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Currently the Finnish healthcare system is being restructured and facing many changes. The 
importance of cost reduction is evident. Lean is a method that was initially developed to 
improve car production, but is applicable to healthcare settings as well. The emphasis in Lean 
is to produce exactly what the customer wants at the lowest cost with no waste. In Lean, 
processes are continuously improved by using existing resources.  
 
The objective of this thesis is to investigate what kind of impact the implementation of Lean 
has had in two hospitals of the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS). The Children’s 
Hospital and Hyvinkää Hospital have participated in the research. The research question is: 
What kind of impact did the changes made during Lean implementation have on the processes 
of the Children’s Hospital and Hyvinkää Hospital? The second research question is: How have 
the changes been verified by data? More specifically, this thesis investigates three different 
procesees at these two hospitals. The research method consists of both interviews and 
quantitative data. In the theoretical framework the following themes can be extracted as 
important factors when implementing Lean in healthcare settings: sustainability, training, 
cultural change, managerial skills, the availability of data, and managing the big picure. 
 
The results indicate that in general the changes are not visible when looking at the total level. 
Lean has not been implemented at every ward of the hospital or it has not been systematically 
used, but only consisted of different projects. In large organizations change takes time and 
creating a cultural change will need a persistent attitude. Regarding the second research 
question, it was evident that there are challenges with receiving the needed data in order to 
verify the changes of the processes. This was mostly due to not being able to extract the data 
from the systems, not having the necessary skills to get data, and time-consuming manual work 
regarding the information systems. 
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1. JOHDANTO 

Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia, miten Lean on vaikuttanut kahden eri Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kuuluvan sairaalan prosesseihin. Tutkittavina ovat 

Lasten ja nuorten sairaala (LNS) sekä Hyvinkään sairaala. Tutkimus käsittää tarkemmin näiden 

kahden sairaalan osalta kolmeen eri prosessiin perehtymistä: 1) päivystyksen läpimenoaika, 2) 

vuodeosastolta ennen klo 13 kotiutuneiden osuus ja 3) aika lähetteestä ensikäyntiin. 

 

Terveydenhuollon puolella tilanne muuttuu jatkuvasti ja kehitystarpeita on paljon. Suomen 

sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta on rakennettu nykymuotoonsa jo yli 

viidenkymmenen vuoden ajan. Järjestelmää on kehitetty vaiheittain, lainsäädännön muuttuessa 

ja poliittisten painopisteiden vaikuttamana. Lopputuloksena tälläkin hetkellä järjestelmä on 

kuitenkin melko pirstaleinen johtuen mm. erilaisista toimintakulttuureista ja 

palvelukäytännöistä. Tätä pirstaleista toimintajärjestelmää on yritetty eri toimin rakentaa 

yhtenäiseksi toimintakokonaisuudeksi. (Stenvall & Virtanen, 2012 s. 12-18) 

 

Vaikka toimintaa on yritetty parantaa ja uudistaa, kehittämistoiminta on monesti osoittautunut 

johdon ja henkilöstön kannalta hankalaksi, eivätkä tulokset ole näkyneet käytännön 

toiminnassa. Aloitteita on liikaa ja hankkeiden arviointi todellisiin tarpeisiin nähden on 

haastavaa. (Stenvall & Virtanen, 2012 s. 12-18) Eri hankkeita on kokeiltu ja on yritetty tehdä 

enemmän, paremmin ja nopeammin. Henkilöstö saattaa suhtautua uusiin hankkeisiin 

epäluuloisesti, koska aiemmissa hankkeissa on epäonnistuttu. Ulkopuoliset konsultit ovat 

käyneet kertomassa parannustoimenpiteistä, joita on kokeiltu ja sitten hylätty. Menetelmiä on 

testattu joidenkin viikkojen tai kuukausien ajan innolla, mutta sen jälkeen on jo siirrytty 

seuraavaan kokeiluun. Laajojen koulutusten järjestäminen menee hukkaan, kun osallistujat 

eivät pääse hyödyntämään oppimaansa. (Suneja & Suneja 2017 s. 18, 35)  

 

Uudistaminen on usein myös yksittäisten henkilöiden takana ja voi siten olla helposti 

haavoittuvaa ja epätasaista. Monesti kehittämistoiminnassa painotetaan liikaa suunnitelmien 

tuottamista, mutta käytännön hankkeisiin ei niinkään panosteta. Kehittämisessä ei ole otettu 

huomioon asioita, joihin tulisi panostaa, jotta ne vakiintuisivat käytäntöön ja kehittäminen olisi 

siksi tehokasta. Käytännön vaikutuksiin tulisi siis panostaa enemmän, korostaa johtamisen 
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koordinoinnin merkitystä ja muistaa, että kehittämisen lopputulokseen vaikuttavat 

työntekijöiden valinnat. (Stenvall & Virtanen, 2012 s. 12-18) 

 

Uudistuksia on myös mahdollista tehdä ilman merkittäviä lisäresursseja. Uudistaminen ei siis 

automaattisesti liity resurssien lisäämiseen, kuten asia usein mielletään. Toisin sanoen, sosiaali- 

ja terveyspalveluiden tuottamisessa pitäisi saada enemmän aikaan vähemmällä. Tämänlaiseen, 

uudentyyppiseen ajatteluun tulisi uskaltautua, vaikka se edellyttääkin ennakkoluulotonta 

asennetta ja kykyä sietää keskeneräisyyttä. Tämä kehityssuunta ei tarkoita pelkästään 

talouslukujen valossa katsottuja tietoja, vaan koskee myös palveluiden sisällöllistä 

uudistamista, jotta uudistusten avulla olisi mahdollista saada irti enemmän nykyisistä sosiaali- 

ja terveyspalveluista. Kehittämisen ja uudistamisen tulisi tuottaa hyötyä käyttäjille laadun, 

toimivuuden, käytettävyyden, saatavuuden tai kokemuksen kannalta. (Stenvall & Virtanen, 

2012 s. 12-18, 21-23, 51) 

 

Julkisrahoitteisiin palveluihin liittyy entistä enemmän odotuksia sekä määrän että laadun 

suhteen. Esimerkiksi läpimenoaikoja seurataan julkisten palveluiden osalta ja vaikuttavuutta 

pitää pystyä todentamaan. (Virtanen & Stenvall 2010 s. 148-149) Potilaiden joutuessa 

odottamaan pitkään resursseja valuu hukkaan. Tilojen käyttö ei ole tehokasta ja henkilökunnan 

työtehtävien järjestys voi prosessien puutteellisuuden takia olla pirstaleista. Viivästyksiä 

joudutaan selittämään. Huonosta käyntikokemuksesta voi seurata valituksen tekeminen. 

(Suneja & Suneja 2017 s. 21)  

 

Palveluiden käyttäjillekin annetaan lupauksia palvelun sisällöstä, saatavuudesta ja 

standardeista, eli eräänlainen palvelulupaus. Jotta palveluita ja laatua voitaisiin luotettavasti 

arvioida, on niille asetettava mittarit. (Virtanen & Stenvall 2010 s. 148-149) Jos faktoihin 

perustuvia tilastoja ei ole saatavilla, on helppo olla välittämättä nykytilanteen ongelmista tai 

niiden varsinaisista syistä (Suneja & Suneja 2017 s. 54). Vasta mittareiden avulla pystytään 

arvioimaan asioiden toimivuutta ja vaikuttamaan toteutukseen. Mittareilla mitataan asioita, 

joihin halutaan muutos. Tuloksia voi mitata sekä omiin tavoitteisiinsa nähden, että 

mahdollisuuksien mukaan verrata myös saman tyyppisiin organisaatioihin. (Virtanen & 

Stenvall 2010 s. 148-149) 
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Asiakaslähtöisyyttä voidaan julkisessa toiminnassa korostaa prosessien johtamisen avulla. 

Tällöin kaikki julkinen toiminta pitää pystyä perustelemaan toiminnan asiakastarpeiden kautta. 

Prosessien mukaisesti toimivassa organisaatiossa poikkeamien saaminen selville helpottuu ja 

toiminnallisten korjausten tekeminen on mahdollista. Prosessein toimiva organisaatio edistää 

asiakkaiden tyytyväisyyttä.  (Virtanen & Stenvall 2010 s. 148, 158-159) 

 

Tälläkin hetkellä suomalainen terveydenhuolto on suuren uudistuksen alla. Muutoksia on 

väistämättä tulossa ja kustannussäästöjen tärkeyttä ei voi painottaa liikaa. Väestö ikääntyy ja 

pitkäaikaissairaiden määrä kasvaa, mikä kuormittaa terveydenhuollon resursseja yhä 

enenevässä määrin. Lisäksi terveydenhuollossa on toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia 

meneillään ja päivystyspalveluita keskitetään. (Kuisma et al. 2017 s. 15, Stenvall & Virtanen, 

2012 s. 34, 55, 75-76, 208, 255, 257) Jo nyt on nähtävissä, ettei uusia terveydenhuollon 

ammattilaisia saada rekrytoitua tarpeeksi (Lammintakanen et al. 2010).  

 

Resurssien käyttöä on siis tehostettava ja tuottavuuteen on panostettava. Muutokset eivät 

tapahdu hetkessä ja tarvitaan sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä niiden saavuttamiseksi. 

Organisaation tulisi analysoida kriittisesti omia tekemisiään. Muutosten johtaminen liittyy aina 

sekä asioiden hallintaan että ihmisten johtamiseen, unohtamatta sitä, että kehittämistyön tulee 

olla systemaattista. Positiivinen kehittämiskulttuuri organisaatiossa edesauttaa uudistamista 

tietoisten hankkeiden lisäksi myös huomaamatta ja osana päivittäistä työtä. (Stenvall & 

Virtanen, 2012 s. 34, 55, 75-76, 208, 255, 257)  

 

Erityisen tärkeää olisi jatkossa kehittää ja uudistaa palveluita arvoa tuottavasta näkökulmasta. 

Tämä tarkoittaa, että muutoksilla tuotetaan lisäarvoa asiakkaille tai työntekijöille esimerkiksi 

parempana osaamisen hyödyntämisenä tai työmotivaationa. Näitä asioita voidaan työstää 

organisaatioissa sovellettavien erilaisten toiminta- ja johtamisfilosofioiden avulla. Yksi 

esimerkki terveydenhuollon organisaatioissakin käytössä olevasta toimintamallista on 

asiakaslähtöinen Lean-malli, joka on peräisin autoteollisuudesta. Leanissa keskeisiä periaatteita 

ovat vain potilasta hyödyntävien asioiden tekeminen, hukan vähentäminen sekä jatkuva 

parantaminen prosesseja kehittämällä. Tämä ei välttämättä sisällä resurssien lisäämistä, vaan 

tarkoittaa toiminnan analysoimista ja kehittämistä jo olemassa olevilla resursseilla. Leanin 

avulla tavoitellaan siis terveydenhuollon puolella parempaa asiakaspalvelua pienemmillä 
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kustannuksilla. (Stenvall & Virtanen, 2012 s. 238-239, Kuisma et al. 2017 s. 780, Jorma et al. 

2016, Brandao de Souza 2009, Hihnala et al. 2018) 

 

Tavoitteena on, että toimintaa kehittämällä sekä potilaiden että työntekijöiden tyytyväisyys 

paranee. Koska kustannussäästöjä ja toiminnan tehostamista painotetaan terveydenhuollon 

puolella, on Leanin periaatteita loogista soveltaa tässä yhteydessä. Viimeisen vuosikymmenen 

aikana Leania on käytetty terveydenhuollon puolella, koska sen on nähty liittyvän parempaan 

laatuun, turvallisuuteen ja tehokkuuteen prosessien kehittyessä (Cheng et al. 2015). Vaikka 

Lean-menetelmän käytöstä terveydenhuollossa on paljon tutkimuksia, ja menetelmä vaikuttaa 

tehokkaalta tavalta kehittää terveydenhuollon organisaatioiden toimintaa, Leania ei vielä ole 

laajalti sovellettu eikä tutkittu Suomessa. Lisäksi on koettu, että Leania ei ymmärretä tarpeeksi 

hyvin, joten tarkempi perehtyneisyys Leanin keskeisiin periaatteisiin ja filosofiiaan 

teoriatasolla on myös aiheellista. (Kuisma et al. 2017 s. 780, Jorma et al. 2016, Hihnala et al. 

2018)  

 

Koska Suomessa ei toistaiseksi ole vielä laajaa kokemusta eikä tutkimustietoa Leanista 

terveydenhuollossa (Jorma et al. 2016, Hihnala et al. 2018), tässä työssä on tarkoituksena tuoda 

aiheesta lisää tietoa esille. Tässä työssä tarkastellaan kahdessa suuressa suomalaisessa 

sairaalassa Lean-menetelmän käyttöönoton myötä saatuja vaikutuksia prosesseihin ja 

mittareihin. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

HUS on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä ja sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja 

niiden asukkaille tarvittavia erikoissairaanhoidon palveluja. HUS haluaa kehittää toimintaansa 

yhä sujuvammaksi, ja hyväksi apuvälineeksi tässä on osoittautunut Lean-menetelmä. Hyvien 

kokemusten ansiosta Lean-menetelmää aletaan ottaa käyttöön asteittain koko HUS:n 

laajuisesti. Vuonna 2014 HUS aloitti Lean-koulutusten suunnittelun ja valmistelun. 

Valmennusta järjestetään sekä esimiehille että työntekijöille. Tarkoituksena on yhdistää 

valmennus käytännön työhön, jossa työntekijät pääsevät itse parantamaan omaan työtään 
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valmentajan ohjauksessa. (HUS tietoa 15.6.2018, HUS historia 15.6.2018, HUS Lean 

15.6.2018)  

 

Lean-menetelmää on käytetty jo mm. HUSLABissa, HUS-Kuvantamisessa ja Jorvin 

päivystyksessä. Saavutettuja tuloksia on esimerkiksi tilojen järkeistämisellä aikaansaadut 

vuokrakulujen säästöt. HUSLABissa ja HUS-Kuvantamisessa vähennettiin tiloja 150 neliön 

verran, mikä merkitsee 50 000 euron säästöjä vuokrakuluissa. Jorvin päivystyksessä taas triage-

potilaiden jonotusaika lyheni yli 90 prosenttia. (HUS Lean 15.6.2018) 

 

Näiden hankkeiden lisäksi Lean-menetelmä on nyt otettu käyttöön useammassa HUS:n 

yksikössä, mm. Lasten ja nuorten sairaalassa sekä Hyvinkään sairaalassa. Tuloksia ja 

vaikutuksia LNS:n ja Hyvinkään sairaalan osalta on tarkoitus havainnoida ja analysoida tämän 

tutkielman avulla. 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää, miten Lean on vaikuttanut LNS:n ja Hyvinkään 

sairaalan prosesseihin ja miten näitä muutoksia voidaan mitata. Tavoitteena on teorian avulla 

tuoda esille mistä Lean on lähtöisin, mitkä ovat Leanin keskeiset periaatteet ja miten kehitys on 

ajan myötä edennyt. Tärkeä osio on myös kirjallisuudessa kuvailtu  tutkimustieto Leanin 

implementoinnista terveydenhuollon puolella. 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: ”Miten Leanin avulla tehdyt muutokset ovat 

vaikuttaneet LNS:n ja Hyvinkään sairaalan prosesseihin?” Tässä tutkielmassa on valittu kolme 

prosessia, joita tutkitaan kummankin sairaalan osalta: 1) päivystyksen läpimenoaika, 2) 

kotiutuminen vuodeosastolta ennen klo 13 ja 3) aika lähetteestä ensikäyntiin. 

 

Alatutkimuskysymys on: ”Miten muutosten todennettavuus datan avulla onnistuu?” 
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1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja rajaus 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä käydään läpi autotehtaalta peräisin olevaa Toyota Production 

Systems:n mallia, josta sittemmin kehittyi Lean. Lean-menetelmän kannalta tärkeitä käsitteitä 

tarkennetaan, koska niillä on keskeinen merkitys Leanin periaatteiden ymmärtämisessä. 

Historiaa Leanin tutkimuksen kehittymisestä esitetään, minkä jälkeen teoreettinen viitekehys 

keskittyy Leaniin terveydenhuollossa. D’Andreamatteo et al.:n (2015) tekemän laajan 

kirjallisuuskatsauksen tuloksia käytetään ryhmiteltäessä Leanin käyttöönottoon liittyviä asioita. 

 

Diplomityöllä on useita rajauksia. Ensinnäkin tutkittavana on vain kaksi suomalaisen 

terveydenhuollon sairaalaa, joissa kaikki yksiköt eivät ole osallistuneet Lean-hankkeeseen. 

Tämä tarkoittaa, että tulokset eivät välttämättä ole sovellettavissa ainakaan vielä kokonaiskuvan 

kannalta. Toiseksi, sairaaloissa Leanin periaatteita ja toimintamalleja ei ole otettu käyttöön 

samassa järjestyksessä, joten ne eivät ole verrannollisia keskenään. Kolmanneksi, seurannassa 

olleiden vuosien varrella on tehty sisäisesti yksiköissä muutoksia, joten datan 

vertailukelpoisuus ei ole täydellinen. Neljäntenä rajauksena voidaan vielä todeta, että aineisto 

ei ole niin laaja, että siitä voitaisiin vetää tilastollisia johtopäätöksiä, vaan tulokset kuvaavat 

vain kyseisten sairaaloiden ja niiden yksiköiden tilannetta. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä diplomityö koostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa eli johdannossa 

esitettiin tutkimuksen taustaa, tarkoitusta ja tavoitteita. Luvussa kaksi tarkastellaan Leaniin 

liittyvää teoriaa ja luvussa kolme käydään läpi teoriaa, joka liittyy Leanin käyttöönottoon 

terveydenhuollossa. Luku neljä käsittelee tutkimusmenetelmää, ja luvussa viisi esitetään 

tulokset. Viimeisessä luvussa, eli luvussa kuusi, käsitellään johtopäätökset ja tehdään 

yhteenveto diplomityöstä. 
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2. LEAN-MENETELMÄ 

2.1 Toyota Production Systemin (TPS) syntyminen 

 

Leanin historia alkaa jo 1800-luvun loppupuolella ja se on lähtöisin Japanista. Yksittäiset 

henkilöt, heidän työskentelytapansa ja havaintonsa ovat vaikuttaneet merkittävästi Toyota 

Production Systemin ja sittemmin Leanin syntymiseen. Jotta menetelmää olisi helpompi 

ymmärtää, on hyvä perehtyä siihen, minkälaisista olosuhteista toiminta lähti ja minkälaisiin 

haasteisiin etsittiin ratkaisuja. Kyse ei ole pelkästään työtavoista tai menetelmistä, vaan 

kokonaisesta toimintakulttuurista. Toiminta oli heti alusta lähtien hyvin konkreettista ja 

perustui kokeiluihin ja joustavuuteen. Historia sai alkunsa kekseliäällä tavalla yrittäjänä 

toimineesta kangaspuiden myyjästä, sitten toimintaa laajennettiin kuorma-autojen myymiseen 

ja perehdyttiin tarkasti Amerikan liukuhihnamalliin massatuotannon puolella. Tämän jälkeen 

tehtiin merkittävimmät havainnot, jotka koskevat sittemmin kuuluisan toimintamallin 

kehittymistä. Toiminta lähti  japanilaisen autoteollisuuden toiminnassa vastaan tulleisiin 

haasteisiin vastaamisesta. (Liker 2009 s. 36-37) 

 

Japanissa kangaspuilla kutominen oli suurteollisuustoimintaa 1800-luvulla.  Sakichi Toyoda –

niminen henkilö, monitoimimies ja keksijä, kehitti kangaspuut, jotka olivat tehokkaammat ja 

edullisemmat kuin kilpailijoiden tuotteet, mutta hän oli huolestunut siitä, miten raskasta näillä 

käsikäyttöisillä laitteilla työskentely oli. Vaikka sähköä ei tuolloin ollut käytettävissä, Sakichi 

Toyoda otti tehtäväkseen selvittää, miten kangaspuiden käyttöä voisi automatisoida. 

Kokeilemalla ja virheiden kautta hän löysi ratkaisun, ja hänen keksintönsä menestyi. Hän käytti 

höyrykonetta apunaan ja hienosääti koneen keskeyttämään toiminnan automaattisesti, jos jokin 

lanka katkesi. Näin Toyotan ja sittemmin Leanin historia sai alkunsa - Sakichi Toyodan 

työskentelyfilosofia perustui asenteeseen ja uskoon jatkuvasta parantamisesta. (Liker 2009 s. 

36-37) 

 

Toyotan autojenvalmistustoiminta alkoi vuonna 1930 yksinkertaisten kuorma-autojen 

valmistuksella. Markkinoilla vallitseva tilanne ei ollut helppo sodasta ja huonosta 

taloudellisesta tilanteesta johtuen. Sakichi Toyodan sukulaiset saivat vastuun toiminnasta. He 

työskentelivät samalla tavalla kuin Sakchi Toyoda, eli ongelmien ilmaantuessa kokeiltiin eri 
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ratkaisuvaihtoehtoja, kunnes ratkaisu löytyi. He työskentelivät myös jatkuvan parantamisen 

filosofiaan perustuvalla tavalla. Tämä tarkoittaa omin käsin kokeilemista todellisissa 

olosuhteissa, ei asioiden miettimistä teoreettisella tasolla kaukana itse toimintaympäristöstä. 

Näin asioissa päästiin eteenpäin, ymmärrettiin miten ne toimivat ja prosesseihin mietittiin 

jatkuvasti parempia ja tehokkaampia ratkaisuvaihtoehtoja. Ymmärtääkseen Toyotan periaatteet 

on ymmärrettävä Toyodan perheen arvomaailma ja ihanteet. (Liker 2009 s. 37-43, 46) 

 

Toyotalla Japanin tehdaspäällikkönä työskenteli 1950-luvulta lähtien Taiichi Ohno –niminen 

henkilö, jonka työpanos on suuresti vaikuttanut Toyotan menestykseen ja menetelmiin. Ohno 

perehtyi amerikkalaiseen autonvalmistusteollisuuteen ja ymmärsi, että liukuhihnalla toimivaa 

jatkuvaa virtausta on osattava hallita. Amerikassa oli havaittu massatuotannon edut ja autoja 

tuotettiin liukuhihnalla kovalla tahdilla. Amerikkalaiset olivat jo tässä vaiheessa todenneet, että 

työvaiheet tulisi standardoida ja hukkaa vähentää. Näitä oppeja ei kuitenkaan Amerikan 

mallissa sovellettu laajalti käytännössä. (Liker 2009 s. 41-44) 

 

Ohnon mielestä japanilaisten oli keksittävä parempi ja tehokkaampi toimintatapa. Ohno 

päätteli, että amerikkalainen autojen massatuotanto, joka on pääomaa sitova, ei Toyotan 

puutteellisten tehdas- ja varastointitilojen takia soveltunut käytettäväksi sellaisenaan. Toytalla 

ei ollut varaa tuottaa hukkaa eikä varaa varastoida tuotteita. Piti keksiä menetelmä, jossa jatkuva 

virtaus liukuhihnalla olisi joustava ja helposti muutettavissa kysynnän mukaan, mutta joka olisi 

samalla tehokas. Työntekijöiden kekseliäisyyttä arvostettiin ja tarvittiin. Tästä japanilaisen 

autoteollisuuden liukuhihnatyöskentelyn haasteesta kuuluisa toimintamalli on saanut alkunsa. 

Tarvittiin joustava liukuhihnamalli, jonka sai muutettua kysynnän muuttuessa, eikä tuotteita 

kertynyt kalliiseen varastotilaan odottelemaan. Tämä oli siis Toyota Production Systemin, eli 

TPS:n alku, josta myöhemmin kehittyi Lean. Prosessi oli pitkä ja kesti kuitenkin vielä 

vuosikymmeniä kunnes TPS oli kehittynyt.  (Liker 2009 s. 41-44, Hines et al. 2004, Womack 

et al. 1990) 

 

Japanissa vallitsevat olosuhteet vaikuttivat myös vahvasti TPS:n kehittymiseen. Koska 

Japanissa on vain vähäisiä luonnonvaroja, suurin osa materiaaleista ja tarvikkeista on tuonnin 

varassa. Eli tästä syystä jo raaka-aineiden hinnat muodostuvat korkeammiksi Japanissa kuin 

esimerkiksi Euroopassa ja Amerikan maissa. Toiseksi myös työskentely ja kulttuuri Japanissa 
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eroavat muista maista usealla eri tavalla. Japanissa koetaan tärkeäksi ryhmän huomioiminen, 

tasa-arvo, halukkuus parantaa asioita, koulutuksen korkea taso sekä päivittäisen elämän 

järjestäminen työn ympärille. Japanin sisäinen kilpailu automarkkinoilla oli myös kovaa. Nämä 

asiat Toyota havainnoi ja huomioi kehitellessään parempaa ja tehokkaampaa TPS-järjestelmää. 

(Sugimori et al. 1977, Hines et al. 2004) 

 

Mallia TPS:n kehittämiseen otettiin amerikkalaisen autoteollisuuden lisäksi myös 

päivittäistavarakaupoista. Tehokkaasti toimivissa kaupoissa hyllyt täytetään sitä mukaa kuin 

tavaraa myydään. Sama toimintaperiaate pätee myös tehtaan liukuhihnalla – ei kannata tuottaa 

lisää ennen kuin jo tuotettu varasto tyhjenee ja tarvetta uusille tuotteille tai osille ilmenee. 

Varastointi on kallista ja tuotteiden pitää säilyä siellä hyväkuntoisina. Toisin sanoen, tuotteet 

tulee valmistaa oikeaan aikaan, ei liian aikaisin varastoon seisomaan, eikä liian myöhään, 

jolloin tuotanto viivästyy. Tästä tuotantotavasta TPS:ssä käytetään nimeä JIT, eli Just-In-Time. 

(Liker 2009 s. 44, Larsson 2008 s. 159) 

 

Toyota halusi laajentaa filosofiansa ja menetelmänsä käyttöä myös yrityksen ulkopuolelle. 

Toimittajat perehdytettiin TPS:n käyttöön ja näin ollen Toytoa sai aikaiseksi vaikuttavan 

toimintamallin. Vuoteen 1973 asti TPS rajoittui lähinnä Toytoaan ja sen toimittajiin, mutta 

Japania koetelleen öljykriisin taloudellisten vaikutusten myötä Japanin hallitus kiinnostui 

TPS:sta ja alkoi järjestää seminaareja aiheesta. Oli ilmeistä, että Toyotan käyttämät menetelmät 

olivat herättäneet kiinnostusta. (Liker 2009 s. 45-46) 

 

TPS siis kehittyi sen perusteella, että tehtaalla jaksettiin pitkäjänteisesti vuosien ajan kokeilla 

ja erehtyä, ja näiden vaiheiden myötä saatiin ymmärrystä toimivista ja tehokkaista 

toimintamalleista. Haasteet koettiin mielekkäinä ja niihin oltiin valmiita keksimään luovia 

ratkaisuja. Pitää uskoa ja luottaa omiin taitoihinsa, parantaa asioita, jotka tuottavat lisäarvoa. 

TPS antaa työntekijöille työkaluja jatkuvaan parantamiseen. Jatkuvasta parantamisesta 

käytetään japanilaista termiä Kaizen. (Lander & Liker 2007, Larsson 2008 s. 160) 

 

Kyseessä ei ole niinkään tehostamismenetelmä, vaan kyse on kulttuurista (Liker 2009 s. 47, 

60). Usein TPS mielletään virheellisesti asetelmaksi työkaluja, joiden implementoinnin avulla 

saavutetaan ennalta määritellyt tulokset. Lander & Liker (2007) kuivailevat TPS:ia sarjaksi 
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erilaisia yleisiä toimintaperiaatteita, joita käytetään organisaation johtamiseen ja toimintojen 

järjestämiseen. Näiden menetelmien avulla organisaatio voi päästä positiivisen oppimisen 

pariin ja kehittyä. (Lander & Liker 2007)  

 

2.2 Leanin taustaa  

 

Leanin voidaan sanoa olevan lähtöisin Toyotan toiminnoista ja TPS:sta (Womack et al. 1990). 

Leania ei tulisi nähdä pelkästään tuotantoon liittyvänä asiana, vaan myös ajattelutapana (Ballé 

et al. 2017 s. 5-8). Monet tahot ovat huomioineet Leanin merkittävät vaikutukset 

organisaatiossa ja yrittäneet itse soveltaa sen rakentavia osia. Vaikutukset ovat kuitenkin 

jääneet hyvin vähäisiksi, koska ajattelutapaa ja kulttuuria ei ole otettu käytäntöön. (Hines et al. 

2004) Lean perustuu ajatusmalliin, jonka mukaan työ on dynaamista, ihmiskeskeistä ja 

orgaanista. Kilpailuetua etsitään oppimalla, kuinka asiakastyytyväisyyttä parannetaan 

kehittämällä asioita päivittäin ja kaikkialla. Tulosta parannetaan tuottamalla lisäarvoa 

asiakkaille, joka onnistutaan saavuttamaan työntekijöiden jatkuvasti parantaessaan ja 

kehittäessään työtehtäviään. (Ballé et al. 2017 s. 5-8, Larsson 2008 s. 11, 19) 

 

Leanin ajattelutavassa keskeistä on siis itse toiminta, eli ongelmat pyritään ratkaisemaan heti. 

Virheitä ei päästetä eteenpäin, vaan ne korjataan välittömästi. Virheet ovat seurausta 

tasapainottomuudesta ja hukasta. Ensimmäinen askel Leanin ajattelutavassa on etsiä 

konkreettisessa toiminnassa oleva ongelma, joka kohdataan ja katsotaan mitkä asiat ovat 

helppoja ratkaista ja mitkä eivät. Haastavammat ongelmat muotoillaan niin, että muutkin 

ymmärtävät mikä ongelma on ja minkälaista ratkaisua siihen yritetään keksiä. Tämän jälkeen 

erilaisia ratkaisuja laaditaan ja niitä kokeillaan, kunnes yhdessä, usein huomaamatta, 

muodostuu uusi toimintamalli. Tämän ongelmanratkaisuprosessin tulisi olla jatkuvaa toimintaa 

ja näin ollen Lean ei ole pelkkä substantiivi, vaan sitä voidaan käyttää myös verbinä. (Ballé et 

al. 2017 s. 23-31, Tuominen 2010 s. 89) 

 

Perinteisessä toiminnassa johtaja on sanellut toimintamallit, mutta Leanissa työntekijöitä, jotka 

jatkuvasti työskentelevät tehtävien parissa ja tietävät parhaiten, miten asiat toimivat, 

kannustetaan ongelmanratkaisuun ja jatkuvaan kehittämiseen. Johtajan rooli muuttuu 

valmentavaan suuntaan. Muutos voi olla haastava, jos aiemmin on totuttu toimimaan 
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hierarkisemman mallin mukaan. Kaikilla johtavassa asemassa työskentelevillä ei myöskään 

aina ole tarpeeksi kokemusta johtamisesta. Johtajan ajattelumallin pitää ensin muuttua, jotta se 

sittemmin saadaan toteutettua koko organisaation laajuisesti. (Ballé et al. 2017 s. 23-31, Drotz 

& Poksinska 2014, Goodridge et al. 2015) 

 

Lean-strategia perustuu siihen, kuinka kykenevä organisaatio on kehittämään asioiden 

selvittämisen ja oppimisen taitoa. Näin kehittyy lannistumaton yhteisö, joka on kyvykäs 

sopeutumaan. Tavoitteena on osata ratkaista oikeanlaiset ongelmat ja välttää ratkaisuja, jotka 

johtavat hukkaan. Virtauksia kehittämällä on mahdollista löytää oikeat ongelmakohdat, haastaa 

itsensä kohtaamaan nämä ongelmat ja yhdessä muotoilemaan uudet toimintamallit. (Ballé et al. 

2017 s. 8-10) 

 

TPS kaksi peruskonseptia ovat hukan poistaminen ja työntekijöiden kyvykkyyden 

hyödyntäminen. Hukan poistamisessa on keskeistä huomioida, että laitteiden, materiaalien, 

osien ja työajan suhteen on pärjättävä vähäisimmällä määrällä. Kaikki muu, vähimmäismäärän 

ylittävä, kategorisoidaan hukaksi, jota tulee välttää, koska hukka tietää kulujen nousemista. 

(Sugimori et al. 1977) 

 

2.3 Leanin määritelmä 

 

Lean on konseptina kehittynyt ajan myötä ja kehitys jatkuu varmasti tulevaisuudessakin. Siksi 

vallitseekin epätietoisuutta siitä, mitä Lean on tai ei ole, ja Leaniin liittyvät periaatteet voidaan 

kuvailla ja ymmärtää monella eri tavalla. (Hines et al. 2004, Stone 2012, Kaltenbrunner et al. 

2017) Lean perustuu pitkälti TPS:n oppeihin, mutta ei ole pelkästään rivi erilaisia menetelmiä. 

Jotta Lean olisi kokonaisjärjestelmä, sen pitää kulkea koko organisaatiokulttuurin läpi, eikä 

vain perustua joidenkin menetelmien käyttöönottoon. Tämä tarkoittaa siis laajaa 

kulttuurimuutosta. Leanissa suurimmat parannukset johtuvat siitä, että arvoa tuottamattomat 

asiat, eli hukka (muda), poistetaan. (Liker 2009 s. 25, 29, 53, Larsson 2008 s. 160) 

 

Womack et al. (1990) dokumentoivat tunnetussa teoksessaan “The Machine That Changed the 

World” laajasti autoteollisuuden prosesseja ja vertailivat massatuotannon ja Lean-tuotannon 

eroja. Termin ”Lean-tuotanto” keksijä oli John Krafcik, joka työskenteli tutkijana Womack et 
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al.:n (1990) autotutkimuksessa 1980-luvun loppupuolella. Sanalla ”Lean” tarkoitettiin 

tuotantoa, jossa käytetään kaikkea vähemmän kuin massatuotannossa, sekä työvoimaan, 

tiloihin että rahaa työkalujen investointiin. Massatuotannon ja Leanin ehkä suurin ero on 

tavoitteessa. Massatuotannon tavoitteena on saavuttaa ”tarpeeksi hyvä taso”, kun taas Leanissa 

tavoitellaan täydellisyyttä, eli virheettömyyttä, jatkuvasti pienempiä kustannuksia eikä varastoa 

ollenkaan. (Womack et al. 1990 s. 13-14) 

 

Lean Enterprise Institute puolestaan määrittelee Leanin seuraavalla tavalla: ”Leanin ydinajatus 

on maksimoida asiakkaalle tuotettava arvo ja samalla minimoida hukka. Yksinkertaisesti 

selitettynä Lean tarkoittaa enemmän arvoa asiakkaalle vähemmillä resursseilla.” (Lean 

Enterprise Institute 3.7.2018) 

 

Merriam-Websterin englanninkielinen käännös sanalle ”Lean” adjektiivina on ”lacking or 

deficient of flesh”, ”lacking richness, sufficiency or productiveness”, ”deficient in an essential 

or important quality or ingredient”. (Merriam-Webster sanakirja 17.6.2018) Eli 

englanninkielinen käännös Leanista tarkoittaa lähinnä puutetta tai vajetta, ja vapaa käännös 

voisi olla laiha, riittämätön, vajaa tai puutteellinen rikkauden, tuottavuuden, tärkeän laadun tai 

valmistusaineen osalta. 

 

2.4 Leanin kirjallisuuden historiaa 

 

Lean-menetelmän ja ajattelutavan kirjallisuudessa historiallinen kehittyminen on jaettu neljästä 

viiteen eri vaiheeseen. Vaiheet on esitetty taulukossa 1. Kirjallisuudessa lähdetään siitä, että 

1970-1990 –luvuilla tapahtui Leanin havainnointi ja tietoisuus. Lähtökohtana oli tarkastella 

toimintamalleja teollisuuden näkökulmasta, ja japanilaiset menetelmät alkoivat herättää yhä 

enemmän kiinnostusta. Japanilaisessa johtamismenetelmässä kiinnosti erityisesti 

yhteisymmärryksessä tehdyt päätökset, jatkuva parantaminen ja toimintaan perustuva 

ongelmanratkaisu. Fokuksessa oli lähinnä JIT-tekniikat ja kustannussäästöt. (Hines et al. 2004, 

Stone 2012) 

 

1990-luvun alkupuolella keskityttiin vielä vahvasti teollisuuteen ja tuotantoon, ja tämä 

ajanjakso kuvaa toimintamallin laajempaa leviämistä. Parhaimmista toimintatavoista ja 
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benchmarkingista oltiin kiinnostuneita, sekä kouluttamisesta että asian edistämisestä. 

Fokuksessa olivat myös kustannussäästöt sekä laatu. Kiinnostus Leania kohtaan alkoi näkyä 

myös kansainvälisessä kirjallisuudessa. (Hines et al. 2004, Stone 2012) 

 

Tämän jälkeinen aika 1990-luvun puolivälistä aina 2000-luvulle kuvaa Lean-ajattelun 

nostamista strategian tasolle. Painopiste Leanissa oli vieläkin tuotannon puolella, varsinkin 

sellaisissa organisaatioissa, joissa tehtiin paljon toistuvia työvaiheita. Yhteistyö 

toimitusketjuissa, laatu sekä arvovirtaan perustuva ajattelu ja prosessit olivat keskiössä. 2000-

luvun alkupuolella arvovirtaukseen perustuvat menetelmät levisivät tuotannon puolelta myös 

palveluorganisaatioihin. 2000-luvun puolivälistä alkaen kiinnostus kirjallisuudessa Leanin 

mittarointiin on kasvanut. Kulttuurinmuutosta ja henkilöstön merkitystä painotetaan. (Hines et 

al. 2004, Stone 2012) 

 

Taulukko 1: Leanin historian vaiheet 

Jakso 1970-1990 1990-1995 1995-2000 2000 - 

          

Vaihe Havainnointi,  Levittäminen, Implementointi, Suoritus 

  tietoisuus benchmarking strategia   

          

Fokus Japanilaiset Koulutus, laatu, Prosessit, Mittarointi, 

  menetelmät, JIT, kustannukset arvovirtaus kulttuuri, 

  kustannukset     toimitusketju 

          

Ala       Teollisuus ja 

  Autoteollisuudessa Autoteollisuudessa 

Teollisuus 

yleensä palvelualat 

 

(muokattu Hines et al. 2004, Stone 2012) 
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2.5 Leanissa käytettyjä käsitteitä 

 

Jotta Leaniin liittyviä menetelmiä ja ajattelutapaa olisi helpompi ymmärtää, on seuraavassa 

osioissa esitetty mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat. Koska Leanin tarkoituksena on tuottaa 

juuri sitä mitä asiakas haluaa, alimpaan mahdolliseen hintaan ja ilman hukkaa, voi Leanin 

periaatteiden ymmärtäminen olla haastavaa, jos taustaa menetelmistä ja käsitteistä ei ole. 

(McIntosh et al. 2014) Lean koostuu sekä strategisista periaatteista että työkaluista ja 

menetelmistä, joita käytetään operatiivisessa toiminnassa. Leanin ei voida nähdä olla 

varsinaisesti käytössä, jos siihen liittyviä menetelmiä ja käsitteitä ei ole kunnolla sisäistetty. 

(Sugimori et al. 1977, Womack et al. 1990, Al-Balushi et al. 2014) 

 

Lisäksi haasteena on ymmärtää, mitä käsitteet, menetelmät ja periaatteet tarkoittavat juuri sillä 

toimialalla, johon Leania on ajateltu implementoitavan. On yleistä, että varsinaista hukkaa ei 

nähdä, vaan se mielletään toimintaan kuuluvaksi asiaksi. Sairaaloissa tilat ovat usein täynnä 

tavaraa ja sotkuiset, joka vaikeuttaa hukan näkemistä ja arvon määrittämistä. Alla mainittavista 

käsitteistä, esimerkiksi 5S on helposti toteutettavissa sairaalaympäristössäkin. 5S:ssä 

lajitellaan, siistitään, standardoidaan ja huolehditaan turvallisuudesta sekä pidetään siitä kiinni 

ja valvotaan, että toimintamallia todella noudatetaan. Tämä ei saisi olla kertaluontoinen asia, 

vaan jatkuvaa toimintaa ja päivittäinen rutiini. 5S voisi sairaalamaailmassa liittyä esimerkiksi 

potilaiden kuljettamiseen ja siirtämiseen, turhien tarvikkeiden varastointiin, henkilöstön ja 

tiedon turhaan liikkumiseen, odotusaikoihin, liiallisten näytteiden ottamiseen ja kokeiden 

tekemiseen sekä näistä johtuvaan stressiin, ylitöihin ja virheisiin. (Fillingham 2007) 

 

 A3 tarkoittaa raporttia, joka dokumentoi prosessin. Tätä voi käyttää myös 

ongelmanratkaisun apuvälineenä, jolloin siihen tulee kirjata lyhyt kuvaus ongelmasta, 

nykytilanteesta, ongelman pääsyyt sekä vaihtoehtoiset ratkaisumallit ja analyysi 

hyödyistä ja kustannuksista. Kaikki tämä tulee siis mahduttaa yhdelle paperille ja tiedot 

esitetään yleensä kuvioiden ja graafien avulla. (Liker 2009 s. 195. 291-295) 

 

On ajateltu, että ihmisten on helpompi hahmottaa tilanne, jos se on esitetty visuaalisesti 

helpossa muodossa, kuin sanallisesti. Lisäksi A3:n tulee aina noudattaa PDCA:ta (kts. 

jäljempänä), jossa tilanne käydään läpi muodossa: suunnittele, toimi, tarkasta, tee 
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korjaukset. A3-muotoisen dokumentin selkeä hyöty on kokousten tehokas ajankäyttö, 

koska prosessi tai ongelma on hyvin kiteytetty. A3:n idea oli alun perin, että se on suurin 

koko, joka on mahdollista faksata. Nyttemmin on pyritty siirtymään A4-muotoiseen 

dokumenttiin, koska ”pienempi on aina parempi”. (Liker 2009 s. 195. 291-295) 

 

 Arvovirta, eli jokaisen työvaiheen on tuotettava arvoa asiakkaalle tuottamatta hukkaa. 

Hahmottelemalla ja piirtämällä arvovirtakuvauksen (esimerkkinä kuviot 1 ja 2) on 

mahdollista sada parempi käsitys siitä, miten prosessi oikeasti toimii. Tämä voi poiketa 

hyvinkin paljon siitä, mikä ajatus alun perin oli. Kuvauksen avulla voi päätellä, tulisiko 

jokin työvaihe poistaa kokonaan tai muuttaa tehokkaammiksi poistamalla hukkaa, 

kuitenkin pitämällä asiakas mielessä jatkuvasti. Kuvaus helpottaa myös ymmärtämään, 

mitkä työvaiheet liittyvät toisiinsa, missä mahdollisia kustannuksia syntyy ja 

minkälaisissa vaiheissa ongelmia ja virheitä voi ilmetä. Prosessin pitää myös virrata 

tehokkaasti. (Decker & Stead 2008, Womack & Jones 2003 s. 16, Larsson 127-129) 

 

 

Kuvio 1: Esimerkki arvovirtakuvauksesta sairaalaympäristössä (Hicks et al. 2015) 
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Kuvio 2: Esimerkki virtauksista sairaalaympäristössä (Hicks et al. 2015) 

 

 Genchi genbutsu on se fyysinen paikka, jossa asiat tapahtuvat, esimerkiksi tehtaan 

työkoneen ääressä. Ongelmanratkaisun tulee tapahtua juuri siinä paikassa, jossa 

ongelma on todettu ja sen tulee perustua itse todettuihin faktoihin, eikä kuulopuheisiin 

tai pelkkään teoriaan. On suotavaa, että johtajatkin katsovat tilannetta paikan päällä, 

jotta heille ei muodostu pelkkä pinnallinen ymmärrys asiasta. (Liker 2009 s. 56, 65, 

Larsson 2008 s. 158) 

 

 Heijunka:ssa on kyse tuotannon tasoittamisesta ja suunnittelusta. Tämän periaatteen 

mukaan tuotteita ei tuoteta sitä mukaa kun asiakkaiden tilaukset tulevat, vaan 

analysoidaan, mikä on järkevä tuotantosarja kullekin ajanjaksolle. Jos esimerkiksi 

maanantaille on paljon tilauksia ja tiistaille vähemmän, ei ole järkevää maksaa 

ylityökorvauksia työntekijöille maanantaina, kun heillä ei ole riittävästi työtehtäviä 

tiistaina koko päivälle. Heijunkaa tarvitaan siis pitämään järjestelmä vakaana ja varasto 

mahdollisimman pienenä. (Liker 2009 s. 56, 148, Gavriloff et al. 2017) 
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 Jidoka tarkoittaa automatisointia, johon liittyy älyä, kuten että kone itse huomaa, kun 

virhe tapahtuu ja hälyttää siitä. Tämä nähdään perustana ”sisäänrakennetulle laadulle”. 

Näin ollen työntekijöille vapautuu aikaa, ja he pystyvät tekemään arvoa tuottavia 

asioita, kun heidän ei tarvitse valvoa koneen toimintaa. (Liker 2009 s. 37, 62) 

 

 JIT on lyhenne sanoista Just-In-Time ja tarkoittaa oikeiden tuotteiden toimittamista 

oikeaan aikaan ja oikean määrän verran. Tämä tarkoittaa, että vain tarvittavat tuotteet 

juuri siihen aikaan, kun niitä tarvitaan ja vain tarvittavissa määrin tuotetaan. JIT:n 

takana oleva ajatus on, että asiakkaiden kysynnän muuttuessa ongelmia ei ilmaannu 

yhteisössä näiden muutosten takia. JIT koostuu periaatteista, välineistä ja tekniikoista, 

jotka mahdollistavat tuotannon pienissäkin määrin, lyhyessä ajassa, aina asiakkaiden 

kysynnän mukaan. (Liker 2009 s. 44, Sugimori et al. 1977) 

 

 Kaizen tarkoittaa jatkuvaa parantamista. Arvoa lisääviä parannuskeinoja tehdään, 

vaikka kyseessä olisi hyvinkin pienet toimenpiteet, jotta Lean-tavoite saavutetaan, jossa 

kaikki hukka, joka nostaa kustannuksia mutta ei arvoa, saadaan poistettua. Kaizenin 

myötä kaikki oppivat pienryhmässä harjoitettavan tehokkaan työskentelytavan, jossa 

opiskellaan ongelmanratkaisua, dokumentointia ja prosessien parantamista. Tämä 

tarkoittaa, että parannusehdotukset tai toimenpiteet tehdään suorittavalla tasolla. Tällä 

pyritään virheettömyyteen ja täydellisyyteen ja filosofiaa kuuluu harjoittaa 

päivittäisessä työssä. Pientenkin Kaizen-toimenpiteiden ansiosta saadaan 

pitkäjänteisellä työllä tuottavuutta parannettua.  (Liker 2009 s. 24, 45, Larsson 2008 s. 

160) 

 

 Kanban on japania ja tarkoittaa signaalikorttia tai näkyvää todistetta. Tämä voi 

käytännössä olla esimerkiksi merkki, kortti, kyltti tai juliste, mutta sen tarkoituksena on 

siis antaa jokin signaali. Jos vaikka jokin laatikko tyhjenee, siihen voidaan laittaa 

signaalikortti, kanban, joka määrittelee mitä laatikkoon tulee täyttää. Signaalikortti voi 

myös määritellä, mitä työntekijän pitää seuraavaksi tehdä, ja sitä voi verrata 

ravintolatoimintaan, jossa kokki valmistaa ruoan siinä järjestyksessä kuin tilaukset 

hänelle toimitetaan.  (Liker 2009 s. 59, 138, 140-142, Ballé et a. 2017 s. 97-103) 
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 Muda tarkoittaa hukkaa, eli kaikkea sitä, johon kuluu aikaa, mutta toiminta ei tuota 

arvoa asiakkaan näkökulmasta. Se on siis toimintaa, jossa käytetään resursseja, mutta ei 

tuoteta arvoa. Tällaista hukkatoimintaa ovat esimerkiksi sellaiset toiminnot, jotka 

pidentävät läpivirtausaikoja, aiheuttavat ylimääräistä liikkumista paikasta toiseen, 

ylivarastointia tai turhaa odottelua. Muda on jaettu kahdeksaan eri kategoriaan: 1) 

ylituotanto, 2) odottaminen, 3) turhat kuljetukset, 4) turha/vääränlainen muokkaaminen, 

5) turhan suuret varastot, 6) turhat siirrot, 7) virheelliset tuotteet ja 8) henkilökunnan 

hyödyksi käyttämätön luovuus. (Liker 2009 s. 28, 118, 146, Womack & Jones 2003 s. 

7) 

 

 Muri on ihmisten tai kaluston ylikuormittaminen. Tämä johtaa helposti turvallisuus- tai 

laatuongelmiin. Mura tarkoittaa epätasaisuutta. Joihinkin aikoihin tehtäviä voi olla 

enemmän kuin mihin ihmiset ja koneet kykenevät, kun taas toisinaan tehtäviä ei ole 

juuri ollenkaan. (Liker 2009 s. 118, 146-147, Larsson 2008 s. 160-161) 

 

 Nemawashi on prosessi, jonka tarkoituksena on keskustella ongelmista ja 

ratkaisuvaihtoehdoista kaikkien osapuolien kanssa, jotta päästään yhteisymmärrykseen 

ratkaisun suunnasta. (Liker 2009 s. 65, Larsson 2008 s. 161) 

 

 PDCA, joka tunnetaan myös nimellä Demingin laatuympyrä (kuivo 3), on keskeinen 

elementti Leanissa. Laatuympyrä koostuu neljästä eri vaiheesta:  

1. Plan (suunnittelu): suunnittele muutos tai kokeilu parannusta varten,  

2. Do (toiminta): kokeile suunnitelmaa käytännössä, mieluiten ensin pienimuoitoisesti,  

3. Check (tarkasta): mikä on lopputulos, mitä opimme tästä?  

4. Act (tee korjaukset): tee päätös siitä, otetaanko tämä kokeilu käyttöön, hylätäänkö 

se vai kokeillaanko vastaavaa uudelleen erilaisessa ympäristössä? 

Laatuympyrä PDCA:a voidaan pitää parannuskeinojen ytimenä, jossa vielä painotetaan 

itse tilanteen tarkastelua, eikä vain tuotettuun dataan luottamista. Oppiva organisaatio 

työskentelee jatkuvasti PDCA:n parissa kaikilla tasoilla: projekteissa, tiimeissä, 

yrityksen sisällä sekä eri yritysten välillä. (Liker 2009 s. 293, 313, Ballé et al. 2017 s. 

24, 29-30) 
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Kuvio 3: PDCA tai Demingin ympyrä, joka koostuu neljästä eri vaiheesta: Plan, Do, Check, 

Act. (Sokovic et al. 2010) 

 

 Sensei on japania ja tarkoittaa ”entisajan mestaria”, eli sensei on opettaja tai konsultti, 

joka auttaa ongelmien havainnoinnissa ja kertoo minkälaisia ongelmia hän kehottaa 

ratkaistavan seuraavaksi. Senseit opettavat kisällejään, miten oppia. Varsinaiset senseit 

ovat harvinaisia, ja he ovat osallistuneet TPS:n alkuajoilta olevan ketjun mukaiseen 

oppiin, usein oppipoika-mestarin –tyyppisessä koulutuksessa olleita henkilöitä. (Liker 

2009 s. 28, Ballé et al. 2017 s. 164-165, Larsson 2008 s. 161) 

 

 Yhden kappaleen virtaus tarkoittaa, että prosessi tuottaa vain yhden osan kerrallaan, 

joka sitten prosessoidaan, jotta välivarastointia ei pääse syntymään. (Sugimori et al. 

1977) 

 

 5S perustuu seuraavista osa-alueista: 1) Seiri, eli sortteeraus. Työpaikalta poistetaan 

tarpeettomat tavarat. 2) Sieton, suomeksi systematisointi. Kaikille tarvikkeille 

järjestetään oma paikkansa, joka merkitään tähän tarkoitukseen kuuluvaksi. Jokaisen 

päivän päätteeksi kaikki hoitavat oman osuutensa siisteydestä ja järjestyksestä. 3) Seiso, 

eli siivous. Työympäristön tulee olla siisti joka päivä. Työpiste, joka on hyvässä 

järjestyksessä, on työntekijälle viihtyisä ja helpottaa kehittämistä sekä luo hyvän 
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vaikutelman asiakkaalle. Siisti työpiste aiheuttaa vähemmän tapaturmia, hukkakäyntiä, 

virheitä ja ohjausongelmia. 4) Seiketsu, joka tarkoittaa standardointia. Kehitetään 

säännöt, joiden avulla aiemmin mainitut kohtien 1-3 S:t pidetään kunnossa. 5) Shitsuke, 

jolla tarkoitetaan kuria ja rutiinia, eli sääntöjä noudatetaan ja johdon tulee jatkuvasti 

varmistua siitä, että näin varmasti toimitaan. (Liker 2009 s. 187-188, Tuominen 2010 s. 

94) 
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3. LEAN TERVEYDENHUOLLOSSA 

Autoteollisuudesta peräisin oleva malli on käytettävissä myös muilla toimialoilla (Stone 2012, 

Larsson 2008 s. 14, Womack et al. 1990 s. 8), vaikka ensisilmäyksellä voi olla vaikea 

ymmärtää, miten liukuhihnamallia voisi hyödyntää muilla toimialoilla, kuten palvelualoilla. 

Tällöin kannattaa aloittaa asiakkaasta, määrittää arvo ja miettiä, mitkä prosessit tuottavat arvoa 

asiakkaalle. Kun miettii asioita asiakkaan näkökulmasta, on helpompi erottaa arvoa tuottavat ja 

arvoa tuottamattomat asiat. Näin ollen on mahdollista saada tarkempi kuva työvirtauksesta. 

(Liker 2009 s. 49, 318, 337) 

 

Leania ei kannatakaan yrittää imitoida suoraan autotehtaan mallin mukaan. Organisaatiot 

ovatkin kokeneet vaikeuksia yrittäessään hahmottaa, mitä Lean heidän toimialallaan tarkoittaa. 

Tarkoitus on, että eri alalla vaikuttavat toimijat kehittävät näistä toimintaperiaatteista itselleen 

sopivat mallit. Näitä malleja käytetään sitten ahkerasti, jotta voidaan luoda jatkuvasti arvoa 

tuottava, kannattava toiminta. (Liker 2009 s. 66, Lander & Liker 2007) Kuten Lean 

autoteollisuudessakin vaati pitkän oppimisprosessin, olisi varmasti sama edessä 

terveydenhuollon puolellakin. (McIntosch et al. 2014) 

 

Väestön ikääntyessä, yhä kalliimpien teknologisten ratkaisujen yleistyessä ja taloudellisen 

tilanteen (Pfaff & Klein 2002) takia terveydenhuollon puolella on tehtävä muutoksia. (Machado 

et al. 2013) Nämä muutokset tarkoittavat pitkäaikaisia kustannussäästöjä, kuitenkin samalla 

säilyttäen ja parantaen palveluiden tasoa. (McIntosch et al. 2014) Leania halutaan käyttää 

terveydenhuollon puolella palvelun, kilpailuedun ja läpimenoajan parantamiseksi. Poistamalla 

hukkaa prosesseista palvelut voidaan tuottaa kustannustehokkaasti. (Patri & Suresh 2017, 

McIntosch et al. 2014) Sairaalamaailmassa on välttämätöntä parantaa prosesseja jatkuvasti. 

Tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja hallinnollista päätöksentekoa. Ongelmakohtia 

ja virheitä identifioimalla prosesseja saadaan parannettua ja toimintaa tehostettua. (Weimann 

2018) 

 

Leanin tarkoituksena on tuottaa juuri sitä mitä asiakas haluaa, alimpaan mahdolliseen hintaan, 

ilman hukkaa. (McIntosh et al. 2014, Pfitzer et al. 2015) Nykyään Leania käytetään yhä 

enemmän terveydenhuollon puolella. Menetelmän avulla halutaan parantaa 

potilastyytyväisyyttä, turvallisuuteen liittyviä asioita sekä potilaan että henkilökunnan kannalta 
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ja kliinisiä tuloksia. Myös taloudellista tulosta halutaan kohentaa ja pitkäjänteisyyttä korostaa. 

(D’Andreamatteo et al. 2015) On myös todettu, että sairaalan kokokaan ei vaikuta Leanin 

soveltuvuuteen. Lean sopii menetelmänä sekä pienempiin että suurempiin terveydenhuollon 

yksiköihin. (Decker & Stead 2008) 

 

3.1 Kirjallisuus Leanista terveydenhuollossa 

 

Terveydenhuollon puolella ensimmäiset Leaniin liittyvät julkaisut löytyvät 1990-luvulta, mutta 

vasta 2000-luvulla aihetta on alettu tutkia laajemmin ja empiirisesti, kuten kuviosta 4 käy ilmi 

(Drotz & Poksinska 2014, D’Andreamatteo et al. 2015). Ensimmäiset sairaalaympäristössä 

olevat Lean-tutkimukset julkaistiin vuonna 2005 (McIntosh et al. 2014 s. 486). 

Terveydenhuollossa ensimmäiset Lean-tutkimukset eivät sisältäneet kunnollisia käsitteitä, 

niiden tutkimusmenetelmät olivat puutteellisia ja lopputuloksia ei oltu riittävän laajasti 

analysoitu (Lawal et al. 2014, Mazzocato et al. 2012). Brandao de Souzan (2014) tekemässä 

laajassa kirjallisuuskatsauksesssa, joka käsitti yli 90 julkaisua vuodesta 2002 alkaen, todettiin, 

että suurin osa tutkimuksista oli tehty Yhdysvalloissa (57% tutkimuksista) ja toiseksi eniten 

Englannissa (29%), sitten Australiassa (4%) ja loput muualla.  

 

Kuvio 4: TPS:n ja Leanin kehittyminen eri toimialoilla aikajanan mukaan 

 (muokattu Brandao de Souza 2009) 

 

Lean terveydenhuollossa

Lean ajattelu, palvelualat

Lean tuotannon johtamisessa

Autoteollisuus, TPS

1940                                             1980                     1990                      2000
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Brandao de Souza (2014) toteaa julkaisussaan, että vaikka Leanin implementointi 

terveydenhuollon puolella on vielä alkutekijöissään verrattuna autoteollisuuteen, on 

kirjallisuuskatsauksen johtopäätöksenä mainittava, että kirjallisuudessa ollaan yhtä mieltä 

Leanin tuomista mahdollisuuksista. Kritiikkiä Leania kohtaan oli havaittavissa vain vähäisessä 

määrin. Lisää tutkimuksia kaivataan, erityisesti vielä arvostelevammasta näkökulmasta. 

(Brandao de Souza 2014) Tutkimuksia Leanista terveydenhuollossa tarvitaan lisää, koska 

Leanin tuomia mahdollisuuksia ja tehokkuutta halutaan kartoittaa. Lisäksi on vielä tarkemmin 

selvittämättä, miten ja miksi Lean olisi hyödyllinen terveydenhuollossa. (Mazzocato et al. 

2012) Leania tulisi ymmärtää syvällisemmin; sekä menetelmien osaaminen että johtamisroolin 

ymmärtäminen on tärkeää. Voidakseen hyödyntää Leania tehokkaasti, on myös ymmärrettävä 

hyvin sen taustalla olevat periaatteet. (Hihnala et al. 2018) 

 

3.2 Lean suomalaisessa terveydenhuollossa 

 

Tiedettävästi ensimmäinen Lean-tutkimus suomalaisessa terveydenhuollossa on vuonna 2016 

julkaistu Jorma, Tiirinki, Bloigu ja Turkin tutkimus ”LEAN thinking in Finnish healthcare” 

(Jorma et al. 2016). Tutkimus perustui aiempien kansainvälisten tutkimusten hyödyntämiseen, 

koska Suomesta ei aiempaa dataa ollut saatavilla. Jorma et al. (2016) päättivät tehdä 

monimenetelmätutkimuksen hyödyntäen sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä 

saadakseen mahdollisimman monipuolisen kuvan Leaniin suhtautumisesta ja menetelmän 

käytöstä suomalaisessa sairaalaympäristössä. Tutkimuksen kyselylomake lähetettiin 248 

terveydenhuollossa työskentelevälle henkilölle, joista saatiin 110 vastausta. Tutkimuksen 

avulla haluttiin saada vastaus kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Miten Leania käytetään 

johtamis- ja kehittämistyökaluna suomalaisessa terveydenhuollossa ja 2) Minkälaisia tuloksia 

Leanin avulla on saavutettu. (Jorma et al. 2016) 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyen selvisi, että Lean on verrattain uusi menetelmä 

suomalaisessa terveydenhuollossa, eikä sitä ole kovin syvällisellä tasolla implementoitu. Leania 

on ensisijaisesti yritetty soveltaa kehittämismenetelmänä, jonka avulla on pyritty saavuttamaan 

taloudellisia säästöjä ja parantamaan tehokkuutta. Vastaajista 85% piti potilaisiin ja hoitoon 

liittyvien prosessien kehittämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Vastaajat ilmoittivat, ettei 

erityisiä, tarkkoja, mitattavissa olevia tavoitteita ollut ennen Leanin käyttöönottoa. Lean-
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metodologia itsessään oli hyvin tunnettu. Lean-työkalut, kuten Kaizen, 5S ja arvovirran  

hahmottaminen olivat tuttuja asioita suurimmalle osalle vastaajista. Lean-organisaatioissa oli 

yleensä erillinen, nimetty Lean-asiantuntija. (Jorma et al. 2016) 

 

Toinen tutkimuskysymys käsitteli Leanin avulla saavutettuja tuloksia. Tutkimuksen tuloksista 

käy ilmi, että mitattavissa olevaa dataa, erityisesti talousdataa, ei vielä seurata 

järjestelmällisesti. Suurin syy tähän oli datan puuttuminen. Tämä osoittaa, että Lean on otettu 

käyttöön vain osittain, kun kehitystä ei voida faktatiedoin, täsmällisen datan avulla näyttää. 

Kuitenkin kaikki kyselyyn vastanneet terveydenhuollon henkilöt kokivat, että Lean-kokeilut tai 

projektit olivat onnistuneet. Näinkin positiivinen asenne voi johtua siitä, että Lean on ollut osa 

työtä ja toimenkuvaa, eikä tarkoittanut vain osallistumista ulkopuolisen konsultin vetämään 

projektiin. Jos Leaniin liittyen oli koettu vastarintaa, se johtui lähinnä siitä, että haluttiin pitää 

kiinni vanhoista toimintatavoista. Leaniin liittyvät kokemukset olivat positiivisia ja ainoastaan 

yksi vastaaja ilmoitti negatiivisesta kokemuksesta Leaniiin liittyen. (Jorma et al. 2016) 

 

Toinen tutkimus, joka käsittelee Leania suomalaisessa terveydenhuollossa on Hihnala et al. 

(2018) tekemä haastattelututkimus: ”The Finnish healthcare services lean management. Health 

services managers’ experiences in a special health care unit.” Haastatteluihin osallistui 14 

terveydenhuollon ammattilaista. Tutkimuksen neljä tutkimuskysymystä käsittelivät seuraavia 

aihepiirejä: 1) Miten Lean koetaan ja ymmärretään terveydenhuollossa, 2) Miten 

haastateltavassa organisaatiossa Lean-kehitys näkyy? 3) Minkälaisia haasteita Leanin suhteen 

on ilmennyt? 4) Miten Lean on vaikuttanut johtamiseen? (Hihnala et al. 2018) 

 

Tutkimuksen perusteella havaittiin, että yhteiset arvot sekä potilaan että työyhteisön kohdalla 

olivat tärkeitä. Näihin arvoihin kuului mm. eri osastojen yhteistyön kunnioittaminen ja potilaan 

yksilöllisen hoitopolun arvostaminen. Leanin avulla oli ymmärretty, miten tärkeää on miettiä 

asioita potilaan näkökulmasta. Haastatteluista kävi ilmi, että kehitystä sekä toimintojen että 

asiakastyytyväisyyden puolella oli saatu aikaiseksi Kaizenin avulla. Lisäksi esillä olevien Lean-

taulujen avulla oli pystytty parantamaan visuaalisuutta ja toiminnoista oli tullut näkyvämpiä. 

Koulutukseen liittyen haastattelut osoittivat selkeästi kahdenlaisia vastauksia. He, jotka olivat 

olleet mukana koulutuksissa alusta alkaen, kokivat tiedot hyödyllisiksi. Päinvastoin henkilöt, 

jotka olivat tulleet koulutuksiin mukaan vasta myöhemmässä vaiheessa, olivat sitä mieltä, että 
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tieoa Leanista ei ollut saatavilla tarpeeksi. Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä, että Leanin 

onnistuneeseen implementointiin ja tulosten näkymiseen pitää varata riittävästi aikaa. 5S 

koettiin tehokkaaksi tavaksi järjestellä työtiloja. Haasteena nähtiin, että Leanin 

implementointiin ei ollut riittävästi aikaa käytössä. (Hihnala et al. 2018) 

 

Haasteita ilmeni myös johtamisen puolella henkilöstön kannustamisessa Lean-työkalujen ja 

metodologian käyttöönotossa. Läheskään kaikki alaiset eivät vaikuttaneet kiinnostuneilta tai 

oma-aloitteisilta työtehtäviensä kehittämisessä. Haastateltavat kertoivat myös, että erilaiset 

Leaniin liittyvät dokumentoinnit ja raportit olivat vieneet paljon aikaa, joka ei siten ollut 

käytettävissä muihin johtamiseen liittyvissä toiminnoissa. Toisaalta joidenkin haastateltavien 

mielestä Lean oli selkiyttänyt omaa johtamista ja toisten mielestä Lean ei ollut tuonut 

johtamisen kannalta mitään uutta tietoa. (Hihnala et al. 2018) 

 

3.3 Leanin aihepiirit terveydenhuollon kirjallisuudessa 

 

Lisää tutkimuksia ja ymmärrystä Leanista kaivataan näin ollen monesta eri näkökulmasta. 

Leanin käyttöönottoa analysoidessa terveydenhuollon puolella on helpompi monipuolisesti 

hahmottaa implementointiin vaikuttavien tekijöiden merkitystä, kun tekijät on systemaattisesti 

kategorisoitu. Kirjallisuudesta löytyy erilaisia otsikkoja, joiden perusteella kategorisointi on 

mahdollista. Tässä työssä kategorisointi perustuu tieteellisessä julkaisussa erittäin laajan 

kirjallisuuskatsauksen perusteella tehtyihin tuloksiin. Tämä D’Andreamatteo et al. (2015) 

tekemä kirjallisuuskatsaus käsittää 243 julkaisua Leanista terveydenhuollossa vuoteen 2013 

asti. Näiden julkaisujen läpikäymisellä ja ryhmittelyn perusteella oli mahdollista jakaa ne eri 

aihepiirien mukaan. Tätä jaottelua on tarkoitus käyttääkin tämän tutkielman osalta Leanin 

implementoinnin analysoinnin työvälineenä, koska se antaa Leanista terveydenhuollossa laajan 

kuvan. Teoreettisesta näkökulmasta aihepiirit on jaettu seuraaviin osioihin:  

 

a) Lean ja muutosprosessi,  

b) Lean ja muut prosessinparannustekniikat ja  

c) kriittinen arviointi.  

Osio a) on vielä ryhmitelty viiden alaotsikon mukaisesti:  

1) esteet ja haasteet,  



30 
 

2) menestystekijät,  

3) implementointiprosessi,  

4) pitkäjänteisyys ja  

5) mittaroinnin viitekehys. (D’Andreamatteo et al. 2015)  

 

Tässä työssä teoriaa Leanin implementoinnista tarkastellaan D’Andreamatteo et al. (2015) 

jaottelun mukaisesti a) Lean ja muutosprosessi sekä alaotsikot 1-5, jotka käydään seuraavaksi 

läpi. Tässä työssä ei ole tarkoitus verrata Leania muihin mahdollisiin 

prosessinparannustekniikoihin (b) eikä myöskään tehdä tutkielmaa Leanin kriittisestä 

tarkastelusta (c). Vaikka D’Andreamatteo et al.:n (2015) jaottelussa on Leanin käyttöönotosta 

terveydenhuollossa tekijät kategorisoitu loogisesti, on kuitenkin ilmeistä, että osa tekijöistä voi 

sisältyä useampaan kategoriaan ja näin ollen kategorioiden sisältö on hankala lyödä lukkoon 

objektiivisesti. Seuraavassa kategoriat käydään läpi. 

 

 

 

3.3.1 Esteet ja haasteet 

 

Kirjallisuuskatsauksessaan D’Andreamatteo et al. (2015) havaitsivat tekijöitä, joiden oli 

raportoitu vaikeuttavan Leanin implementoinnin onnistumista. Esimerkkejä näistä tekijöistä 

olivat henkilöstön vastaanottavuus ja sopeutumisprosessin monimutkaisuus sekä prosessien 

suuri vaihtelutaso. Lisäksi oli todennettavissa, että Leania ei ymmärretty tarpeeksi hyvin ja oli 

hankala määrittää hukkaa. Koska Lean on peräisin yksityiseltä sektorilta, oli myös nähtävissä, 

että julkisella puolella johtamiseen ja organisaatioon tulisi kiinnittää huomiota. Samoin 

yksityisen sektorin liiketoimintalogiikkaa oli vaikea hahmottaa julkiselle puolelle 

implementoitavaksi. Näiden haasteiden takia suhteellisen hidas Leanin käyttöönotto olisi 

selitettävissä. (D’Andreamatteo et al. 2015) 

 

Valmiutta Leanin vastaanottamiseen ei aina huomioida, vaan panostetaan itse työkaluihin ja 

käytännön menetelmiin. Tutkimuksissa on esitetty, että henkilöstön valmius Leanin 

vastaanottamiseen liittyy seuraaviin asioihin:  

o johtajien antamaan tukeen eri tiimeille,  
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o Leanin soveltuvuuden määrittelemiseen terveydenhuollossa ja strategisen näkökulman 

huomioiminen,  

o arvon ymmärtämiseen eri potilasryhmien kannalta sekä hukan identifioimiseen ja 

poistamiseen,  

o koulutukseen panostamiseen,  

o mittarointiin, palkitseminen tavoitteet saavutettaessa, sekä  

o resursointiin virtauksen sujuvuuden parantamiseksi.  

Näitä yllä mainittuja kohtia on ehdotettu käytettäväksi tarkastuslistana, kun Leania ollaan 

implementoimassa ja halutaan varmistua siitä, että valmius Leaniin on olemassa. Kuitenkin on 

vielä epäselvää, missä järjestyksessä asiat olisi paras tehdä. Ei ole tarkkaa tietoa tulisiko nämä 

valmiuteen liittyvät tekijät käydä läpi ensin vaiko samanaikaisesti Lean-menetelmien 

läpikäynnin kanssa. Erityisesti sitä, miten Lean-strategia terveydenhuollon puolella 

määritellään, tulisi korostaa ja tuoda esille. Samalla on hyvä painottaa pitkäjänteisyyttä. Tämä 

liittyy vahvasti johdon tehtäviin ja muutosjohtamisen piiriin, jotta saavutetaan halukkuus 

muutokselle. (Al-Balushi et al. 2014) Muutosjohtamisessa on tärkeää huomioida tilanteeseen 

sopiva johtamistyyli ja henkilöstön joustavuus, jotka nähdään menestystekijöinä, kun halutaan 

saavuttaa kulttuurinmuutos sairaalassa ja parantaa potilastyytyväisyyttä jatkuvan parantamisen 

avulla. (van Rossum et al. 2016) Tavoitteet ja strategiat saatetaan ymmärtää eri tavoin ja siksi 

niistä tulee käydä keskustelua organisaatiossa. (Virtanen & Stenvall 2010 s. 29) 

 

Kulttuurinmuutos tulee väistämättä vastaan, kun menetelmän omaksuminen tarkoittaa liike-

elämään liitettyjen prosessinparannuskeinojen opettelua. (McIntosch et al. 2014) Lean 

ymmärretään usein väärin. Monesti ei uskota, että japanilaisesta autoteollisuudesta lähtöisin 

oleva malli voi sopia palvelualalle ja terveydenhuoltoon. Teoriaa voi olla vaikea hahmottaa, 

mutta tilanne paranee yleensä, kun henkilöstö näkee, mitkä parannukset on saatu omin käsin 

tehtyinä aikaiseksi (Fillingham 2007) ja nähdään, että vaihtelua ja hukkaa voidaan Leanin 

avulla vähentää (Cheng et al. 2015). Voi olla haastavaa löytää päteviä kouluttajia, joilla on sekä 

tarpeeksi kokemusta Leanista että riittävä ymmärrys terveydenhuoltoalasta, ja joitain Leanin 

periaatteita voi olla helpompi hyödyntää sellaisinaan terveydenhuollon puolella kuin toisia. 

(Drotz & Poksinska 2014) 
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Palvelualalla arvon määrittäminen voi olla hankalampaa, koska se voi sisältää aineettomia 

osioita, kuten luottamuksen. (McIntosch et al. 2014) Kannattaa aina aloittaa miettimällä, mitä 

asiakas haluaa prosessista saada irti. On ehdotettu, että ymmärtääkseen potilaan näkökulman 

kannattaa olla sivusta katselijana ja tarkkailla koko prosessia, jonka läpi potilas menee. Jos 

työskentelee lääkärinä tai hoitajana saattaa olla liian lähellä potilasta, eikä välttämättä huomaa 

kaikkia tarvittavia asioita. Eli oleellista on ottaa askel taaksepäin ja olla tarkkailijan asemassa. 

(Fillingham 2007)  

 

Kartan piirtäminen eri työvaiheista auttaa hahmottamaan hukkaa ja kehittämään kartan 

halutusta kehityssunnasta tulevaisuudessa. Koska palveluprosesseihin sisältyy paljon erilaisia 

vaiheita, on visuaalinen suurkartta, joka sisältää nykyisen tilanteen kuvauksen, omiaan 

antamaan kuvan hukkaan liittyvistä aktiviteeteista. Samalla kartan piirtäminen tulevaisuuden 

halutusta tilanteesta auttaa hahmottamaan, mihin prosessiparannuksiin kannattaa ensin 

keskittyä. (Liker 2009 s. 49, 325) Terveydenhuollon järjestelmät ovat monimutkaisia 

palveluympäristöjä, joissa potilas on osa tätä järjestelmää. Terveydenhuoltoa ei voi kuvailla 

tehtaaksi, vaan se on sosiotekninen järjestelmä, jossa tekninen puoli on tiiviisti riippuvainen 

sosiaalisesta puolesta, joka koostuu ihmisistä ja organisaatiosta. (Hicks et al. 2015) 

Joskus voidaan ajatella, että standardointi ja stabilisointi olisivat haitallisia luovuuden 

edistämisessä. Asia on kuitenkin täysin päinvastainen, koska standardointi on dynaaminen 

prosessi, joka mahdollistaa järjestelmällisten parannusten tekemisen. Luovuuden tarkoituksena 

ei ole tarkoitus keksiä pyörää uudelleen, mikä taas tekisi prosessista monimutkaisemman ja 

siten organisaatiosta vähemmän kilpailukykyisen. Luovuus on tarkoitus keskittää palvelun 

sisältöön ja siihen miten palvelua voi tarjota tehokkaasti. (Larsson 2008 s. 51) 

 

Prosessiajattelun suosio on kasvanut myös julkisella puolella, koska vaikuttavuuden 

todentamisen paine on kasvanut. Julkisilta organisaatioilta edellytetään yhä enemmän 

toiminnan vaikuttavuutta, ja prosessiajattelu tukee hyvin tämänlaista toiminnanohjausta. 

Prosessien määrittely (kuvio 5, esimerkki prosessikaaviosta) tuottaa prosessien johtamisen 

perustan. Prosessien avulla korostetaan toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja asiakastarpeita. 

Prosesseja kehittämällä voidaan lisätä organisaation tuottavuutta, taloudellisuutta ja 

tehokkuutta. Prosessien laadunhallinnalla tähdätään siihen, että prosessi toimii optimaalisesti 
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joka tilanteessa. Poikkeamat saadaan helpommin selville, kun prosessi on määritelty ja sitä 

valvotaan. (Virtainen & Stenvall 2010 s. 148-149, 159)  

 

Prosessien vaihtelut vaarantavat laadun, tuottavat häiriöitä ja lisäävät kustannuksia (Tuominen 

2010 s. 114). Varsinkin terveydenhuollon puolella on loogista, että standardointi voi tuntua 

hankalalta, koska voidaan kokea, että jokaisella potilaalla on omat tarpeensa, eikä kaikkia voida 

sovittaa samanlaiseen muottiin. Näin ollen voi olla, että tunne valinnanvarasta katoaa, eikä 

potilaalle voida tarjota yksilölliseen tarpeeseen sopivaa ratkaisua. (Drotz & Poksinska 2014) 

On ehdotettu, että koulutuksen järjestäminen voisi auttaa ymmärtämään, että tietyt 

lääketieteelliset prosessit ovat myös standardoitavissa ja siten Lean soveltuu hyvin myös 

terveydenhuollon puolelle. Standardointia voidaan käyttää mm. menetelmien yhtenäistämiseen 

ja tilojen ja resurssien allokoimiseen (Hihnala et al. 2018).  

 

Kuvio 5: Esimerkki Toyotalla käytetystä prosessikaaviosta. (Sugimori et al. 1977) 

 

Koulutuksessa olisi mahdollista painottaa, että standardoinnin avulla voidaan tehdä 

kustannussäästöjä. Koulutusta hyödyntämällä voitaisiin välttyä monelta väärinkäsitykseltä. On 

mahdollista, että väärinkäsitykset vaikuttavat paljonkin henkilöstön omistautumiseen ja 

panostukseen. Näiden väärien uskomusten poistamisella yhteistyötä ja kiinnostusta voisi 

parantaa. (Patri & Suresh 2018) 

 

Liiketoiminnasta tuttuja malleja, kuten Leania, on haluttu hyödyntää terveydenhuollon puolella 

mm. laadun mittarointia mahdollistavan ympäristön rakentamisessa. (Gavriloff et a. 2018, 
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Hihnala et al. 2018) On kuitenkin yleistä, että käsitteestä ”Lean” on erilaisia näkemyksiä, eikä 

ole aina varmuutta mitä sillä tarkoitetaan ja tämä hankaloittaa huomattavasti Leanin 

käyttöönottoa. (Stone 2012) Organisaatiot yrittävät ”leanata” ymmärtämättä mitä se heidän 

toimialallaan tarkoittaa. (Lander & Liker 2007) On myös ehdotettu, että heti ongelman 

ilmetessä tehtävä ongelmanratkaisu paikan päällä on terveydenhuollon puolella haastavaa, 

koska potilas on jatkuvasti läsnä. Tämä aiheuttaa sen, että ongelma helposti unohtuu, kun 

panostetaan potilaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. (Drotz & Poksinska 2014) 

 

Julkisen hallinnon toimintakulttuuri eroaa usealla tavalla yksityisestä sektorista. Esimerkiksi 

johtajien toimintavaltuudet ovat  julkisella puolella tyypillisesti rajallisemmat kuin yksityisellä 

puolella. Työntekijöillä on yleensä pysyvien virkasuhteiden takia melko turvattu asema, joka 

taas luo heille riippumattomuutta esimiehiinsä nähden. Julkinen toiminta edellyttää 

yhteistoimintaa ja yhteisten linjausten luomista. Sen toimintaan vaikuttavat monen tahon 

intressit. (Virtanen & Stenvall 2010 s. 38) 

 

3.3.2 Menestystekijät 

 

Vaikka esteitä ja haasteita Leanin toteuttamisessa oli havaittu, on kuitenkin 

menestystekijöitäkin selkeästi pystytty kirjallisuudessa painottamaan. Tärkein asia oli 

esimiesten ja johtajien tuki jokaisella tasolla. Lean-ajattelu tulisi nähdä osana johdon toimintaa 

itse työpaikan ja ajattelutavan muutosten suunnittelussa. On myös raportoitu, että 

terveydenhuollon puolella on mahdollista soveltaa liiketoimintakonseptina tunnettua mallia ja 

tällä tavalla pystyä identifioimaan tunnuslukuja, joita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 

Muita asioita, jotka vaikuttivat Leanin menestyksekkääseen käyttöönottoon, olivat 

kulttuurinmuutoksen mahdollistaminen, Leanin sopeuttaminen omien puitteiden mukaiseksi, 

oppiminen aiempiin kokemuksiin liittyen ja pitkäjänteisen parantamistavan omaksuminen. 

Samassa yhteydessä painotetaan myös koulutuksen järjestämisen tärkeyttä ja 

palkitsemisjärjestelmän käyttämistä jokaisen tason osallistumisen mahdollistamiseksi. 

(D’Andreamatteo et al. 2015) 

 

Organisaation valmiuteen on myös hyvä kiinnittää huomiota. Ollakseen menestyksekäs, Leanin 

implementoinnissa olisi ennen aloitusta otettava huomioon seuraavat asiat:  
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 selkeä laatutavoitteiden määritelmä,  

 datan saatavuuden parantaminen,  

 ymmärrys asiakkaista ja siitä mitä he arvostavat,  

 tietoisuus prosesseista ja sidosryhmien osallisuudesta.  

 

Näiden lisäksi oli vielä havaittu, että tiedolla johtaminen ja organisaation vakaus vaikuttivat 

positiivisesti Leanin menestyksekkääseen käyttöönottoon. (D’Andreamatteo et al. 2015) 

 

Kulttuurinmuutoksen on myös havaittu olevan haastava, koska lääkärit ovat perinteisesti olleet 

päätöksentekoasemassa. Leanin mukaisessa ajattelussa valtaa ja päätöksentekoa siirretään 

suorittavalle tasolle, mikä voi tuntua vieraalta. Henkilökunnan näkökulmasta myös aiemmin 

itsenäiseen päätöksentekoon perustuva asia, joka merkitsi oman asiantuntemuksen käyttämistä, 

onkin nyt yhtenäinen, standardin mukainen prosessi. (Drotz & Poksinska 2014) Lean ei siis 

synny vain menetelmiä ja periaatteita opettelemalla, vaan niistä on muodostuttava tapa toimia 

ja erilainen kulttuuri. Leanin on tuettava organisaation päivittäistä toimintaa ja pitkän aikavälin 

tavoitteita. (Tuominen 2010 s. 12, 24, Decker & Stead 2008) 

 

Leanin myötä myös johtajuuden rooli muuttuu. Tähän liittyen vaikeuksia on koettu roolin 

muuttuessa enemmän valmentavaan ja tukea tarjoavaan suuntaan, johon ei terveydenhuollon 

puolella on ollut toistaiseksi vain vähäistä kiinnostusta. Terveydenhuollon puolella johtajat ovat 

yleensä oman alansa asiantuntijoita, mutta heillä ei ole johtamiseen liittyvää tietotaitoa, eikä 

riittävästi kokemusta siitä, miten työntekijöitä motivoidaan, valmennetaan ja kannustetaan 

osallistamista. Johtaminen koetaan usein sivutoimiseksi asiaksi, koska pääasiallinen työ 

tehdään kliinisellä puolella. Terveydenhuollossa johtajan tulisi myös rohkaista työntekijöitä 

kertomaan virheistä ja ongelmista ääneen, ilman syyttävää sävyä. (Drotz & Poksinska 2014, 

Goodridge et al. 2015)  

 

Julkisella puolella Suomessa johtamistyö on pitkään perustunut siihen, että johtajan asema on 

palkinto pitkästä urasta. Johtajana toimimisen kyvykkyyttä ei ole niinkään katsottu tärkeäksi, 

vaan virkavuosien määrä on ollut ratkaiseva tekijä. Lisäksi julkisen puolen johtamisessa on 

edellytetty vahvaa substanssiosaamista organisaation alalta, ja jos jostain on pitänyt tinkiä, se 
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on lähinnä ollut johtamistyön osaaminen. Nämä perinteet ovat nyt alkaneet murtua, ja 

ymmärretään, että julkisen johtamisen ammattitaito perustuu tietoon ja tietojen soveltamiseen. 

Johtajana toimiessa osaamisvaatimuksia ovat mm. käsitteellinen ajattelukyky, 

vuorovaikutustaidot, tavoitteellinen työskentelytapa, kokonaisuuksien hallinta ja kyky uudistua 

ja uudistaa. Merkittävä osa johtajan ajankäytöstä on vuorovaikutusta ja julkisessa johtamisessa 

se vielä korostuu entisestään, koska toiminta on julkista. (Stenvall & Virtanen 2010 s. 85-86, 

243-244).  

 

Suomalaisessa terveydenhuollossa johtajuus on suhteellisen uusi asia ja sillä on lähinnä 

tarkoitettu päivittäistoimintojen valvomista työpaikalla. Leaniakaan ei suomalaisen 

terveydenhuollon puolella ole toistaiseksi otettu käyttöön kovin laajalla ja syvällä tasolla 

(Jorma et al. 2016). Katsotaan, että johtajilta vaaditaan paljon nykypäivänä, mm. osallistumista 

kehitysprojekteihin. Johtajat voivat siksi myös ajankäytöllisesti kokea haastavana Leanin 

eteenpäin viemisen. (Hihnala et al. 2018) 

 

Johtajalla on tärkeä rooli luoda oppivan organisaation ilmapiiri. Johtajalla tulee olla selkeä kuva 

siitä, miten toiminta käynnistetään ja ylläpidetään. Leanissa johtajat kehittävät periaatteita, 

joilla saadaan henkilöstö osallistumaan ja valtuutetaan heidät käyttämään taitojaan. Valtuuksien 

avulla jokainen organisaation jäsen tuntee omistajuutta omasta prosessista ja työstään. Näin 

ollen, vapaassa valintatilanteessa ihmiset toimivat omaksumiensa arvojen ja uskomusten 

mukaisesti. Käytössä oleva muodollinen järjestelmä rajaa selkeästi ne alueet, joiden sisällä 

työntekijä voi tehdä omat päätökset. Henkilöstöä rohkaistaan aloite- ja kehittämistoimintaan. 

Johtajan kuuluu myös olla läsnä toiminnassa, olla osallisena päivittäisessä työssä kyselemällä 

ja kuuntelemalla. Johtajan rooli ei siis ole vain fokusoitunut valvontaan ja kontrolliin. Yhdessä 

oppimista ei voi korostaa liikaa. (Tuominen 2010 s. 40, 42-43, 46-47, 50-51, 139, 145, Larsson 

2008 s. 99-103) 

 

Osallistamisen ei tarvitse rajoittua vain omaan henkilökuntaan, vaan se voi sisältää myös 

esimerkiksi yhteistyökumppaneita, toimittajia ja asiakkaita. Johdon tulee olla kiinnostunut 

myös turvallisuudesta ja ihmisten hyvinvoinnista. Tämä näkyy mm. ergonomisina ja puhtaina 

työpaikkoina sekä aloitteina, joiden avulla pystytään vähentämään energiankulutusta ja jätteitä. 

Jokaista henkilöstön jäsentä kannustetaan kehittämään taitojaan ja oppimaan lisää. Johtajat 
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toimivat itse esimerkkeinä käytännön tasolla, ja tunnustus- ja palkitsemisjärjestelmiä 

sovelletaan koko organisaatiolle. Mittaroinnin avulla osoitettu kehitys tulee kommunikoida 

selkeästi ja tavoitteiden saavuttamisesta palkita. (Tuominen 2010 s. 40, 42-43, 46-47, 50-51, 

139, 145, Al-Balushi et al. 2014) 

 

Tieto määrittelee todellisuutta, ja tiedolla johtaminen onkin keskeistä monimutkaisessa 

toimintaympäristössä. Painopisteet tiedolla johtamisessa ovat vaihdelleet niin taloudellisen 

merkityksen kuin tietoperustaisen organisaation tunnistamiseen. Halutaan vahvistaa 

henkilöstön osaamista ja vuorovaikutusta tiedon käsittelemisessä ja jakamisessa. 

Yhteisöllisestä näkökulmasta tietoa halutaan käsitellä ja hallita kollektiivisesti luomalla 

erilaisia käytäntöjä. Tiedolla johtaminen voidaan jakaa kahteen eri osioon. Ensimmäinen on 

tiedon hallinta, jossa on kyse tehokkaan päätöksenteon ja ongelmanratkaisun tukemisesta. 

Toinen osio on osaamisen johtaminen, jonka avulla halutaan edistää uusien vaihtoehtojen ja 

ideoiden tuottamista. (Virtanen & Stenvall 2010 s. 33) 

 

3.3.3 Implementointiprosessi 

 

Aloitusvaiheessa, ennen Leanin käyttöönottoa, pitäisi ymmärtää nykytila ja sen jälkeen 

määrittää tulevaisuuden tahtotila. Leania varten on järjestettävä koulutusta, aloitettava 

pilottiprojekteja ja implementoitava muutoksia. Oppimisen mahdollistava ympäristö helpottaa 

Leanin käyttöönottoa, sekä ymmärrys siitä, miten Leania tulee soveltaa omaan ympäristöön, 

joka ei liity teollisuuteen. Onnistumiseen liittyen puhutaan täydellisestä tai systeemisestä 

implementoinnista, joka mukautetaan pitkäjänteiseen strategiaan sopivaksi. Huomiota tulee 

kiinnittää johdon toimintaan muutosprosessin läpiviemisessä. (D’Andreamatteo et al. 2015) 

 

Organisaation on tunnettava missionsa ja visionsa. Strategisten tavoitteiden ja suunnitelmien 

perusteella voidaan kehittää prosesseja. Tavoitteet on tarkasti määriteltävä. Leanin on tuettava 

päivittäistä toimintaa ja pitkän aikavälin tavoitteita strategia huomioiden. Lean voidaan aloittaa 

pilottiprojektien avulla. Piloteissa testataan valittuja kehittämismenetelmiä, opitaan 

kehittämään ja luodaan samalla uskoa Lean-periaatteisiin. (Tuominen 2010 s. 24, 36) 
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Leanin implementointi perustuu yleensä kolmen vaiheen malliin. Vaiheessa yksi järjestetään 

koulutusta, jossa käydään läpi Leaniin liittyviä perusasioita, kuten menetelmiä ja työkaluja. 

Erilaisia koulutuksia järjestetään suorittavaa työtä tekeville ja esimiehille. On suotavaa, ettei 

Leania jätetä vain konsultin työn varaan, vaan työntekijöitä koulutetaan viemään asiaa 

eteenpäin. Toinen vaihe käsittää pilottiprojektit, joissa Lean-työkaluja ja -menetelmiä 

käytetään. Pilottiprojekteja voidaan tehdä joko koulutuksen yhteydessä tai suoraan sen jälkeen. 

Pilottiprojektien avulla on tarkoitus saada työntekijät kokeilemaan Leania omassa 

organisaatiossaan ja näkemään tuloksia. Kolmas vaihe on muutosten implementointi. Tämä 

tarkoittaa ongelmanratkaisua ryhmässä, ja se voi sisältää useiden, eri Lean-menetelmien 

käyttöä. Yhtä oikeaa tapaa ei ole olemassa, vaan jokainen terveydenhuollon yksikkö tekee 

implementoinnin oman tilanteensa perusteella. Tässä vaiheessa olisi hyvä ymmärtää, että Lean 

ei ole kertaluontoinen implementointi, vaan kulttuurinmuutos ja uusi ajattelutapa. (Poksinska 

2010) 

 

Patri & Suresh (2018) ovat tutkimuksessaan Leanin implementointiin liittyvistä tekijöistä 

päätyneet lopputulokseen, jonka mukaan johtajuus on tärkein asia Leanin käyttöönoton 

onnistumisen kannalta. Johtajien tulisi asettaa selkeät ja tarkat tavoitteet ennen projektien 

aloittamista. Osaavien ja pätevien johtajien merkitystä painottavat myös McIntosch et al. 

(2014). 

 

Terveydenhuollon organisaatioiden tulisi Patri & Sureshin (2018) tutkimustulosten mukaan 

Leanin käyttöönotossa panostaa ensisijaisesti johtajuuden vahvistamiseen, mutta heidän 

tutkimuksessaan havaitaan muitakin osatekijöitä, joiden vaikutus onnistuneeseen 

implementointiin tulisi huomioida. Patri & Suresh (2018) painottavat myös organisaation eri 

osastojen yhteistyön merkitystä, työntekijäystävällistä organisaatiokulttuuria, sekä Leaniin 

liittyvien mahdollisten virheellisten käsitysten korjaamista ja mahdollisuutta kouluttautua ja 

perehtyä aiheeseen. (Patri & Suresh 2018) 

 

Koulutuksen avulla on mahdollista kannustaa ja rohkaista työntekijöitä mukaan toimintaan. 

Leanin vertaamista autoteollisuuteen kannattaa käyttää harkiten, koska se voi vähentää 

terveydenhuollon henkilöstön kiinnostusta aiheeseen. Koetaan, että terveydenhuollon 

toimintamallit poikkeavat hyvin paljon ja toimintaa harjoitetaan haastavammissa olosuhteissa 
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kuin autotehtaalla, joten vertailu liukuhihnamaailmaan koetaan pikemminkin turhauttavana. 

Kouluttamisessa haasteena voi olla löytää pätevät kouluttajat, joilla on Leanin lisäksi riittävästi 

osaamista terveydenhuollon puolelta. Työntekijöiden tulisi myös ottaa osaa päivittäiseen 

päätöksentekoon. (Patri & Suresh 2018, Al-Balushi et al. 2014, Poksinska 2010)  

Lisäksi on huomioitava, että varmasti aina tulee löytymään henkilöitä, jotka vastustavat 

muutosta. Vastustaminen voi liittyä siihen, että henkilö kokee oman osaamisensa 

riittämättömäksi muutoksessa tai että osaaminen on vanhentunut. Kyse voi olla myös 

itsenäisyyden, aseman tai työpaikan menettämisen pelosta. (Larsson 2008 s. 113) 

 

3.3.4 Pitkäjänteisyys 

 

D’Andreamatteo et al.:n (2015) laajassa kirjallisuuskatsauksessa lähes jokaisessa julkaisussa 

mainittiin parannusten pitkäjänteisyys. Pysyvistä tuloksista tosin ei ole löytynyt näyttöä, eli että 

parannuskeinoilla olisi saavutettu tuloksia, jotka ovat pitkässä juoksussa pysyviä. 

(D’Andreamatteo et al. 2015) 

 

Myös Larsson (2008) painottaa kärsivällisyyttä. Toiminnan tulee olla fokusoitunutta pitkän 

aikavälin tavoitteisiin, ja henkilöstön kehittämiseen tulee panostaa. Jatkuvuus luo 

turvallisuuden tunnetta ja onnistumisia.  (Larsson 2008 s. 45) Ne yritykset, jotka näkevät ja 

pystyvät hyödyntämään ihmisten omistautumisen ja halun oppia, ovat etulyöntiasemassa. 

Organisaatiot, joiden oppimisprosessissa ei ole onnistuttu, eivät kykene huomaamaan ongelmia 

ja virheitä, eivätkä pysty näkemään, minkälaisia toimenpiteitä näiden korjaaminen vaatisi. 

Oppivan organisaation tunnistaa siitä, että se on taitava ottamaan haltuun, kehittämään ja 

välittämään tietoja ja taitoja. Lisäksi oppiva organisaatio kykenee muuttumaan niin, että näitä 

tietoja ja taitoja hyödynnetään. (Larsson 2008 s. 36) 

 

Osaaminen kehittyy luovien ongelmanratkaisutaitojen ja kriittisen ajattelun myötä. Tämä 

edellyttää vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. Hyvät ideat syntyvät harvoin 

tai alkavat levitä ilman kommunikaatiota. Oppimisprosessissa työn tekemisen taitoja ja 

oppimista lisätään yhteisten tehtävien avulla. Opitut asiat tulee aina suhteuttaa entiseen, ja 

suositellaankin, että uusia, opeteltuja asioita reflektoidaan suhteessa aiemmin opittuun. 

Samassa voi todeta, että uuden oppimisen lisäksi on yhtä tärkeää luopua vanhasta. 
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Poisoppimisen tulisi olla vaatimus organisaatiossa, eli vanhasta tulee oppia luopumaan. 

(Virtanen & Stenvall 2010 s. 170-171, 192-193) 

 

Toyotalla painotettiin henkilöstön kykyä itsenäiseen ajatteluun, kykyä nähdä asioita eri 

näkökulmista, olla avoin ja pitkäjänteinen, sekä havaita omat kykynsä haasteiden kautta ja kyky 

tekemisen kautta saada organisaatio liikkeelle. (Larsson 2008 s. 36, 97-98) Yhteisön 

muuttaminen oppivaksi organisaatioksi on vaikea tehtävä. Toyotaltakin meni lähes vuosisata 

kunnes se saavutti nykyisen tasonsa. (Liker 2009 s. 313) Oppivassa organisaatiossa keskeistä 

on jatkuva parantaminen ja ihmisten kunnioittaminen. (Tuominen 2010 s. 40) 

 

 

 

3.3.5 Mittaroinnin viitekehys 

 

Monesti Lean koostuu varsinkin alkuvaiheessa vain yksittäisistä projekteista tai parannuksista, 

joissa mittaroidaan eri menettelytapojen tulosta. Kuitenkin Lean-ajattelutavan kokonaisuutta 

ajatellen tulisi kehittää mittaristo, joka heijastaa sekä tehtyjä aloitteita että koko 

terveydenhuollon organisaation tehokkuutta. (D’Andreamatteo et al. 2015) 

 

On ilmeistä, että Lean-ajattelu ja siihen liittyvät metodologiat soveltuvat terveydenhuoltoon. 

Tästä johtopäätöksenä voidaan nähdä tehokkaampaa toimintaa ja potilaan hoitoon liittyvien 

mittareiden tulosten paranemista. (Decker & Stead 2008) Henkilökunnan näkökulmasta 

parannuskeinojen mittarointi ja monitorointi on nähty positiivisena asiana, kun vaikutukset 

nähdään (White et al. 2013). Suorituksia tulee mitata jatkuvasti, vertailla ja selvittää erojen 

syitä. Mittarit tulee valita niin, että ne sopivat Lean-ajatteluun ja että niiden avulla saadaan 

tarvittava palaute ja tieto siitä, miten työ ja prosessit ovat muuttuneet Leanin myötä. Kuten 

muitakin asioita, mittareitakin tulee kehittää jatkuvasti. Mitatessa koko organisaation tuloksia 

voidaan välttää osaoptimointeja kokonaistuloksen kustannuksella. (Tuominen 2010 s. 49, 112, 

Rees & Gauld 2017) 

 

Haasteena ovat kuitenkin vielä nopeasti saatavilla olevat potilasvirtaa kuvaavat mittarit. 

Keskustelua on herättänyt perinteisesti tauluilla esitettyjen tietojen laatu. Kun kyse on 
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potilaista, eikä esimerkiksi teollisuudessa käytetyistä osista ja prosesseista, keskustelua on 

käyty tiedon joutumisesta vääriin käsiin ja potilasturvallisuudesta. Jos tieto on selkeästi taululla 

näkyvissä ja se liittyy tiettyihin potilaisiin on aiheellista miettiä, minkälaista tietoa ja miten sitä 

voi esittää. (Drotz & Poksinska 2014) 

 

Liika mittaroiminen voi kuitenkin johtaa siihen, että tuloksia tarkastellaan vain taaksepäin 

ajassa, kun harvoin menneisyys kuvaa tulevaa. Numeroiden osaoptimointi, tai joskus jopa 

manipulointi, kuten myös liian tarkasti vain numeeriseen tarkasteluun panostaminen voi jättää 

huomioimatta muita tärkeitä seikkoja. Toimintaympäristön muutoksetkin voivat heikentää 

mittarin kuvaamisvoimaa vallitsevasta tilanteesta. Mittarointi on siis tärkeää tulosten ja 

kehityksen arvioinnin kannalta, mutta mittareiden luotettavuutta ja soveltuvuutta toimintaan 

nähden pitää arvioida. (Virtanen & Stenvall 2010 s. 148-149, 231, Tuominen 2010 s. 141, 

Maurya 2012 s. 121-123) 

 

On myös ehdotettu, että ongelmia yritetään ratkaista pareto-analyysia käyttämällä. Tämän 

ajatuksen takana on, että mittauksista on apua ongelmanratkaisussa ja siitä taas on hyötyä 

prosessiorientoituneessa ajattelumallissa. Prosessi- ja tulosorientoituneissa organisaatioissa 

saattaa myös olla erilaisia toimintatapoja ja näkemyksiä mittaamisen suhteen. 

Prosessiorientoitunut ajattelutapa painottaa pitkäjänteisyyttä ja halua odottaa tuloksia pitkällä 

tähtäimellä tehdyistä investoinneista. Tavoitteita ja suunnitelmia tehdään hyvissä ajoin. On 

hyvä ottaa oppia sekä omalta alalta että muilta toimialoilta. Kaikki tulokset ja asiat kerrotaan 

heti, kun ne ovat selvillä. Prosesseihin liittyviä parhaita käytäntöjä voi kerätä tietokantaan, jossa 

ne ovat kaikkien käytettävissä. (Tuominen 2010 s. 49, 112, Liker 2009 s. 309-310) 

 

3.4 Keskeiset asiat Leanissa terveydenhuollon puolella 

 

On ilmeistä, että Leanin määritelmästä ei olla päästy täysin yhteisymmärrykseen, ja varsinkin 

terveydenhuollon puolella koetaan haastavaksi määritellä arvoa ja hukkaa. Leanin periaatteita 

voidaan ymmärtää ja soveltaa eri tavoin, mikä saattaa tuottaa hämmennystä ja epäselvyyttä. 

(Hines et al. 2004, Stone 2012, Kaltenbrunner et al. 2017) Lisää tutkimuksia kaivataan vieläkin 

aiheesta (Brandao de Souza 2014), ja potilaiden ja perheiden näkemyksetkin voisi ottaa 

tutkimuksissa vielä tarkemmin huomioon (Goodridge et al. 2015) Tässä työssä käytetty 
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D’Andreamatteo et al.:n (2015) kategorisointi eri teemojen perusteella Leanista 

terveydenhuollossa antaa varmasti laajan käsityksen eri aihepiireistä, jotka on hyvä huomioida, 

mutta teemat liittyvät vahvasti toisiinsa, eikä aiheiden rajaus yhteen kategoriaan ole 

yksiselitteistä.  

 

D’Andreamatteo et al.:n (2015) kirjallisuuskatsauksen teemojen kategorisoinnin ja niiden 

läpikäymisen perusteella on kuitenkin mahdollista kiteyttää terveydenhuollon puolella olevat 

tärkeimmät aihealueet Leanin osalta. Yhteenvetona voi sanoa, että kategorioista nousevat 

selkeästi esille seuraavat tärkeät asiat: pitkäjänteisyys, koulutus, kulttuurinmuutos, 

johtamisosaaminen, datan saatavuus ja kokonaiskuvan hallinnoiminen. 
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4. TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

4.1 Tutkimusstrategia 

 

Tutkielmassa on tarkoitus hyödyntää sekä haastatteluina tehtyä kvalitatiivista tietoa että 

organisaatiosta saatua kvantitatiivista dataa. Tutkimusstrategia koostuu seuraavista vaiheista: 

 

1. Haastattelut Leaniin liittyvien tehtyjen toimenpiteiden kartoittamiseksi. Haastattelut 

koostuvat sekä LNS:n että Hyvinkään sairaalan henkilöstöstä, joka on ollut mukana 

tekemässä kehitystoimenpiteitä Leanin puitteissa. Haastattelujen tulokset kirjataan 

Excel-taulukkoon. 

2. Kvantitatiivisen datan kerääminen LNS:sta ja Hyvinkään sairaalasta. Datan saatavuus 

on joko valmista aineistoa tai raakadataa, joka on muokattavissa Excelissä. 

3. LNS:ssa ja Hyvinkään sairaalassa tehdyt validointihaastattelut, joissa käydään läpi 

datan tulokset ja vahvistetaan, että datan analysointi on tehty oikein ja että tutkielman 

tulokset ovat loogiset. Samalla Lean-yhteyshenkilöt saavat antaa vielä vapaamuotoista 

palautetta ja kehitysehdotuksia. 

 

4.2 Aineiston keruu 

 

Tutkielmaan tarvittava aineisto on kerätty ajanjaksolla 01-06/2018. Tämä sisältää sekä tehdyt 

haastattelut että kvantitatiivisen datan pyynnöt ja muokkaamiset. Mikäli aineistoa ei ollut 

saatavilla koko ajanjaksolta 2014-2017 (osittain 2018), tutkielmaan otettiin mukaan se aineisto, 

mikä kohtuullisella vaivalla ja kohtuullisessa ajassa oli mahdollista saada. 

 

4.2.1 Haastattelut 

 

Ensimmäinen vaihe aineiston keruussa oli järjestää tapaaminen kunkin yksikön, eli LNS:n ja 

Hyvinkään sairaalan, Lean-vastuuhenkilön kanssa tammikuussa 2018. Tavoitteena oli ensin 

sopia kolme mittaria, joiden osalta olisi järkevää tarkastella Leanin vaikutuksia datan avulla. 

Päämääränä oli valita sellaisia mittareita, joiden analysoimisesta olisi käytännössäkin aidosti 
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hyötyä yksiköille. Tämän tapaamisen yhteydessä valikoituivat mittarit 1) päivystyksen 

läpimenoaika, 2) kotiutuminen vuodeosastolta ennen klo 13 sekä 3) aika lähetteestä 

ensikäyntiin. Nämä mittarit ovat myös linjassa HUS:n tavoitteiden kanssa ja siksi tärkeitä. 

Kävimme myös Lean-vastuuhenkilöiden kanssa läpi yhteenvetona, minkälaisia asioita 

yksiköissä oli tehty, ja sain kunkin vastuualueen henkilön yhteystiedot, jotta pystyisin 

jatkamaan haastatteluja ja kerätäkseni yksityiskohtaisempaa tietoa kullakin vastuualueella 

tehdyistä toimenpiteistä ja uudistuksista. 

 

Haastattelin LNS:ssa ja Hyvinkään sairaalassa sekä paikan päällä että puhelinhaastatteluna 

lääkäreitä, ylihoitajia, osastonhoitajia, sairaanhoitajia sekä muuta henkilökuntaa, jotka olivat 

osallistuneet Lean-kehityshankkeisiin. Nämä haastattelut toteutin tammikuussa ja helmikuussa 

2018. Kiertelin sairaalassa paikan päällä yhteyshenkilöiden kanssa tarkastelemassa tehtyjä 

muutoksia. Sain sähköpostitse raportteja ja esityksiä, joiden avulla oli helpompi hahmottaa 

tilannetta ja aiemmin tehtyjä asioita. Tehdyt toimenpiteet on kirjattu Excel-taulukkoon ja 

jaoteltu valikoitujen mittareiden mukaisesti. Toimenpiteet on listattu aikajanan mukaan, jotta 

muutoksia kvantitatiivisessa datassa olisi tarvittaessa mahdollista peilata tehtyihin 

toimenpiteisiin, kun ajankohta on tiedossa. Toimienpidetaulukkoa tarkasteltiin ja tarkennettiin 

osittain Lean-yhteyshenkilön kanssa vielä haastattelujen jälkeen. 

 

4.2.2 Kvantitatiivinen data 

 

Haastattelujen ja Lean-toimenpiteiden kirjaamisen jälkeen alkoi kvantitatiivisen datan 

kerääminen. Mahdollisten vaikutusten näkymiseksi datassa dataa oli tarkoitus kerätä ajalta 

ennen Leanin implementointia ja tarkastella vuosittaista kehitystä. Datan alkuajankohdaksi 

määräytyi näin vuosi 2014 ja viimeiseksi tarkasteluvuodeksi vuosi 2017 (lähetteiden osalta 

2018), joka on tämän tutkielman kirjoittamishetkellä viimeinen vuosi, josta koko vuodelta on 

mahdollista saada dataa. 

 

Vasten odotuksia, datan saatavuudessa ilmeni paljon haasteita. Varsinkin LNS:ssa kului paljon 

aikaa oikean henkilön löytymiseen ja datan saatavuuden suhteen. Järjestelmän käyttö vastaavan 

datan saamiseksi ei ollut yhteyshenkilöille tuttua, eivätkä he osanneet suoraan nimetä henkilöä, 

joka osaisi ajaa tarvittavan datan järjestelmästä. Oli työlästä löytää oikea henkilö, joka sai datan 
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järjestelmästä. Kerätty data on osittain HUS:n järjestelmän kautta saatua raakadataa ja osittain 

talousosaston jo muokkaamaa valmista dataa. 

 

Hyvinkään sairaalasta oli mahdollista saada päivystyksen läpimenoaikaan liittyvä data helposti. 

Vuodeosastolta kotiutuminen vaati datan yhdistelemistä, koska vuosien varrella oli tehty 

organisatorisia muutoksia. Tämä datan yhdisteleminen on toteutettu Excelissä. Aikaa 

lähetteestä ensikäyntiin ei ollut saatavilla Hyvinkään sairaalan kautta. Aika lähetteestä 

ensikäyntiin olisi joltain osin ollut saatavissa graafisessa muodossa, mutta numeerisessa, 

vertailukelpoisessa muodossa dataa ei ollut mahdollista saada tämän tutkielman aikarajan 

puitteissa. 

 

4.2.3 Validointihaastattelut 

 

Kvantitatiivisen datan keruun ja analysoinnin jälkeen oli tarkoitus vielä Lean-

vastuuhenkilöiden kanssa käydä läpi datan tulkinta. Tämä vaihe tehtiin, jotta oli mahdollista 

saada varmuus siitä, että datan tulkinnassa ei ollut väärinkäsityksiä ja jotta voitiin kysyä oliko 

datan näyttämä lopputulos operatiivisesta näkökulmasta looginen. Lisäksi Lean-

yhteyshenkilöiden oli mahdollista antaa vapaamuotoista palautetta ja ideoita jatkokehitykselle. 

 

4.3 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Haastattelujen aikana kerätyt tiedot, eli Leanin myötä tehdyt toimenpiteet sekä ajankohta, joista 

kirjoittaja teki muistiinpanoja, on koottu Exceliin aikajanan mukaisesti. Tietojen oikeellisuus 

varmennettiin vielä osittain puhelimitse tai paikan päällä haastateltavien avulla. 

 

4.4 Reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Kaikkien tutkimusmenetelmien osalta on aina tärkeä tarkastella tietojen luotettavuutta. 

Reliabiliteetti kuvaa tietojen luotettavuutta, sitä kuinka hyvin samoissa olosuhteissa suoritetut 

mittaukset tai tutkimukset antavat samanlaisen tuloksen, vaikka mittaus tehdään eri 

ajankohtina.  
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Validiteetissa kyse on siitä, mittaavatko tai kuvailevatko tutkimuksessa käytetyt 

mittausmenetelmät todella niitä asioita, joita oli tarkoituskin mitata. On tärkeä tietää, mitä 

jollain tietyllä menetelmällä tarkalleen mitataan ja käyttää samaa menetelmää 

johdonmukaisesti. Heikko reliabiliteetti johtaa siis heikkoon validiteettiin. Tutkimusta 

tehtäessä tulee siis kaikkien parametrien, mittaus- ja tutkimusmenetelmien, kokeiden ja 

mittareiden olla reliaabeleita ja valideja. (Bell 2006 s. 117-118, Ejvegård 2009 s. 77-82, Bell & 

Opie 2002 s. 245-246, 249) 

 

Jokaisessa menetelmässä on hyvät ja heikot puolensa ja eri menetelmät sopivat erilaisiin 

tutkimustyyppeihin. Myös käytettävissä oleva aika on tutkielmaa tehtäessä ja aineistoa 

kerättäessä huomioitava. Tavoitteena on saada tarpeeksi kattava otanta, jotta 

tutkimuskysymykseen saadaan vastaus ja että tutkimuksen tavoite täyttyy. (Bell 2006 s. 18, 

115-116, 120) Lisäksi on hyvä jatkuvasti tiedostaa objektiivisuuden merkitys, niin kirjoittajan 

näkökulmasta kuin käytettyjen lähteiden osalta. (Ejvegård 2009 s. 19-20) 

 

Koska tutkielma koskee vain HUS:n kahta sairaalaa ja on osittain niiden sisälläkin vain 

rajoittunut tiettyihin yksiköihin, tutkielman tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä. Mutta 

koska Suomen terveydenhuollosta ei löydy kattavia tutkimuksia Leanin käytöstä (Jorma et al. 

2016), tämä tutkielma antaa kuitenkin viitteitä Leanin vaikutuksista suomalaisessa 

sairaalamaailmassa. 

 

Osa haastateltavien antamista tiedoista koskien toimenpiteitä ja niiden ajankohtia saattavat olla 

epätarkkoja, koska hankkeita ei kaikilta osin löytynyt kirjallisista lähteistä, vaan ne olivat 

osittain haastateltavien muistin varassa olevia asioita. Tarkempia tietoja olisi saattanut löytyä 

pöytäkirjoista, mutta ajatellen tutkielman laajuutta ja siihen käytettävää aikaa ei nähty 

kohtuullisena etsiä tiedostoja ja pöytäkirjoja erikseen tätä varten. Koska haastattelu koski vain 

toimenpiteiden luettelointia, jonka oikeellisuus on helposti tarkastettavissa esimerkiksi 

puhelimitse (Ejvegård 2009 s. 55) tai sähköpostilla, haastatteluja ei ole nauhoitettu. Nauhoitus 

ei myöskään ollut tarpeen, koska tarkoituksena ei ollut lainata sanatarkkaan kenenkään 

lausuntoja tai sanomisia. Myöskään suuria riskejä tulkinnanvaraisille virheille ei ollut 

nähtävissä toimenpiteiden luetteloinnissa. (Bell 2006 s. 165-166) Samaten 

validointihaastattelussa kyse oli vain kannanotosta kvantitatiivisten tulosten analysoinnin 
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oikeellisuuteen ja siihen liittyviin lyhyisiin kommentteihin, jolloin nauhoitusta ei myöskään 

nähty tarpeelliseksi. 

 

Raporttien parametrointia eri sairaaloiden välillä ei ole tarkastettu. Pääasia oli, että kaudet 

sairaalan sisällä olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään, jotta mahdolliset 

muutokset on mahdollista havaita. Kuitenkin organisaatioissa tehdään jatkuvasti muutoksia, 

jotka näkyvät mm. eri osastojen tai kustannuspaikkojen yhdistämisenä tai eriyttämisenä. Nämä 

asiat on myös mahdollisimman hyvin pyritty ottamaan huomioon dataa kerättäessä. 
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5. TULOKSET 

 

5.1 Haastattelujen tulokset 

 

Tässä luvussa esitetään taulukkomuodossa ensimmäisen haastattelukierroksen tulokset. 

Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia toimenpiteitä Leanin myötä oli tehty, jotta 

kvantitatiivisessa datassa näkyvät mahdolliset muutokset olisivat peilattavissa tehtyihin 

toimenpiteisiin. Taulukoissa esitetään toimenpiteet, jotka on tehty prosesseihin, jotka koskevat 

seuraavia kolmea seurattavaa mittaria:  1) päivystyksen läpimenoaika, 2) vuodeosastolta 

kotiutuminen ennen klo 13 ja 3) aika lähetteestä ensikäyntiin. 

 

5.1.1 Haastattelujen tulokset LNS 

 

Ensimmäiseksi kuvataan alla olevien taulukkojen avulla, minkälaisia toimenpiteitä LNS:ssa on 

tehty. Toimenpiteet esitetään aikajärjestyksessä ja kuvaillaan, koskeeko muutos Helsingin 

lastenklinikan (HKI) yksikköä, Jorvia (JORVI) vai molempia. 

 

Varsinkin Jorvissa oli tehty paljon muutoksia. Jorvin lastenpäivystys sai uudet tilat 

tammikuussa 2016. Saman vuoden helmikuussa otettiin käyttöön uusi 

päivystysseurantapotilaiden toimintamalli, johon oli tarkoitus ohjata ne lapsipotilaat, joiden 

odotettu hoitoaika olisi alle 24 tuntia ja joiden koko hoito oli arvioitu voitavan toteuttaa 

päivystyksessä. Sopivia potilasryhmiä seurantapaikoille ovat mm. lievä hengitysvaikeus, 

aivotärähdyksen seuranta, allerginen reaktio ja kuumekouristus. Ajatuksena oli, että hoidon 

jatkuvuus ja potilasturvallisuus paranevat, kun sama henkilöstö hoitaa potilaan alusta loppuun, 

ja vältytään raportoinnilta ja mahdollisilta tiedonsiirto-ongelmilta. Potilaan kotiuttaminenkin 

nopeutuu, kun hoito on tapahtunut vain yhdessä paikassa. Näin myös vuodeosastolta vapautuisi 

paikkoja niille, jotka tarvitsevat intensiivisempää ja pitkäaikaisempaa hoitoa. Uusi 

toimintamalli sai positiivista palautetta sekä henkilöstöltä että potilailta. 
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Päivystyksen läpimenoaika – LNS 

Taulukko 2: Tehdyt toimenpiteet prosessin parantamiseksi LNS päivystys 

 

  

Aika Toimenpide Paikka
2015 Potilaskuljettaja JORVI

 - hoitajilta vapautuu aikaa
 - potilaille, jotka eivät tarvitse sairaanhoitajaa saattamaan
 - raportti puhelimitse

2015 Tilat JORVI
 - kirjoitettu hyllyille mitä missäkin kaapissa kuuluu olla

2016 Pystypalaverit JORVI, HKI
 - tietoa, työnjako, tavoitteet, mahdolliset haasteet

2016 Seurantapaikat JORVI
 - siirtojen määrä vähenee
 - käytössä 2-4 paikkaa (0-4 potilasta/vrk)
 - potilaille, joiden seurantatarve arvioitu < 1 vrk  
 - "vanhemmat mukana", sekä vanhemmat että hoitajat tyytyväisiä

2016 Raportointikäytännön selkiyttäminen päivystys -> vuodeosasto JORVI, HKI
 - lääkäri soittaa aina: minkälainen potilas on tulossa (ennakko)
 - hoitaja soittaa raportin kun potilas valmis siirtymään

2016 Ilokaasutoimenpiteet HKI
 - päivittäin käytössä, esim. tikin poistot, pienet reponoinnit
 - potilaan ei tarvitse mennä osastolle
 - säästää kustannuksia (ei anestesiaa)  
 - miellyttävämpi potilaalle
 - pelon lievitystä, asiakastyytyväisyys

2016 ISBAR-raportointi JORVI, HKI
 - siirtotilanteet päivystyksestä osastolle

2017 Hoitajavastaanotto JORVI
 - terveyskeskusvastaanotto 
 - erillinen koulutus hoitajille, nyt 7 hoitajaa
 - lyhentää potilaiden odotusaikaa, hoidotta poistuvien määrän 
vähentäminen

2017 Tiimityömalli: lääkäri-hoitaja -työpari HKI
 - poistetaan päällekkäisyyksiä, potilaan ei tarvitse monta kertaa 
kertoa samoja asioita
 - Low Dependency -potilaiden läpimenoaika lyhenee
 - istuvat lähekkäin  
 - lääkäri tietää kuka hoitaja hoitaa
 - vuorovaikutus helpottuu
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Kotiutuminen vuodeosastolta ennen klo 13 – LNS 

 

Lasten- ja nuorten sairaalan puolella oli tehty paljon toimenpiteitä vuodeosastolta kotiuttamisen 

edistämiseksi ennen klo 13. Toimenpiteet on listattu taulukossa 3. Parannukset liittyivät sekä 

tiloihin että prosesseihin. Tilojen kohdalla erilaisia laitteita ja tarvikkeita oli järjestelty ja 

dokumentointia ja ohjeistusta parannettu. Näin tarvikkeet löytyvät helpommin, kun ne ovat 

oikeassa paikassa. 

 

Viikonloppukierroista löytyy erillinen, paperimuodossa oleva aikataulu, jossa kuvaillaan etu- 

ja takapäivystäjän tehtäviä kellonaikojen mukaisesti. Lisäksi sekä hoitajille että lääkäreille oli 

tehty ”viikonlopun seurantalomake” joihin mm. työn keskeytyksiä merkittiin, jotta jatkossa 

työtä voitaisiin tehdä vähemmin keskeytyksin ja tehokkaammin. Näitä asioita käytiin yhdessä 

läpi ja analysoitiin miten toimintaa voidaan kehittää. Kaikki seuranta tapahtui 

paperilomakkeiden avulla, jotka säilytettiin analyysia ja toimenpide-ehdotuksia varten. 

Seuranta, jolla tähdättiin parannuksiin, oli siis keskittynyt ”tukkimiehen kirjanpitoon”, eli 

erilaisiin paperikaavakkeisiin, joita henkilöstö täytti. 
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Taulukko 3: Kotiutuminen vuodeosastolta ennen klo 13, LNS tehdyt toimenpiteet tilanteen 

kehittämiseksi 

 

 

  

Aika Toimenpide Paikka
2015 Otettu valokuvia JORVI

Kirjoitettu hyllyille mitä missäkin kaapissa kuuluu olla JORVI
Tipanlaittokärryn ja elvytyskärryn sisältö dokumentoitu, 
varastotilat hengitystielaitteille JORVI

2015 Vuodeosastopaikan valmistelu JORVI
 - potilastaulusta nimi pois, laitoshuoltaja tietää siivota  
 - paikan valmistelu heti kun edellinen potilas lähtenyt
Magneettitaulut JORVI, HKI
 - kuka hoitaa potilasta (lääkäritkin merkitty) 
 - merkitään potilaat, jotka varmuudella jäävät

2015 Kiertojärjestys JORVI (HKI)
 - 1) akuutit, 2) kotiutuvat, 3) muut
 - oikea hoitaja paikalla
 - mg-taululla vedetään yli kun potilas kierretty 
 - jos kierto viivästynyt -> syy kirjataan
 - lääkäreiden kiertolomake: kierto alkoi, loppui, keskeytykset

2015 Viikonloppukierto JORVI
 - kartoitettu mihin aika kuluu
 - kategorisointi: lääketieteellinen syy / kotiutuvat / muut
 - vastaavan hoitajan roolia vahvistettiin, kierto selkiytyi, hoitajan 
alkuarvio missä järjestyksessä kierretään 
 - paperit pitäisi tehdä valmiiksi vkl varten
 - vkl päivystäjän ohjelmaa lyöty lukkoon, varahlö tiedossa jos 
tulee keskeytyksiä

2015 Puheluihin vastaaminen (lääkärit) JORVI
 - erillinen soittoaika
 - mitä tietoja pitää olla valmiina
 - monta asiaa kerätään samalle puhelulle

2016 Kiertokärryt JORVI, HKI
 - kierto potilashuoneisiin / vastasyntyneiden os. L2 (Jorvi)
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Lähetteiden käsittelyaika – LNS 

 

Tavoitteena on käsitellä 90 % lähetteistä alle 3 vuorokauden kuluessa. Lähetteiden 

käsittelyaikaan liittyvät toimenpiteet löytyvät taulukosta 4. Uusi lähetekeskus on aloittanut 

toimintansa 12.2.2018. Lähetekeskuksen vaikutuksia ei tässä työssä ole seurattavan aikajakson 

vuoksi mahdollista tarkastella kovin laajalti. Tavoitteena vuodelle 2018 on, että potilas pääsee 

ensikäynnille alle 60 vuorokauden sisällä lähetteestä. 

 

Taulukko 4: Lähetteiden käsittelyaika LNS, tehdyt toimenpiteet 

 

 

 

5.1.2 Haastattelujen tulokset Hyvinkää 

 

Päivystyksen läpimenoaika – Hyvinkää 

 

Hyvinkään sairaalassa toimenpiteitä ei oltu vielä tehty kovin suuressa mittakaavassa tämän 

tutkielman tarkastelujaksolla. Tärkeänä päivittäisen toimena ovat ns. pystypalaverit, eli 

käydään läpi potilaat, resursointi ja potilaiden jatkohoitopaikka. Lisäksi oli panostettu triageen, 

eli ensiarvion tekemisen prosessiin, kun potilas tulee sairaalaan. Sekä tiloihin että prosessiin oli 

tehty muutoksia triagen osalta. Hyvinkään päivystykseen liittyvät muutostoimenpiteet löytyvät 

taulukosta 5. 

Aika Toimenpide
2016 Allokointilaskelmia, lääkäreiden vastaanotto
2017 Uudet vastaanottopohjat
2018 Kiertävä vastuu eri lääkäreillä,

Joka päivälle määritelty lääkäri, joka käsittelee lähetteitä. 1-2 pv / kiertävä 
vastuu-vko lääkäri tekee vain lähetteiden käsittelyä.

2018 Ohjeita uudistettu: algoritmeja helpottamaan käsittelyä
 ->kiireellisyys, oireet -> erikoissairaanhoito, tutkimukset ennen/jälkeen 
lääkärikäyntiä
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Taulukko 5: Päivystyksen läpimenoaika Hyvinkää, tehdyt toimenpiteet 

 

 

 

 

Kotiutuminen vuodeosastolta ennen klo 13 – Hyvinkää 

 

Hyvinkään sairaalassa oli tehty taulukon 6 mukaisia toimenpiteitä potilaiden kotiuttamiseksi 

ennen klo 13. Kyse oli lähinnä kotiutushoitajan työnkuvan selkiyttämisestä ja hänen rooliinsa 

panostamisesta. Kotiuttamisen mittarin aktiivinen seuraaminen yksikössä oli myös otettu 

käyttöön. Lisäksi lääkärinkiertoon oli tehty muutoksia, jotta lääkäri kiertäisi mahdollisuuksien 

mukaan ensin ne potilaat, jotka ovat kotiutumassa. 

 

Taulukko 6: Kotiutuminen vuodeosastolta ennen klo 13, Hyvinkää tehdyt toimenpiteet 

 

 

Aika Toimenpide
2014 Pystypalaverit päivystysosostolla:

 - jatkohoitopaikat
2015 Triage: tavoite 3 min

 - hoitajan huone, josta näkee jonottavat potilaat
 - mahdollista ohjata potilas lähetteen ohi oikeaan paikkaan
 - ilman lähetettä tulevat ohjataan voinnin mukaan  
 - ohjeistusta parannettu
 - sihteeri hoitaa viereisellä luukulla sisäänkirjaamisen samalla 
vuoronumerolla

2017 Lääkäri-hoitaja tiimityötä osittain

Aika Toimenpide
2013 Kotiutushoitajan toimenkuvaa selkiytetty

 - kartoittaa automaattisesti kaikki > 75-vuotiaat
2014 Aloitettu seuraamaan kotiutusaikoja, pohjatietojen kerääminen

 - alussa 5-10% kotiutui ennen klo 13, HUS:n tavoite 60-80 %
2016 Lääkärinkierto: lääkäri kiertää ensin kotiutuvat
2017 Kotiutumisen ennakointi: järjestelmässä MMO checklist

 - lääkäri avaa listan, eri ammattiryhmille omat tiedot
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Lähetteiden käsittelyaika – Hyvinkää 

 

Taulukossa 7 on lueteltu toimenpiteitä, joita Hyvinkään sairaalassa on tehty lähetteiden 

käsittelyn nopeuttamiseksi. Hyvinkäällä lähetteiden käsittelyyn liittyviä kehitystoimenpiteitä ei 

varsinaisesti mielletty Leaniin liittyviksi. Lähetteiden käsittelyn parantaminen ei Hyvinkäällä 

myöskään mielletty kiireellisempien muutosten tai kehitystarpeiden asiaksi. Hyvinkää ei ole 

mukana samassa lähetekeskusessa, jota käsiteltiin yllä LNS:n puolella. 

 

Taulukko 7: Lähetteiden käsittelyaika, Hyvinkää tehdyt toimenpiteet 

 

 

 

5.2 Kvantitatiivinen data 

 

5.2.1 Kvantitatiivinen data LNS 

 

Päivystyksen läpimenoaika 

 

Taulukossa 8 kuvaillaan päivystyksen läpimenoaikaa LNS:n puolella. Kuten taulukosta käy 

ilmi, läpimenoaika on vuosina 2014-2017 pysynyt samalla tasolla. Merkittäviä muutoksia ei 

siis ole nähtävissä LNS:ssa päivystyksen läpimenoajan suhteen. 

Aika Toimenpide
2016 Seurantamittarit kuukausittain

Ohjeiden päivittäminen:
 - mihin tutkimuksiin milloin
 - henkilökunnan informoiminen
Varahenkilö lähetteiden käsittelyyn (pystytaulu)
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Taulukko 8: Päivystyksen läpimenoaika LNS v. 2014-2017 

 

 

Kotiutuminen vuodeosastolta ennen klo 13 

 

Vuodeosastolta kotiutuneiden osalta dataa oli saatavilla tätä työtä varten Jorvin kahden osaston 

osalta, eli osastoilta L1 ja L2, sekä Helsingin lastenklinikan osastolta Tähti. Tulokset esitetään 

taulukossa 9. Tarkasteltaessa vuodeosastolta ennen kello 13 kotiutuneita potilaita vuosina 2014-

2017 voidaan datan perusteella havainnoida, että näissä kaikissa kolmessa ryhmässä oli 

tapahtunut parannuksia, ja kotiutuneiden osuus vuonna 2017 oli 2-8 %-yksikköä suurempi 

jokaisen osaston osalta. Suurin parannus oli Jorvin osastolla L1, jossa seurantapaikat oli otettu 

käyttöön vuonna 2016 ja jossa muutenkin aktiivisesti oli tehty kehittämistoimenpiteitä. 

 

Taulukko 9: Vuodeosastolta ennen klo 13 kotiutuneiden prosentuaalinen osuus LNS:ssa 

vuosina 2014-2017 

 

 

Aika lähetteestä ensikäyntiin  

 

Ensikäynteihin sekä lähetteiden käsittelyyn liittyvän datan saanti ei ollut ongelmatonta ja siksi 

kaikilta vuosilta dataa ei ole tässä esitetty. Taulukossa 10 on kuvailtu alle ja yli 60 päivän sisällä 

lähetteestä tapahtuvat ensikäynnit joulukuun 2017 sekä kesäkuun 2018 tilanteen mukaan. 

Vuosi Pediatria Kirurgia Yhteensä
2014 2,42 h 2,34h 2,39h
2015 2,47h 2,35h 2,43h
2016 2,54h 2,36h 2,48h
2017 2,46h 2,35h 2,42h

Kotiutuminen vuodeosastolta ennen 
klo 13 %, vuosittain 2014 2015 2016 2017
Osasto Jorvi L1 40% 43% 42% 48%
Osasto Jorvi L2 38% 40% 41% 44%
Osasto Tähti 39% 42% 41% 41%
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Tavoite on, että ensikäynti tapahtuisi alle 60 päivän sisällä lähetteestä. Kuten taulukosta 10 käy 

ilmi, lähes kaikki käynnit ovat sijoittuneet alle 60 päivän kategoriaan. Vuonna 2017 vain neljä 

käyntiä meni yli 60 päivän tavoitteen ja vuonna 2018 vastaava luku oli yksitoista, mutta 

huomioiden että käyntien määrä alle 60 päivän kategoriassa oli myös kasvanut. 

 

Taulukossa 11 on kuvattu, miten suuri osuus lähetteistä käsitellään 0-3 päivän sisällä. Tavoite 

on, että 90 % lähetteistä olisi käsitelty tuon ajan sisällä. Tietoa ei ollut vaikeuksitta saatavilla 

kuin vuoden 2017 sekä tammikuusta toukokuuhun vuoden 2018 osalta. Tavoitteeseen ei vielä 

olla päästy, mutta vuoden 2017 ja 2018 kategorioita verraten voi huomioida, että käsiteltyjen 

lähetteiden aika määräajassa on kuitenkin noussut 77 %:sta 85 %:iin. Uusi lähetekeskus aloitti 

toimintana helmikuussa 2018. 

 

Taulukko 10: Ensikäyntien määrä LNS alle ja yli 60 pv kuluessa 

 

 

Taulukko 11: Lähetteiden käsittelyaika LNS, prosentuaalinen osuus 0-3 pv sisällä käsitellyt 

lähetteet 

 

 

 

 

 

Ensikäynnit , kpl
Kausi < 60 pv > 60 pv
12/2017 197 4
06/2018 275 11

Lähetteiden käsittelyajat 0-3 pv
01-12/2017 77%
01-05/2018 85%
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5.2.2 Kvantitatiivinen data Hyvinkää 

 

Päivystyksen läpimenoaika 

 

Hyvinkään sairaalan osalta päivystyksen läpimenoajasta vuositasolla oli suoraan saatavilla 

dataa. Tämä data jakautui yksikkötasolle, eli lapset, kirurgia, medisiininen ja nopea linja. 

Yksikkötason läpimenoajat on laskettu koko päivystystä koskevaksi keskiarvoksi vuositasolla. 

Tulokset on esitetty taulukossa 12. Vuonna 2015 päivystyksen läpimenoaika oli 3h 37min, kun 

se vuonna 2016 oli hieman korkeampi, eli 4h 12min ja vuonna 2017 taas laski, jolloin 

keskiarvoksi muodostui viimeiselle vertailuvuodelle 3h 25min. 

 

Taulukko 12: Päivystyksen läpimenoajan vertailu Hyvinkään sairaalassa  

vuosina 2015-2017 

 

 

 

Kotiutuminen vuodeosastolta ennen klo 13 

 

Vuodeosastolta kotiuttamisen osalta Hyvinkään sairaalassa on seurattu sisätauti- ja keuhko-

osastoa. Vuosina 2015 ja 2016 seurantaa on tehty osastotasolla, kun taas vuonna 2017 se on 

muutettu solukohtaiseksi ja jakautuu neljään eri soluun. Datan analysoimista varten solut on 

laskettu yhteen, jotta datasta saadaan vuositasolla vertailukelpoiset tiedot. Kirurgian osastoa ei 

ole otettu mukaan, koska tämä osasto otti mittariseurannan vasta myöhemmin käyttöön. 

Kirurgian osalta solukohtaisia tietoja olisi ollut saatavilla ainoastaan vuodelta 2017. 

 

Vuosi Lapset Kirurginen Medisiininen Nopea linja Yhteensä

2015 02:06 h 03:36 h 05:48 h 02:59 h 03:37 h

2016 02:21 h 05:03 h 05:43 h 03:41 h 04:12 h

2017 01:50 h 04:01 h 05:03 h 02:49 h 03:25 h
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Kuten taulukosta 13 käy ilmi, vuodeosastolta kotiutuneiden osuus on vuosina 2015-2017 

pysynyt samalla tasolla. Vuonna 2015 sisätautisista ja keuhko-osaston vuodepaikoilta kotiutui 

34 % ennen kello 13.00 ja vuonna 2016 vastaava kotiutusprosentti pysyi samana, eli 34 %. 

Vuonna 2017 kotiutettujen osuus enne kello 13.00 oli 32 %, joka on edellisiin vuosiin nähden 

samalla tasolla. 

 

Taulukko 13: Ennen klo 13 kotiutettujen potilaiden prosentuaalinen osuus Hyvinkään 

sairaalassa v. 2015-2017 

 

Aika lähetteestä ensikäyntiin  

 

Aika lähetteestä ensikäyntiin –dataa ei ollut saatavilla Hyvinkään sairaalan osalta. Raportin 

parametreja ei ollut saatavilla, eikä ollut riittävää tuntemusta järjestelmän toiminnasta, jotta 

raportti tähän työhön käytettävissä olevan ajan puitteissa olisi käytettävät resurssit huomioon 

ottaen ollut saatavilla. Grafiikkamuodossa tietoja olisi ollut saatavilla suoraan järjestelmästä, 

mutta näiden konvertoiminen numeeriseen muotoon ei ollut mahdollista. Koska asian 

selvittäminen tietohallinnon kautta nähtiin tämän työn laajuutta ajatellen ylimitoitetuksi 

ajankäytön suhteen, jätettiin tämä osio Hyvinkään sairaalan osalta tästä työstä pois. 

 

5.3 Validointihaastattelut 

 

Kvantitatiivisen datan analysoimisen jälkeen validointihaastattelujen tarkoituksena oli käydä 

läpi data Lean-vastuuhenkilöiden kanssa, jotta datan analysoinnin tulokset voitaisiin vielä 

todeta paikkansa pitäviksi. Lisäksi samalla oli mahdollista kertoa vielä muita mahdollisia 

näkemyksiä Leanista, jatkokehityksestä tai muita vapaamuotoisia kommentteja. 

 

Kotiutus % ennen klo 13 Hyvinkää %
vuosi 2015 34%
vuosi 2016 34%
vuosi 2017 32%
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5.3.1 Validointihaastattelut LNS 

 

Lasten- ja nuortensairaalan puolella oli heti selvää, että suurin osa tuloksista ei varmasti tule 

näkymään yleisessä datassa, ainakaan vielä. Datan saatavuudessa oli koettu haasteita ja monesti 

seurantatietoa haettaessa oli jouduttu tyytymään hyvin manuaalisiin keinoihin, jotta tarvittava 

data saatiin kasaan. Esimerkiksi jotkut kentät ovat sellaisia, ettei niitä saa suoraan ajettua 

Exceliin tai muuhun työkaluun, jossa tietoja voisi yhdistellä tai jatkojalostaa, vaan ne on potilas 

kerrallaan klikattava auki järjestelmästä. Tämä vie erittäin paljon aikaa. Toiveena oli, että 

saatavilla olisi jonkinlaisia ”datantuottajia”, jotka pystyisivät tuottamaan enemmän tarvittavaa 

dataa oikeaan aikaan ja kehityksen seuranta näin ollen helpottuisi. Muutenkin datan saaminen 

koettiin haastavaksi, koska raportteja ja järjestelemässä olevia kenttiä on todella runsaasti. 

 

Päivystyksen läpimenoaika vuosina 2014-2017 oli pysynyt samalla tasolla, mikä oli looginen 

tulos. Vuodeosastolta ennen kello 13 kotiutettujen prosentuaalinen osuus oli noussut jokaisella 

kolmella analysoitavalla osastolla. Tämä tieto oli myös looginen, koska asian eteen oli tehty 

paljon toimenpiteitä, varsinkin Jorvissa, jossa tiloja oli uudistettu ja seurantapaikat oli otettu 

käyttöön. Aika lähetteestä ensikäyntiin datan saaminen ei ollut helppoa, koska suoraan 

järjestelmästä tuleva tieto on graafisessa muodossa, eikä ollut tietoa olisiko sitä saatu millään 

konvertoitua numeeriseen muotoon. Talousosasto tekee ensikäynneistä säännöllisesti 

raportteja, jotka löytyvät intranetin kautta, mutta koska intranetia oli päivitetty ja edeltävien 

vuosien tiedot löytyivät toisesta paikasta, dataa ei näin jälkikäteen ollut helposti saatavilla. 

Tämän takia lähetteisiin liittyvän datan ajankohdat poikkeavat hieman muista. Oli kuitenkin 

nähtävissä, että ensikäynnit toteutuvat suurimmilta osin alle 60 päivän puitteissa. Uuden 

lähetekeskuksen aloitettua toimintansa helmikuussa 2018 oli havaittavissa, että lähetteiden 

käsittelyaika oli lyhentynyt, vaikka vielä ei oltu päästy ihan tavoitteeseen. Lähetteiden osalta 

arvio tulevasta kehityksestä ja näkemyksestä oli positiivinen, koska uuden lähetekeskuksen 

myötä prosessi selkiytyy huomattavasti. 

 

Omaa seurantaa varten oli kehitetty erilaisia paperilomakkeita, ns. tukkimiehen kirjanpidolla 

toimivia, joita henkilökunta täytti aina työtehtäviä suorittaessa. Lomakkeet kerättiin ja niitä 

käytiin läpi yhdessä ja analysoitiin, miten toimintaa voitaisiin niissä ilmenneiden tietojen 
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perusteella kehittää. Lomaketietojen perusteella oli seurattu, että tilanne oli parantunut tehtyjen 

toimenpiteiden ansiosta, mutta oli epäselvää näkyisikö tämä vielä kokonaisdatassa. 

 

Lisäksi koettiin haastavana, että tavoitteiden asetannassa oli valittu sellaisia mittareita, joihin 

saatavilla oleva data ei soveltunut. Esimerkiksi jos halutaan mittaroida alle 30 pv osuutta, 

järjestelmästä saatavilla olevat datavaihtoehdot voivat olla alle 20 pv ja alle 50 pv, jolloin alle 

30 pv osuus on mahdotonta saada ilman aikaa vieviä manuaalisia toimenpiteitä, joissa myös 

virheen riski kasvaa. Seurannan kannalta olisi siis merkittävästi helpompi, jos tavoitteet ja 

mittarit olisivat sellaisia, joihin saisi dataa suoraan järjestelmästä. 

 

Kokonaisvastuuta ja –näkemystä tilanteesta kaivattiin LNS:ssa myös enemmän. Olisi 

toivottavaa, että panostettaisiin vielä enemmän kokonaisohjaukseen. Näin olisi mahdollista 

välttyä osaoptimoinneilta ja kokonaiskuva olisi selkeämpi. 

 

5.3.2 Validointihaastattelut Hyvinkää 

 

Hyvinkään sairaalan Lean-vastuuhenkilö vahvisti haastattelussa, ettei kvantitatiivisessa datassa 

ainakaan vielä näy Leanin vaikutuksia. Hän piti tätä tulosta loogisena ja odotettuna. Hyvinkään 

sairaalassa Lean ei ole vielä systemaattisesti käytössä. Hyvinkäällä on lähdetty 

johtamisjärjestelmästä ja -rakenteesta, johon tulisi panostaa vielä lisää. Johtamisosaamiseen 

kaivataan lisää oppia ja tukea ja kulttuurinmuutos tulee vielä viemään aikaa. Koulutuksessa 

pitäisi panostaa eri johtamistasojen kouluttamiseen, päivittäis- ja keskijohdolle tulisi ottaa 

erilliset koulutusohjelmat käyttöön. Toivottavaa on panostaa koulutuksessa teemaan ”miten 

johdetaan”. Yhteenvetona voi sanoa, että johtamisessa ja Leanin ymmärtämisessä pitäisi 

harjaantua. Koulutuksiin liittyen kuitenkin on toivottavaa, että resursointia mietitään tarkkaan 

etukäteen. Käytössä on ns. Kaizen-viikkoja, joiden osallistujien sijaistamiseen pitäisi 

huolellisemmin ottaa kantaa. Tavoitteita asetettaessa tämä kouluttautumisen resursointi tulisi 

pitää mielessä. 

 

Nyt Leanissa on Hyvinkäällä vielä toistaiseksi ollut kyse enemmän irrallisista projekteista kuin 

kokonaisuudesta. Nyt opetellaan pystypalavereiden pitämistä ja mittarointia. Tämä ei ole vielä 

riittävällä tasolla, vaan on panostettava kulttuurinmuutokseen, johtamiseen ja Leanin 
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kokonaisvaltaisempaan implementointiin. Toiveena on myös taloushallinnon ja –mittaroimisen 

mukaan ottamista toimintaan niin, että taloutta ei mielletä täysin erilliseksi funktioksi, vaan se 

on lähemmin mukana itse toiminnassa. 

 

  



62 
 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Väestö ikääntyy, monisairaiden määrä kasvaa ja terveydenhuollossa on kovia taloudellisia 

paineita, resursseista puhumattakaan (Lammintakanen et al. 2010,  Kuisma et al. 2017 s. 15, 

Stenvall & Virtanen, 2012 s. 34, 55, 75-76, 208, 255, 257) Erilaisia kehittämistoimia on vuosien 

varrella tehty, varsinkin lainsäädännön muuttuessa. Kehitystoiminta ei kuitenkaan aina ole 

pitkäjänteistä ja systemaattista, vaan aloitteita on saattanut olla liika, hankkeet ovat olleet 

pirstaleisia ja henkilösidonnaisia. Kehityksen tulisi vakiintua käytäntöön, jotta se olisi tehokasta 

toimintaa. (Stenvall & Virtanen, 2012 s. 12-18) 

 

Vaihtoehtoja on hyvä katsoa avarakatseisesti, varsinkin taloudellisen puolen ollessa rajallinen, 

koska uudistuksia on mahdollista tehdä ilman merkittäviä lisäresursseja. Yksi esimerkki 

tämänlaisesta toiminnasta on autoteollisuudesta lähtöisin oleva Lean-malli, joka on 

osoittautunut terveydenhuollon puolellakin toimivaksi menetelmäksi. (Virtanen & Stenvall 

2012 s. 12-18, 21-23, 51, Kuisma et al. 2017 s. 780) Leanissa keskeistä on keskittyä arvoa 

tuottaviin asioihin, poistaa hukkaa ja panostaa jatkuvaan parantamiseen. (Liker 2009 s. 25, 29, 

53, Larsson 2008 s. 160) Teollisuudessa Leanilla on pitkä historia, mutta terveydenhuollon 

puolella ensimmäisiä Lean-implementointeihin liittyviä tutkimustuloksia ja raportteja on 

löydettävissä kirjallisuudesta vasta 2000-luvulta. (McIntosch et al. 2014) Suomessa Lean on 

jalkautumassa terveydenhuoltoon, mutta toistaiseksi suomalaisiin sairaaloihin liittyen vain 

yksittäisiä tutkimuksia on ollut saatavilla. (Jorma et al. 2016, Hihnala et al. 2018) 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella Leanin vaikutuksia HUS:ssa. Kaksi HUS:n 

sairaalaa osallistui tutkielmaan, eli Lasten ja nuortensairaala (LNS) ja Hyvinkään sairaala. 

Tutkimuskysymys esitettiin luvussa yksi. 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on:  

”Miten Leanin avulla tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet LNS:n ja Hyvinkään sairaalan 

prosesseihin?” Tässä tutkielmassa on valittu kolme prosessia, joita tutkitaan kummankin 
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sairaalan osalta: 1) päivystyksen läpimenoaika, 2) kotiutuminen vuodeosastolta ennen klo 13 ja 

3) aika lähetteestä ensikäyntiin. 

 

Alatutkimuskysymys on:  

”Miten muutosten todennettavuus datan avulla onnistuu?” 

 

Päätutkimuskysymykseen liittyen voi luvussa viisi esitettyjen tulosten perusteella vetää 

johtopäätöksen, etteivät muutokset monilta osin vielä näy suuressa mittakaavassa. Kun 

tarkastellaan päivystyksen läpimenoaikaa, ei LNS:ssa eikä Hyvinkään sairaalassa ollut 

nähtävissä muutoksia dataan perustuen. Kotiuttaminen vuodeosastolta ennen klo 13 oli LNS:ssa 

parantunut merkittävien toimenpiteiden ansiosta, kun taas Hyvinkään sairaalassa ei vaikutuksia 

ollut nähtävissä. Datan saatavuuden takia aikaa lähetteestä ensikäyntiin ei ollut mahdollista 

tutkia ennalta ajatellussa laajuudessa. 

 

Alatutkimuskysymyksen osalta muutosten todennettavuuteen datan avulla on tämän tutkielman 

johtopäätös, että todennettavuus on haastavaa. Lähinnä tämä liittyy datan saatavuuteen 

järjestelmistä, järjestelmäosaamisesta ja aikaa vievistä manuaalisista työvaiheista. Yksittäisistä 

mittareista oli mahdollista saada dataa helposti ja nopeasti, kun taas osa oli hyvin hankalasti 

saatavilla.  

 

Muutosten näkyminen vasta pienessä mittakaavassa kvantitatiivisen datan osalta onkin 

loogista. On selvää, että asioiden läpivieminen ja kulttuurinmuutos suuressa organisaatiossa vie 

aikaa ja asiaan on suhtauduttava pitkäjänteisesti (Larsson 2008 s. 45, Liker 2009 s. 313). 

Teoreettisessa viitekehyksessä, eli D’Andreamatteo et al.:n (2015) tekemässä kategorisoinnissa 

Leanin implementoinnissa huomioitavista asioista Leanin implementoinnissa terveydenhuollon 

puolella, seuraavat tärkeät teemat oli mahdollista kiteyttää: 

 

 Pitkäjänteisyys 

 Koulutus 

 Kulttuurinmuutos 

 Johtamisosaaminen 

 Datan saatavuus 



64 
 

 Kokonaiskuvan hallinnoiminen 

 

Nämä teoreettisessa viitekehyksessä olevat tärkeät aihealueet, jotka liittyvät Leaniin 

terveydenhuollossa, olivat myös esillä tämän tutkielman tuloksia analysoidessa. Ilman 

pitkäjänteistä toimintaa ei varmasti kestäviä ja näkyviä tuloksia ole suuressa organisaatiossa 

mahdollista saavuttaa. Nyt tulosten perusteella oli nähtävissä joitain muutoksia, mutta 

laajemmassa mittakaavassa näkyviä tuloksia joutunee vielä odottamaan. Koska kyse on 

erilaisesta ajattelumallista ja toimintatavoista kuin mihin terveydenhuollossa on perinteisesti 

totuttu, uuden toimintatavan sisäistäminen vaatii koulutusta. Kun juuret juontavat valmistavaan 

teollisuuteen ja japanilaiseen ympäristöön, lienee sanomattakin selvää, että saman logiikan 

käyttö sairaalaympäristössä, joka ei perustu standardoitujen tuotteiden 

liukuhihnavalmistukseen, voi herättää hämmennystä. Prosessien mallintaminen ja 

arvovirtakaaviot auttavat varmasti hukan ja arvon määrittämisessä.  

 

Kulttuurinmuutos voi olla varsin haastavaa, koska terveydenhuollon puolella lääkärit ovat 

perinteisesti olleet päättävässä asemassa, mutta nyt olisikin tarkoitus siirtää enemmän vastuuta 

suorittavalle tasolle. Lisäksi johtajien rooli muuttuu enemmän valmentavaan tyyliin. 

Perinteisesti johtajaksi on julkisella puolella noussut pitkään virassa ollut, vahvan 

substanssiosaamisen omaava henkilö. Itse johtamisen ammattitaitoon ei niinkään ole keskitytty. 

Johtajuus käsitteenä onkin suhteellisen uusia asia suomalaisessa terveydenhuollossa. (Drotz & 

Poksinska 2014, Stenvall & Virtanen 2010 s. 85-86, 243-244) 

 

Ilman mittarointia on mahdotonta sanoa, onko muutoksia syntynyt tehtyjen parannusten 

perusteella vaiko ei. Mittareiden pitäisi kuvata kokonaistilannetta, jotta osaoptimoinneilta 

vältyttäisiin. Lisäksi pitää miettiä, minkälaista dataa voi esittää julkisesti tauluilla, kaikkien 

nähtävillä sairaalassa. (Drotz & Poksinska 2014, Tuominen 2010 s. 49, 112) Dataa 

rekisteröidään paljon, mutta sen saatavuus oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa on 

osoittautunut haastavaksi. Tämän takia on otettu käyttöön erilaisia omia paperisia 

seurantakaavakkeita. Tämä liittyy myös kokonaiskuvan hallinnointiin, joka suuressa 

organisaatiossa on varmasti haastavaa, mutta olisi hyödyllistä panostaa tähän kokonaiskuvan 

tarkkailemista varten. 
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6.2 Jatkokehitysehdotukset 

 

Koska Leanin implementoinnin ja kulttuurinmuutoksen on todettu vievän aikaa (Larsson 2008 

s. 45, Liker 2009 s. 313) ja tätä tutkielmaa tehdessä suuren organisaation mittakaavassa aikaa 

ei vielä ole kulunut merkittävästi uuden metodologian ja kulttuurin perehdytyksestä. Olisi 

mielenkiintoista toistaa sama tutkielma 3-5 vuoden kuluttua ja katsoa, minkälaisia 

kehitysaskelia tuolloin olisi otettu. Jatkuvaa seurantaa varten olisi hyvä panostaa 

tietojärjestelmistä vaivatta saataviin raportteihin, jotka olisivat selkeästi kaikkien nähtävillä. 

Nyt tarvittava numeerinen data on monesti manuaalisten työvaiheiden takana ja liittyy tiettyjen 

yksittäisten henkilöiden osaamisalueeseen. Näin ollen tavoitteita, mittareita ja päivittäin tai 

viikkotasolla tapahtuvaa seurantaa voisi jatkossa miettiä tarkemmin myös järjestelmän tuomien 

mahdollisuuksien tai rajoitteiden kannalta. Tilanne, jossa aikaa halutaan säästää, mutta sitä 

käytetäänkin kohtuuttoman paljon tietojen etsimiseen, muokkaamiseen ja tallentamiseen eri 

muodoissa ei varmastikaan ole tahtotila tulevaisuutta ajatellen. 

 

Tilannetta ja kokonaisarviointia olisi varmasti helpompi seurata jos tehtyjä muutoksia ja 

kehitystoimenpiteitä selkeästi listattaisiin kootusti. Tätä työtä varten oli kartoitettava monen 

henkilön kautta lähinnä tietoa, jota ei kootusti löytynyt yhdestä seurantadokumentista, vaan 

tieto olisi löytynyt erillisistä pöytäkirjoista, joita ei kuitenkaan tämän työn laajuuden takia ollut 

järkevää lähteä erikseen etsimään. Näin pystyttäisiin mahdollisesti myös vaikuttamaan 

kokonaistilanteen parantamiseen ja tarkasteluun, eikä osaoptimointia pääsisi tapahtumaan. 

Leanissa haasteena onkin juuri kokonaisuuden parantaminen, eikä vain tiettyjen yksiköiden tai 

osastojen osaoptimointi (Poksinska 2010). Yhteistyötä eri osastojen välillä tarvitaan ja 

arvovirtakaavion tekemiseen eri osastojen ymmärrystä ja motivaatiota Leania kohtaan. 

Kokonaiskuvan hahmottaminen on tärkeää, ettei eletä siinä luulossa, että jokin asia on ratkaistu 

yhdellä osastolla, mutta se onkin yhtäkkiä toisen osaston ongelma. (Poksinska 2010) 

 

Jos vaikutuksia halutaan uudemman kerran tarkkailla kokonaisnäkökulmasta, eikä ns. 

tukkimiehen kirjanpito –lomakkeiden tai erillisten omien seurantalomakkeiden avulla, 

seurannan tekeminen varmasti helpottuisi, jos listauksia toimenpiteistä ja kehityshankkeista 

olisi suoraan saatavilla kootussa muodossa. Tämä voisi olla hyödyksi myös toisille 

terveydenhuollon yksiköille, jos koetaan, että on vaikea hahmottaa, mikä terveydenhuollossa 
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on arvoa tuottavaa toimintaa ja mikä taas tuottaa hukkaa. Toisin sanoen esimerkkien avulla 

voisi nopeammin päästä kiinni asiaan, vaikka sinänsä Lean olisi uusi asia. Eli listausta 

toimenpiteistä voisi hyödyntää muissa yksiköissä, joissa Lean otetaan käyttöön vasta 

myöhemmin. Toisaalta listausta voisi kritisoida, koska tavoitteena on jatkuva parantaminen, 

eikä niinkään erillisten osaprojektien seuranta. 

 

Koulutukseen olisi varmasti myös hyvä panostaa (Patri & Suresh 2018, Al-Balushi et al. 2014, 

Poksinska 2010). Niin kuin jo aiemmin on todettu, muutosten läpivieminen vie aikaa, eikä 

mikään muutu hetkessä. Tässä tilanteessa jatkuva, koko henkilöstöä koskeva kouluttaminen ja 

resursoinnin suunnittelu koulutuksen ajaksi voisi entisestään lisätä osaamista ja motivaatiota. 

Varsinkin johtamiseen liittyvä koulutus oli myös vahvasti haastatteluissa mukana. Kuten 

kirjallisuudessa on todettu (Stenvall & Virtanen 2010 s. 85-86, 243-244, Drotz & Poksinska 

2014), ei johtamiseen terveydenhuollon puolella ole niinkään panostettu, tai sitä on hoidettu 

osa-aikaisesti. On selvää, että johtaminen uutena asiana vaatii totuttelua ja harjaantumista. 

Samalla siihen pitää panostaa aikaa, koska kyse on vuorovaikutuksesta, tavoitteellisesta 

toimintatavasta ja tässä yhteydessä vielä julkisesta toiminnasta. (Stenvall & Virtanen 2010 s. 

85-86, 243-244) 

 

Tulevaisuudessa voisi myös kyselylomakkeen tai haastattelujen avulla tutkia henkilökunnan, 

sekä suorittavaa työtä että esimiestyötä tekevän henkilöstön mielipiteitä Leanin 

menestystekijöistä ja haasteista. Arvokasta tietoa parannus- ja kehitysehdotuksista Leanin 

implementoinnista olisi varmasti saatavilla tätä kautta. Nyt vaikutusten arvioimisessa on 

käytetty numeerisia, ns. kovia mittareita. Kirjallisuudessa on muutenkin suurilta osin keskitytty 

Leanin arviointiin lähinnä menetelmien ja itse implementoinnin teknisen toteuttamisen osalta 

(Rees & Gauld 2017). Leanissa osa liittyy myös ihmisten kunnioittamiseen (Sugimori et al. 

1977). Kirjallisuudessa onkin ehdotettu sosiaalisen puolen huomioimista (Burgess & Radnor 

2013), vaikkakin ihmiskeskeisyyttä ei Leanissa mielletä ns. pehmeänä arvona (Ballé et al. 

2017). Lisäksi HR-osaajien osallistamista Leanin implementoinnissa ja tulevissa tutkimuksissa 

on ehdotettu (Rees & Gauld 2017). 
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