissa puhelinpalvelun prosesseissa. Niitä tutkittiin erityisesti Lean -

työkalujen avulla. Lean -ajatteluun liittyen löytyy paljon tutkimuksia ja kirjoja. Yleinen 

havainto Lean -ajattelussa on, että prosessi määrittelee lopputuloksen. Hyvä lopputulos 

edellyttää prosessien määrittelyn ja vakioinnin sekä niiden myötä vaihtelun minimoimisen. 

Tehokkaampiin kehitystuloksiin päästään, kun syitä etsitään ja parannetaan ennemmin 

järjestelmästä kuin yksittäisestä työntekijästä. Keskeistä on siis, että järjestelmään luodaan 

edellytykset tehokkaalle työn tekemiselle. Myös johtamisen rooli on tässä keskeistä, jotta 

edellytykset on olemassa ja niitä seurataan aktiivisesti. Tämä diplomityö vahvistaa aiempia 

tutkimuksia monelta osin. Erityisesti vaihtelun tunnistaminen ja pienentäminen ovat 

tehokkaita toimia, kun prosessin ja työntekijöiden toimintaa halutaan tehostaa.  

 

• Miten palvelun tuottama data kannattaa hyödyntää johtamisessa ja työn 

kehittämisessä? 

Puhelinpalvelun toiminnasta on paljon dataa saatavilla. Työn alkaessa dataa hyödynnettiin 

toiminnassa jonkin verran, mutta edelleen parannettavaa löytyi. Tavoitteena oli löytää 

keinoja mitata laatua ja aikaa. Toimintamalleja tähän löytyi yleisesti teoriasta, CAF -mallista 

ja Lean -ajattelusta.  

 

Aiemmissa tutkimuksissa todetaan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta on hyvin 

dataa saatavilla, mutta sen tehokas hyödyntäminen suunnittelussa, ohjaamisessa ja 

seuraamisessa on puutteellista tai vasta alkutekijöissään. Tietoa osataan kerätä, mutta sen 

analysointi ja hyödyntäminen ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Tehtävä on vaativa, 

mutta sen avulla voidaan saada merkittäviä tuloksia tulevaisuudessa. Aiempien tutkimusten 

havainnot ovat tässäkin kohdassa samansuuntaisia tämän työn kanssa. 

 

Nykytila-analyysin perusteella tehdyissä toimenpiteiden ehdotuksissa on useita datan 

hyödyntämiseen liittyviä ehdotuksia. Siellä ehdotetaan mm. suorituskykymittariston 

käyttöönottoa, päivittäisjohtamisentaulun käyttöönottoa, tiedon hyödyntämistä toiminnan 
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ohjaamisessa, puhelun syiden selvittämistä, henkilöstökyselyn teettämistä ja vaihtelun 

tunnistamista. Nämä kaikki liittyy oleellisesti datan hyödyntämiseen johtamisessa ja työn 

kehittämisessä. Lisäksi jokaisen toimenpide-ehdotuksen yhteyteen on luotu tavoitteet ja 

mittarit, joita kehotetaan ottamaan käyttöön toimenpiteen käyttöönotossa. Näissä tarvitaan 

erilaista tiedon analysointia ja hyödyntämistä. Haasteena on tiedon suuri määrä ja sen 

pirstaleisuus eri järjestelmiin. Tarvitaan osaamista tiedon analysoimisessa ja tukevia 

ohjelmia, jotta oleellinen tieto olisi helposti saatavilla ja hyödynnettävissä. On kuitenkin 

oleellista toiminnan kehittämisen ja tehokkuuden parantamisen kannalta, että saatavilla 

olevaa tietoa hyödynnetään nykyistä paremmin. 

 

• Mitä korvaavia toimintatapoja puhelinpalveluissa voitaisiin hyödyntää? 

Puhelinpalveluita tullaan tarvitsemaan vielä tulevaisuudessakin, mutta niin puhelinpalvelut 

kuin koko sosiaali- ja terveyspalvelut ovat murroksessa lisääntyvän digitalisaation myötä. 

Tässä työssä käsitelty kappale 5 Sote ja sähköiset palvelut käsitteli aihetta toimintatapojen 

muutosten, asiakkaiden näkökulman sekä ammattilaisten näkökulman kautta.  

 

Sähköisten palveluiden käyttöönoton myötä toimintatavat muuttuvat oleellisesti. Potilaan ja 

terveydenhuollon ammattilaisen ei välttämättä tarvitse enää olla samaan aikaan samassa 

tilassa. Mobiliteetti mahdollistaa aika- ja paikkarajoitteiden purkamisen. Puhelinpalvelu on 

aikarajoitteinen ja synkroninen, koska siinä palveluntarjoajan ja käyttäjän on molempien 

oltava avoimen linjan äärellä samaan aikaan. Asynkroniset palvelut eivät vaadi 

samanaikaisuutta. Osa ajanvaraushenkilöstön työstä voitaisiin siirtää potilaan tehtäväksi, 

kun esimerkiksi Internet-sivujen kautta olisi mahdollista varata tai perua vastaanottoaikoja. 

(Lillrank & Venesmaa, 2010.)  

 

Sähköisiä palveluita asiakkaan näkökulmasta tutkittiin käyttäytymisen ja tulevaisuuden 

kannalta. THL:n tutkimuksen (2016) mukaan ajanvarauksiin, asiointiin ja tuloksiin sähköisiä 

palveluita oli käyttänyt 61% 2332-2351 vastaajasta, joista noin kaksi kolmesta piti tätä 

hyödyllisenä itselleen. Tulevaisuudessa tulisi keskittyä mm. palvelujen saatavuuteen, 

vaikuttavuuden todistamiseen, helppokäyttöisyyteen ja luotettavuuteen, väestön riittävään 

tietoteknisten taitojen edistämiseen sekä ammattilaisten osaamiseen. (Hyppönen & 

Ilmarinen, 2016.) 
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Sähköisten palveluiden käyttöönoton myötä ammattilaisen rooli Sote-palveluissa tulee 

muuttumaan. Ammattilaisilta vaaditaan uusia osaamisalueita. Käyttöönotto vaatii 

ammattilaisilta ammatti-identiteetin, asenteiden, roolien ja työprosessien muutosta. 

Asiakkaan ottaessa enemmän roolia ja vastuuta omasta terveydestään sovellusten myötä, 

tulee Sote-ammattilaisten olla motivoimassa ja ohjaamassa heitä siihen. (Heponiemi, 2017, 

Salminen et. al, 2017, s. 144,149.) 

 

Sähköisten palveluiden voimakkaampi hyödyntäminen olisi perusteltua ja se löytyykin 

pidemmän aikavälin toimenpide-ehdotuksista. Työssä on tuotu esille myös muita 

toimintatapoja, joita hyödyntämällä puhelinpalvelun toimita saattaisi tehostua. SWOT -

analyysin mahdollisuudet osiossa (kuva 40) on listattuna näitä. Sieltä löytyvät mm. puhelin 

toiminnan lisäkehitys, keskittämisen sijaan esim. itä-länsi jaottelu sekä luopuminen joko 

suorista puheluista tai takaisinsoitoista. Puhelin toiminnan lisäkehityksellä tarkoitetaan esim. 

valikon kehittämistä paremmaksi, jolloin kysyntää saadaan ohjattua paremmin ja palvelua 

tehostettua. Tämä voi johtaa pidempikestoiseen valikkoon asiakkaan kannalta, joka voidaan 

nähdä myös huonona asiana, mutta toisaalta hyvin asetuilla vaihtoehdoilla aika ei juuri 

pitene ja kysyntää saadaan ohjattua nykyistä tehokkaammin. Itä-länsi jaottelulla pyrittäisiin 

siihen, että kaikkien agenttien ei tarvitsisi tuntea kaikkia terveysasemia. Tähän ratkaisuna on 

myös yhtenäistäminen kaikkien terveysasemien kesken, mutta tämä on toinen vaihtoehto, 

jos yhtenäistämiseen ei päästä riittävän hyvin. Luopumisella joko suorista puheluista tai 

takaisinsoitoista olisi vaikutusta työn selkeyttämiseen. Nämä ovat vaihtoehtoja, joita 

ehdotetaan kokeilla, jos nykyisillä toimintatavoilla tai ehdotetuilla toimenpiteillä toiminnan 

kehittämiseksi ei saada palvelua toimimaan halutulla tavalla.  

 

7.2 Työn hyödyntäminen ja jatkotutkimukset 

 

Työn tarkoitus oli kehittää puhelinpalveluita, mutta sitä voidaan hyödyntää muutenkin. 

Toimintamalli tavoitteista toimenpide-ehdotuksiin on mahdollista hyödyntää jossain määrin, 

kun kehitetään yleisesti palveluita. Lean -ajattelua on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä 

jo laajasti eri toimialoilla. CAF -malli soveltuu erityisesti julkisten organisaatioiden 
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nykytilan tunnistamiseen ja kehittämiseen. Näitä yhdistelemällä saadaan kattava 

kokonaiskuva organisaation toiminnasta ja kehityskohteista. 

 

Puhelinpalvelun kehittämiseksi työn tehokas hyödyntäminen vaatii, että ehdotettuja 

toimenpiteitä aletaan toteuttamaan ja vaikutuksia seuraamaan. Toiminnan ja kehityksen 

jatkuva seuraaminen on oleellista, jos halutaan saada tuloksia. Lean -ajattelun tärkeimmät 

havainnot työn myötä palvelun kehittämiseksi ovat asiakkaan voimakkaampi huomiointi, 

vaihtelun tunnistaminen ja minimointi, työtehtävien ja systeemin vakiointi mahdollisimman 

laajasti sekä visuaalisuuden ja jatkuvan kehittämisen hyödyntäminen. CAF -mallin 

tärkeimmät hyödyt puhelinpalvelun kehittämiseen ovat kokonaisvaltainen lähestymistapa, 

vertailtavuus muihin yksikköihin erityisesti, jos otettaisiin laajemmin käyttöön, tiedon 

hyödyntäminen, prosessien tarkastelu sekä organisaation suorituskyvyn mittaamiseen 

ohjaaminen.  

 

Työ antaa hyvän yleiskuvan puhelinpalvelun toiminnasta, joten jatkotutkimuksen aiheita 

olisi useita. Nyt keskityttiin prosesseihin puhelinpalveluissa, joka on osa terveyspalveluita.  

Asiakkaan kannalta ja siten myös palvelun kehittämisen kannalta olisi kannattavaa tutkia 

hoitoketjuja koko terveyspalveluiden lävitse. Tämä paljastaisi kokonaisvaltaisemmin 

palveluun liittyviä haasteisiin, joita vain osittain nähtiin puhelinpalveluista käsin. Koko 

terveyspalveluita koskeva tarkastelu voisi nostaa myös puhelinpalvelun kannalta 

oleellisempia ongelmia esiin. Toinen jatkotutkimus voisi liittyä CAF -mallin ja Lean -

ajattelun laajempaan hyödyntämiseen. Tässä työssä mallia hyödynnettiin viitekehyksenä 

kokonaisvaltaisen nykytilan kartoittamisessa. Mallia voitaisiin hyödyntää osana koko 

terveyspalveluiden yhtenäistämistä ja vertailla eri asemien toimintaa. Myös Lean -ajattelua 

voisi hyödyntää laajemmin jalkauttamalla se koko terveyspalveluiden toimintaan. Kolmas 

jatkotutkimus voisi liittyä sähköisten palveluiden laajempaan hyödyntämiseen. Tässä työssä 

todettiin sähköisten palveluiden olevan potentiaalinen tulevaisuuden suuntaus liittyen 

puhelinpalvelun toimintaan. Sähköiset palvelut ovat jo mukana toiminnassa, mutta niiden 

vaikuttavuutta toimintaan olisi syytä tutkia tarkemmin. 
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tarkoituksena oli kehittää Vantaan kaupungin terveysasemien keskitettyä 

puhelinpalvelua. Työ koostuu teoriaosuudesta ja empiriaosuudesta. Teoriaosuuden sisältö 

koostuu tuotantotalouden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yleiskuvauksista, tiedon ja 

prosessien kappaleesta, Lean -ajattelun hyödyntämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä 

sähköisten palveluiden vaikutuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Empiriaosuudessa 

tehtiin teorian pohjalta nykytila-analyysi, jossa esiteltiin puhelinpalvelun toimintaa yleisesti 

tilastoanalyysein, tutkittiin puhelinpalvelun nykytilaa CAF -mallin arviointikohtien 

perusteella, tutkittiin puhelinpalvelun nykytilaa Lean -ajattelun avulla sekä lopuksi koottiin 

havainnot SWOT -analyysiin ja tehtiin toimenpide-ehdotuksia eri aikaväleille.  

 

Teoriaosuuden johtopäätöksinä ovat, että välitön yhteydensaanti terveyskeskuksille on 

haaste ja se edellyttää kehittämistyötä, joka johtaa toimintakäytäntöjen muutoksiin (STM, 

2011). Yksi ratkaisu tähän on tuottavuuden kehittäminen, jolloin vähemmällä saadaan 

enemmän ja/tai parempaa (Lillrank, n.d.). Puhelinpalveluissa tulisi pyrkiä lähelle 

linjatuotantoa, joka on Lean -ajattelun tavoitteita. Jos terveydenhuollon palveluita halutaan 

kehittää ja pysyviä muutoksia saada aikaiseksi, tulee osata mitata toimintaa (Parvinen et al. 

2005). Strategian tulisi aina toimia mittaamisen lähtökohtana, koska siinä määritellään 

menestymisen keskeisimmät tavoitteet (Jääskeläinen et al. 2013, s. 11). Kehitysprojektien 

toteuttaminen ilman mittaamista ennen ja jälkeen muutosten johtaa todennäköisesti vain 

sattumanvaraisiin tuloksiin. (Parvinen et al. 2005).  Prosesseja rakennetaan, jotta samanlaisia 

asioita voitaisiin hoitaa samalla tavalla joka kerta, joten prosessien tehostaminen johtaa usein 

kohti standardointia ja rutiinisointia (Lillrank et al. 2004, s. 93, 97). Yhteinen arviointimalli 

CAF -malli on viitekehys, jonka avulla organisaatio voi seurata oman toimintansa 

kehittymistä. Malli tarjoaa näyttöön perustuvan arvioinnin, jota voi verrata muihin julkisen 

sektorin organisaatioihin. Mallin avulla voidaan saavuttaa korkea suoritustaso ja todentaa se 

myös sekä muodostaa yhteinen ja kestävä käsitys siitä, mitä tarvitaan organisaation 

toiminnankehittämiseksi. (CAF 2013, s. 9.) Keskeiset tarkoitukset Lean -toiminnassa ovat 

laatuajattelu, jolloin pyritään tekemään kaikki mahdollinen tuotteen ja toiminnan laadun 

takaamiseksi sekä ajatus, että tuotteen ja/tai palvelun arvo määritellään asiakkaan 

näkökulmasta (Kouri, 2010, s.6). Puhelinpalvelu on aikarajoitteinen ja synkroninen, 
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koska siinä palveluntarjoajan ja käyttäjän on molempien oltava avoimen linjan äärellä 

samaan aikaan. Asynkroniset palvelut eivät vaadi samanaikaisuutta. Potilaat eivät yleisesti 

koe ongelmaa sähköisten palveluiden käyttämisessä, koska esimerkiksi ajanvarauksessa 

heidän ei tarvitse soittaa määrättynä aikana eikä odottaa puhelinjonossa. (Lillrank & 

Venesmaa, 2010.) Ammattilaisilla on merkittävä rooli uusien sähköisten palveluiden 

käyttöönotossa koska ammattilaisilta vaaditaan uusia osaamisalueita, ammatti-identiteetin, 

asenteiden, roolien ja työprosessien muutosta (Heponiemi, 2017, Salminen et. al, 2017). 

 

Empiriaosuuden keskeisempinä tuloksina voidaan pitää nykytila-analyysiä ja siitä 

seuranneita toimenpide-ehdotuksia. Työssä tehtiin kattava tilastoanalyysi puhelinpalvelun 

nykytilasta, jossa todettiin keskeisimmät haasteet toimintaan liittyen. CAF -mallin avulla 

tutkittiin yhdeksää eri arviointialuetta, joiden avulla saatiin kattava kokonaisuus palvelun 

nykytilasta ja toimenpide-ehdotuksia havaittuihin ongelmiin. Lean -toimintaa lähdettiin 

tekemään asiakkaan näkökulmasta, tuoden ilmi VoC -matriisin avulla palvelun tärkeimmät 

tarjoamat. Vaihtelun tunnistamisessa löydettiin henkilöistä, käytänteistä ja työkuormasta 

johtuvia vaihteluita, joihin tulisi kiinnittää huomiota palvelun kehittämiseksi. Vakiointi on 

keino, jolla vaihtelua voidaan pienentää, joten seuraavaksi työssä tuotiin ehdotuksia eri 

toimenpiteiden vakioimiseksi. Lean -toiminnassa tutkittiin myös palvelua hukkien, 

visuaalisuuden ja jatkuvan kehittämisen näkökulmista. SWOT -analyysiä käytettiin. jotta 

työssä aiemmin käsitellyt havainnot kehittämiseen vaikuttavat toimenpiteet saatiin kootusti 

yhteen. Empiriaosuuden lopuksi ehdotettiin ja arvioitiin kolmen eri aikavälin toimenpiteitä, 

jotka perustuvat työn nykytila-analyysin havaintoihin.  
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