
  

 

 

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 

School of Engineering Science 

Tuotantotalouden koulutusohjelma  

Degree Programme in Industrial Engineering and Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannu Taskinen 

 

SUUN TERVEYDENHUOLLON AJANVARAUKSEN KEHITTÄMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat:  Tutkijaopettaja Kalle Elfvengren 

 Tutkijaopettaja Jouni Koivuniemi 

Työn ohjaaja: Kaupungin erikoisasiantuntija 



  

 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

School of Engineering Science 

Tuotantotalouden koulutusohjelma 

 

Hannu Taskinen 

 

Suun terveydenhuollon ajanvarauksen kehittäminen 

 

Diplomityö 

2020 

71 sivua, 19 kuvaa, 9 taulukkoa ja 2 liitettä 

Tarkastajat:  dosentti, tutkijaopettaja Kalle Elfvengren ja dosentti, tutkijaopettaja Jouni 

Koivuniemi 

 

Hakusanat: KJ-menetelmä, Lean, pullonkaulateoria, päätöksenteko, liiketoimintatieto 

Keywords: Affinity diagram, Lean, Theory of Constraints, decision making, business 

intelligence 

 

Työn tarkoituksena oli perehtyä kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikön 

ajanvaraukseen, sen ongelmakohtiin ja prosesseihin. Ajanvaraus oli varsin ruuhkautunut ja 

asiakkaat eivät olleet palveluun tyytyväisiä. Ajanvarauksen jonotusajat venyivät pitkiksi ja 

yhteydenotto asiakkaisiin päin saattoi kestää useita päiviä. Lisäksi digitaaliset palvelut eivät 

toimineet toivotulla tavalla. Kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikkö oli myös ottanut 

käyttöön uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän loppuvuodesta, ja sen käyttöönotto ei ollut 

saavuttanut lopullista päätepistettään. Suun terveydenhuollon ajanvaraus kuului tämän 

järjestelmän piiriin. Ajanvarauksen henkilökunta ei kyennyt hoitamaan varauksia ajallisesti lain 

edellyttämissä puitteissa. Vallalla ollut koronapandemia sotki vielä asioita entisestään. 

Diplomityössä pyrittiin löytämään kehitysehdotuksia toiminnan parantamiseksi. 

 

Tutkimus suoritettiin laadullisena ja määrällisenä case-tutkimuksena, jossa syvennyttiin 

kohdeorganisaation toimintaan ja sen kehittämiseen. Tutkimus koostui teoriaosuudesta ja 

empiirisestä osuudesta. Teoriaosuuden viitekehyksiksi valikoituivat Lean, pullonkaulateoria 

(Theory of Constraints, TOC), muutosprosessi ja päätöksenteko, suorituskyvyn mittaaminen 

sekä liiketoimintatiedon hallinta (Business Intelligence, BI). Teoriaosuuden materiaali kerättiin 

kirjallisuudesta, tieteellisistä artikkeleista, verkkodokumenteista ja verkkosivustoilta. 

Empiirisessä osuudessa käytettiin nykytilan kartoitusta, tilastollista aineistoa sekä KJ-

menetelmällä henkilöstöltä kerättyä ns. ”hiljaista tietoa”. 

 

Työssä määriteltiin teoriaosuuden pohjalta kohdeorganisaatiolle vaatimuksia, joita sitten 

peilattiin empiirisen osuuden tuottamaan nykytilaan. Tämän perusteella laadittiin 

kohdeorganisaatiolle lista kehitystoimenpiteistä tavoitteineen. Koska ajanvaraus on osa 

laajempaa kokonaisuutta, tutkittiin myös kehitystoimenpiteitä, jotka koskevat koko suun 

terveydenhuollon palveluyksikköä. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi nousivat sähköisten 

järjestelmien käyttöasteen nostaminen ja toimintakunnon parantaminen sekä henkilöresurssien 

riittävyys. Lisäksi suorituskyvyn mittareiden ja liiketoiminnan hallintaan tarvittavien tietojen 

määrittäminen vaatisivat toimenpiteitä. 
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The purpose of the work was to research the appointment procedure of a city’s oral health care 

service unit, its problem areas, and processes. The appointment was quite congested, and 

customers were not satisfied with the service. Appointment queues were lengthy and contacting 

customers could take several days. In addition, digital services did not work as desired. City’s 

oral health care service unit had also introduced a new customer and patient information system 

by the end of year, and its’ implementation had not reached its final endpoint. Oral health care 

appointments were covered by this system. The appointment staff was unable to handle the 

reservations in time within the legal framework. The prevailing coronary pandemic made things 

even worse. The aim of the thesis was to find development proposals to improve operations. 

 

The study was conducted as a qualitative and quantitative case study, where the activities of the 

target organization and its development were researched. The study consisted of a theoretical 

part and an empirical part. Lean, Theory of Constraints (TOC), change process and decision 

making, performance measurement, and Business Intelligence (BI) were selected as reference 

frameworks for the theoretical part. The material of the theoretical part was collected from 

literature, scientific articles, online documents, and websites. In the empirical part, the material 

was collected from organization’s current state, statistical data and the so-called KJ method 

(Affinity Diagram), which was used to collect the personnel “Tacit knowledge”. 

 

Based on the theoretical part, the requirements for the target organization were defined in the 

work, which were then mirrored to the current state produced by the empirical part. Based on 

this, development proposals were prepared for the target organization. The work resulted in a 

list of development measures with objectives. As the reservation of appointment is part of a 

larger whole, development measures that also apply to the whole organization were also 

examined. The most important areas for development were increasing the utilization rate and 

improving the operational condition of electronic systems, as well as the adequacy of human 

resources. In addition, the determination of performance metrics and business intelligence 

information would require action. 

 



  

 

 

ALKUSANAT 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty koronaviruksen levitessä pahimmillaan kylväen COVID-19 tautia 

ja karanteenissa oleminen ei alun luuloista huolimatta osoittautunut työn kannalta kovin 

tehokkaaksi. Paljon huolta ja erinäisiä lisätoimenpiteitä tuli esiin esim. perhepiirissä. Lisäksi 

työn kannalta oleelliset tapaamiset ja tapaamisia vaativat tutkimusmetodien hyödyntämiset 

vaikeutuivat huomattavasti tai niitä piti modifioida poikkeustilanteeseen sopiviksi. Fyysisen 

aineiston hankinta kävi myös mahdottomaksi poikkeustilanteen eristäessä Uudenmaan läänin 

ja sulkiessa suurimman osan julkisista palveluista kirjastot mukaan lukien. Oli siis 

turvauduttava Internetin mahdollisuuksiin ja opiskelun aikaisiin aineistoihin. Työn 

loppupuolella yhteiskuntaa avattiin ja poikkeusoloja purettiin, mikä helpotti hieman työn 

loppuunsaattamista. Ainakin itselleni tämä lopputyön tekeminen näissä erikoisissa olosuhteissa 

tulee jäämään henkilökohtaiseen historiaani varsin merkillisenä ajanjaksona. 

 

Opiskeluajan innovaattoreina ja iltojen keskusteluiden promoottoreina toimineet 

opiskelijakaverini Major-Tom ja proosantaitaja Eero ansaitsevat erityiskiitokset ajatusten 

vaellukselle uusien katsantokantojen kuplimisen mahdollistamiseksi. Suurin kiitos tämän 

punnerruksen läpiviemiseksi saadusta henkisestä tuesta kuuluu tietenkin puolisolleni Marille - 

tuottamisen tuskaa ei ole helppoa katsoa vierestä. 
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Hannu Taskinen 
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1 JOHDANTO 

 

Terveydenhuollon palveluissa pyritään nykyään yhä enenevässä määrin siirtymään digitaalisiin 

palveluihin. Murrosvaihe on parhaillaan menossa ja teknisten haasteiden lisäksi ongelmia 

aiheuttavat eri ikäryhmien ja kansalaisuuksien tarpeiden huomioon ottaminen. Digitaalisuuteen 

siirtyminen ei kuitenkaan saisi vähentää asiakkaan kokemaa arvoa käytetyistä palveluista. 

Tämä aiheuttaa sen, että kaikkia palveluita tai palveluiden osia ei kannata, eikä ehkä pidäkään 

muuttaa digitaalisiksi. Digitaalista ja analogista käytäntöä yhteen sovitettaessa tulee usein eteen 

uusien toimintamallien käyttöönotto ja niiden aiheuttamat ongelmat, kuten olemassa olevien 

resurssien käyttäminen tehokkaasti. Toimintamalleja muutettaessa joudutaan resursseja 

väistämättä jakamaan uudelleen, mikä on toimintaympäristölle raskasta ja aiheuttaa monesti 

henkilöstössä vastustusta. Kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikössä sähköinen ja 

perinteinen ajanvaraus toimivat rinnakkain. Tämän työn tarkoituksena oli kaupungin suun 

terveydenhuollon ajanvarausprosessin kokonaisvaltainen kehittäminen asiakkaat ja olemassa 

olevat resurssit huomioiden. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Tämä opinnäytetyö tehtiin Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) 

tuotantotalouden laitokselle opinnäytteenä diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Tutkimuksen 

toimeksiantaja oli kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikkö. Työn tarkastajina 

toimivat tutkijaopettaja Kalle Elfvengren ja tutkijaopettaja Jouni Koivuniemi. Ohjaajana 

toimeksiantajan puolelta toimi kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikön 

erikoisasiantuntija. 

 

Kaupungin suun terveydenhuollon ajanvaraus oli varsin ruuhkautunut ja asiakkaat eivät olleet 

palveluun tyytyväisiä. Lisäksi digitaaliset palvelut eivät toimineet vielä toivotulla tavalla. 

Kaupungin suun terveydenhuollossa oli otettu käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä 

ja sen käyttöönotto ei ollut saavuttanut vielä lopullista päätepistettään. Suun terveydenhuollon 

ajanvaraus on osa tätä järjestelmää. Työssä selvitettiin, kuinka nykyistä ajanvarausprosessia 

voitaisiin kehittää ja seurata käyttäen mahdollisimman paljon jo olemassa olevia resursseja 

ajanvaraukseen kohdistuvan paineen helpottamiseksi. Prosessin olisi kyettävä vastaamaan 

omalta osaltaan terveydenhuoltolain luvun 6, pykälä 51 (Terveydenhuoltolaki 2010) 
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vaatimuksiin hoitoon pääsyn osalta. Edellä mainitun pykälän sisällössä vaaditaan 

kuntaa/kaupunkia järjestämään perusterveydenhuollon toimintansa siten, että ”potilas voi saada 

arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun 

terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon 

tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden 

terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana”. Lisäksi 

laissa todetaan seuraavaa: ”Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai 

hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja 

sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin 

kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden 

enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä 

toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, 

hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä 

potilaan terveydentilan vaarantumatta.” Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoama tilanne 

tapahtuneiden käyntien osalta suun terveydenhuollossa 15.04.2020 (THL 2020) kaupungissa ja 

koko läänissä on esitetty taulukossa 1. 

 

 

Taulukko 1 Tapahtuneiden käyntien odotusajat suun terveydenhuollossa 15.04.2020 (THL 2020) 

Käynnit 0 pv 1-3 pv 4-21 pv 22-90 pv 91-180 pv Yli 180 pv 
Kaikki 

odottajat 

Kaupunki 20 376 19 828 22 448 49 497 11 192 3 315 126 656 

Lääni 134 728 72 313 125 726 259 608 60 223 21 610 674 208 

 

 

Alun perin Kiinasta lähtöisin oleva koronavirus levisi tutkimuksen aikana muutamassa 

kuukaudessa ympäri maapalloa. Sen aiheuttamaan COVID-19 -tautiin (Corona Virus Disease 

2019) ei ollut lääkettä, eikä rokotetta. Virus oli erittäin herkästi tarttuva, varsinkin 

aerosolimaisena pisaratartuntana ja tämän takia suun terveydenhuollon ammattilaiset olivat 

ammattikunnista kaikkein suurimmassa vaarassa saada tartunta ja levittää virusta eteenpäin 

kollegoihinsa sekä potilaisiin. Oli todennäköistä, että koronaviruspandemiassa henkilökuntaa 

tulisi sairastumaan ja eri riskiryhmiin kuuluvat potilaat hoidettaisiin erityismenettelyin. Asiaa 

vaikeutti myös taudin puutteellinen testaaminen, jolloin oireettomia taudinlevittäjiä oli 
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mahdotonta paikallistaa. Potilaat tultaisiin todennäköisesti jakamaan erilaisiin luokkiin hoidon 

tärkeyden kannalta. Kiireettömät tapaukset siirrettäisiin mahdollisesti kuukausilla eteenpäin, 

puolikiireelliset hoidettaisiin hieman aiemmin ja kiireelliset sekä hoidon kannalta keskeneräiset 

tapaukset sijoitettaisiin lähitulevaisuuteen. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikön 

ajanvaraukseen, sen ongelmakohtiin ja itse prosesseihin. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla 

jonotusaika ajanvarauksen eri vaiheissa olisi kohtuullinen. Asiakastyytyväisyys, laatu ja 

vaikuttavuus olivat tutkimuksen keskiössä. Teknisenä tavoitteena oli digitalisaation 

hyväksikäyttö siten, että olemassa olevat resurssit kohdentuisivat hyvin ja mahdolliset 

lisäinvestoinnit jäisivät maltilliselle tasolle. Opinnäytetyössä pyrittiin konkreettisiin 

kehitysehdotuksiin. 

 

Koska kyseessä oli tulevaisuuteen liittyvä muutosprosessi, käytettiin tutkimuksessa myös 

voimavaroja muutoksen vaikuttavuuden todentamiseen. Tässä oli ensin mietittävä 

suunterveydenhuollon palveluyksikön liikelaitosmaista toimintatapaa. Helsingin Sanomissa 

(2009) olleen artikkelin mukaan kunnallinen liikelaitos kattaa kulunsa maksutuloilla ja 

investoinnit tulorahoituksella, eikä niille haeta maksimituottoa. Yle Uutiset (2017) puolestaan 

toteaa artikkelissaan, että kunnan liikelaitoksen ei ole osakeyhtiön tavoin tarkoitus tuottaa 

omistajilleen voittoa, vaan tuotoilla on tarkoitus kattaa vain kustannukset ja investoinnit. 

Liikelaitoksen tehtävämäärittelyn tarkoituksena on mahdollistaa liikelaitosmallin soveltaminen 

esim. kunnan sisäisessä ”tilaaja - tuottaja” -mallissa ja tehtävä katsotaan liiketaloudellisin 

periaattein hoidetuksi silloin, kun tehtävän tulojen on tarkoitus kattaa sen suorittamisesta 

aiheutuvat menot eli täyttää kannattavuusvaatimus (Suomen Kuntaliitto 2017). 

Liikelaitosmaisen luonteen takia oli siis vaikuttavuutta mitattaessa otettava huomioon julkisen 

sektorin taloudellisuus- ja tuottavuusajattelun lisäksi myös yksityiselle sektorille ominainen 

kannattavuuden näkökulma, vaikka varsinaista voittoa ei pyritäkään tavoittelemaan. Työssä 

perehdyttiin myös yleisellä tasolla muutoksen implementointiin organisaatiossa. 

 

Päätutkimuskysymys muotoutui suoraan toimeksiannosta: 

Miten ajanvarausta voitaisiin kehittää hyödyntämällä paremmin olemassa olevia resursseja? 



8 

 

 

 

Pääkysymyksen tueksi esitettiin alikysymyksiä, jotka olivat: 

Mitkä ovat ajanvarauksen keskeiset ongelmakohdat? 

Millä mittareilla ja miten ajanvarauksen toimintaa tulisi seurata?  

 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin kirjallisuudesta ja käytännöstä. Ongelmia pyrittiin 

kartoittamaan organisaation ammattilaisia kuuntelemalla ja tarkastelemalla tilastollista dataa 

sekä ajanvarauksen nykytilaa kokonaisuudessaan. 

 

Tutkimus rajattiin tilaajan antaman toimeksiannon mukaisesti, eli kaupungin suun 

terveydenhuollon ajanvarausprosessin ongelmien tunnistamiseen ja niiden poistamiseen. 

Työssä keskityttiin ainoastaan ajanvarauksen kehittämiseen, ei ajanvarauksen jälkeen 

tapahtuvaan toimintaan, eikä sen vaikutuksiin. Vaikka kaupungin palveluyksikön 

liikelaitosmaisessa toiminnassa käytetään myös kannattavuusajattelua, tässä työssä perehdyttiin 

ainoastaan suun terveydenhuollon ajanvarauksen sisäiseen suorituskykyyn ja sen 

vaikuttavuuden indikaattoreiden löytämiseen. Tämä rajaus tuli suoraan toimeksiannosta, koska 

kyseessä oli ajanvarauksen kehittäminen nimenomaan prosessien osalta. Tilastollinen 

tarkastelu rajattiin yhteen kuukauteen, kokopäiväisiin työntekijöihin ja vain arkipäiviin. Näistä 

enemmän luvussa 2. 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Työn tavoitteisiin päästiin ajanvarauksen nykytilan kartoituksella sekä kirjallisen aineiston ja 

käytännön tutkimusaineiston avulla. Tutkimuskysymyksiin hankittiin teoreettista 

ratkaisupohjaa kirjallisuudesta etsimällä sopivia viitekehyksiä ja metodeja, joiden avulla oli 

mahdollista asettaa ajanvaraukselle ja siten myös koko palveluyksikölle vaatimuksia. Nämä 

vaatimukset tähtäsivät prosessien kehittämiseen. Työssä käytetyt viitekehykset ja menetelmät 

olivat: Lean, pullonkaulateoria (TOC, Theory of Constraints), muutosprosessi ja päätöksenteko, 

suorituskyvyn mittaaminen sekä liiketoimintatiedon hallinta (Business Intelligence, BI). 

Seuraavaksi kartoitettiin ajanvarauksen nykytilaa ongelmakohtineen ja hankittiin käytännöstä 

aineistoa kehittämisen tueksi. Nykytilaa pyrittiin selventämään erilaisten kaavioiden sekä 

taulukoiden avulla ja tilastollisena aineistona käytettiin ennen pandemian puhkeamista 

syntynyttä tietoa. Ajanvarausprosessiin liittyvien ammattilaisten näkemyksiä kartoittamalla 
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saatiin selville erilaisia solmukohtia, jotka muuten olisivat mahdollisesti jääneet huomioimatta. 

Tämä kartoitus tehtiin käyttämällä pandemiatilanteeseen tutkimusta varten modifioitua KJ-

menetelmää, jolla prosessiin liittyvien ammattilaisten mielipiteet ja ajatukset saatiin 

mahdollisimman hyvin esille. Tästä menetelmästä enemmän luvussa 2. Ongelmat ratkaistiin 

lopulta peilaamalla edellä mainittuja vaatimuksia ja hankittuja aineistoja toisiinsa. 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Raportin rakenteessa noudatetaan seuraavanlaista logiikkaa. Tutkimuksen metodologia 

esitellään luvussa 2. Siinä tutkimus on jaoteltu kolmeen osaa, jotka myöhemmin esitellään osa 

kerrallaan raportin edetessä. Nämä kolme osaa käsittävät laadullisen ja määrällisen case-

tutkimuksen, joka sisältää kirjallisuushaun strategian esittelyn, tilastollisen tiedon keräämisen, 

ja viimeisenä empiirisen tiedon keräämisen keinot sisältäen jo aiemmin mainitun modifioidun 

KJ-menetelmän ja sen käytön. Luvussa 3. esitellään tutkimuksessa käytetyt teoreettiset 

menetelmät ja viitekehykset. Nämä käydään läpi siinä laajuudessa, kun ne tutkimuksen kannalta 

olivat aiheellisia, vaikka kaiken kaikkiaan ne olisivatkin huomattavasti laajempia 

kokonaisuuksia. Luvussa 4. perehdytään itse tutkimuksen kohteeseen (case) eli kaupungin suun 

terveydenhuollon ajanvaraukseen. Luku käsittää ajanvarauksen nykytilan kartoituksen sisältäen 

ajanvarauksen rakenteen, prosessit ja merkityksellisen tilastollisen aineiston. Lisäksi esitellään 

KJ-menetelmällä kerätty aineisto, tehdään kehitysehdotuksia ja esitetään näiden perusteella 

mahdollisia vaikuttavuusmittareita. Luku 5. käsittää tulosten arviointia jatkotutkimuskohteiden 

pohdintaa johtopäätösten muodossa. Viimeinen luku 6. on tutkimuksesta tehty yhteenveto. 

Raportin rakenne on esitetty kaaviomaisesti seuraavalla sivulla kuvassa 1. 
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Kuva 1 Raportin rakenne 
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2 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

Tutkimus suoritettiin laadullisena ja määrällisenä case-tutkimuksena (tapaustutkimus), jossa 

syvennyttiin kohdeorganisaation toimintaan ja sen kehittämiseen. Case-tutkimuksessa nimensä 

mukaisesti tarkastellaan yhtä tai useampaa tapausta, joiden määrittelyissä, analysoinneissa ja 

ratkaisuissa voidaan käyttää laadullisen aineiston (esimerkiksi haastattelut ja kyselyt) ohella 

myös määrällistä aineistoa, kuten tilastoja (Eriksson ja Koistinen, 2005). Tässä tutkimuksessa 

tapausta edusti kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikön ajanvarausyksikkö. 

Metodologia jakaantui kirjalliseen teoriaosuuteen ja empiiriseen osuuteen. Kirjallinen osuus 

keskittyi prosessien kehittämisen teoriaan. Empiirisessä osuudessa kerättiin aineistoa 

organisaation prosesseista, niiden epäkohdista ja kehitystarpeista perustuen tilastoihin sekä 

henkilökunnan ammattitaitoon. Henkilökunnan ammattitaidon hyödyntämiseen tutkimuksessa 

käytettiin alun perin Japanista tullutta KJ-menetelmää, josta enemmän jäljempänä. 

Tutkimuksen kohteena olevan suun terveydenhuollon ajanvarauksen nykytilaa käytettiin 

pohjana tehtäessä lopullisia päätelmiä.  Nykytilaa tutkittiin selvittämällä ajanvarauksen asemaa 

organisaatiossa sekä sen rakennetta ja toimintaa. 

 

Kirjallisuustutkimuksen hakustrategiana oli löytää tutkittavana oleviin prosesseihin läheisesti 

liittyvää aineistoa, jonka avulla kyettäisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Kirjallisuushaut toteutettiin koronapandemian takia suoraan omalta 

tietokoneelta käyttäen hyväksi Internetin yleisiä hakumahdollisuuksia ja yliopiston suomia 

mahdollisuuksia päästä käsiksi sen tietokantoihin. Hakutuloksena saatiin kirjallisuutta, 

tieteellisiä artikkeleita, verkkodokumentteja ja verkkosivuja. Lisäksi tietoa haettiin aiheeseen 

liittyvistä luentomateriaaleista. Käytettyjä hakusanoja olivat mm. affinity diagram, KJ-method, 

lean, TOC, Theory of Constraints, performance measurement, process flow analysis, lean, 

metrics, lean metrics, process metrics, KPI, key performance indicator, process implementation 

and management sekä näiden erilaiset yhdistelmät. Haut toteutettiin myös suomen kielellä. 

Käytettyjä tietokantoja olivat mm. LUT Finna, Internet (julkaisut, raportit, artikkelit), Research 

Gate ja Gartner. 

 

Kuten luvussa 1 on mainittu, niin koronaviruksen leviäminen teki reaaliaikaisen data käytön 

työn alkuperäisen toimensiannon mukaisesti mahdottomaksi. Tutkimuksen tavoitteiden 

kannalta tällä ei kuitenkaan ollut merkitystä, koska ongelmat olivat ilmenneet jo aiemmin. 
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Kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikkö oli ottanut suun terveydenhuollossa 

käyttöön uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän marraskuun puolivälissä. Tietojärjestelmän 

koulutus ja henkilöstön sisäänajo kestivät aina tammikuulle saakka. Maaliskuussa koronavirus 

muutti suun terveydenhuollon tavanomaiset prosessit poikkeuksellisiksi, jolloin jäljelle jäi vain 

helmikuu, jolloin toiminta oli lähellä sitä, mihin mahdollisesti palataan viruksen taltuttua. Näin 

ollen tutkimuksessa käytetty tilastollinen aineisto on peräisin helmikuulta. Viikonloppuina 

tehdyt työtunnit edustivat vain osaa työnkuvasta, joten lauantait ja sunnuntait jätettiin 

tilastollisesta tarkastelusta pois. Lisäksi asiakaspalvelun tilastotieto kohdennettiin vain 

kokopäiväisiin työntekijöihin. Näin edellä mainittujen rajausten avulla saatiin keskenään 

vertailukelpoista dataa, jonka avulla voitiin tehdä suuntaa antavia päätelmiä ongelmakohtien 

laadusta. Tilastollista aineistoa kerättiin asiakkaan kannalta merkityksellisistä suureista ja 

ajanvarauksen prosessien toimivuuden kannalta tärkeistä suureista. Kaikki käytössä ollut 

tilastotieto oli organisaatiolle kolmannen osapuolen tuottamaa räätälöimätöntä tietoa. 

 

Henkilökuntaan liittyvän empiirisen aineiston hankinnassa oli alun perin tarkoituksena 

haastatella nimettömästi ajanvarausprosessiin liittyviä palveluyksikön eri sisäisillä tasoilla 

työskenteleviä työntekijöitä ja mahdollisesti asiakaskuntaa sikäli kuin se tutkimuksen 

lopputuloksen kannalta olisi ollut relevanttia. Haastattelujen tarkoituksena oli saada 

oikeanlainen käsitys ajanvarauksen ongelmista ja niiden sijainnista sekä siitä, miten ongelmat 

olisi mahdollista ratkaista jo olemassa olevia resursseja paremmin kohdentamalla. Lisäksi 

toimintatapojen muuttamisen mahdollisuutta oli myös tarkoitus kartoittaa. Maailmalla 

vauhdilla levinnyt koronavirus ja sen aiheuttama COVID-19 tauti kuitenkin karanteeneineen ja 

liikuntarajoituksineen teki alkuperäisen suunnitelman mahdottomaksi toteuttaa. Vaihtoehdoksi 

haastatteluille valikoitui ns. KJ-menetelmä, joka modifioitiin olosuhteisiin sopivaksi. Toisena 

vaihtoehtona haastatteluiden korvaamiseen harkittiin ns. Delfoi -menetelmää, mutta sen 

sovittaminen vallitseviin olosuhteisiin osoittautui liian hankalaksi. Normaaliolosuhteiden 

vallitessa, se olisi todennäköisesti ollut aiheeseen varsin sopiva, mutta huomattavasti työläämpi 

menetelmä. Nyt käytettyä poikkeustilanteeseen modifioitua KJ-menetelmää on lisäksi helppo 

käyttää uudelleen vertailutiedon hankintaan, koska se on toiminnaltaan jo ennestään tuttu 

organisaation henkilökunnalle ja ei häiritse päivittäisiä rutiinitoimenpiteitä liikaa. 
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KJ-menetelmän keksi alun perin 1960-luvulla japanilainen kulttuuriantropologi Jiro Kawakita, 

joka etsi menetelmää eri kulttuureista kerätyn tiedon järjestämiseksi. Menetelmän nimi juontuu 

keksijän nimestä. Sitä kutsutaan myös nimellä ”Affiniteettikaavio” (Affinity Diagram). 

Kawakita totesi, että ”kenttätiede” on alue, johon on vuosien mittaan kiinnitetty hyvin vähän 

huomiota ja joka on metodologisesti alikehittynyt. Hän keksi KJ-menetelmän tapana 

organisoida kenttätyön avulla kerättyä tietoa, joka johtaisi merkityksellisiin löytöihin 

monipuolisesta ja sekalaisesta aineistosta. Menetelmässä kerätty tieto klusteroidaan eli 

ryhmitellään samankaltaisuuden perusteella. Heterogeeninen aineisto jaetaan siis 

homogeenisempiin osiin, joita lopuksi analysoidaan ja tehdään johtopäätöksiä. (Iba et al. 2017) 

 

KJ-menetelmää käytetään nykyään yleisesti haastattelu- ja havaintotietojen 

analysointimenetelmänä. Sitä on käytetty myös aivoriihen ja suunnittelun tukena. (Jokela ja 

Lucero, 2014) Menetelmästä on käytössä useita eri muunnoksia riippuen toimintaympäristöstä. 

Eräs yleinen toimintatapa on aineiston (esimerkiksi tärkeimmät syyt tiettyyn ongelmaan) 

kerääminen erillisille tarralapuille, jotka kiinnitetään fyysiselle seinälle satunnaisesti kuten 

kuvassa 2. Ongelma on ennalta määritelty ja koollekutsutut aiheeseen liittyvät osallistujat 

kirjoittavat oman mielipiteensä ongelman syistä eri tarralapuille. Kukin osallistuja kirjoittaa 

useamman tarralapun. Toimintaa ja tarralappujen riittävää määrää ohjaa tapahtuman 

fasilitaattori (koollekutsuja/järjestäjä). Seuraavaksi osallistujat ryhmittelevät tarralaput 

samankaltaisuuden perusteella. Ryhmittelystä käydään keskustelua ja sen päätteeksi jokaiselle 

ryhmälle annetaan otsikko kuvan 3 mukaisesti. Ryhmittelyn tarkoituksena on hahmottaa eri 

osa-alueet, joita analysoimalla on mahdollista tehdä johtopäätöksiä ja ratkaisuja koskien 

esitettyä ongelmaa. (Burge, 2011) 

Kuva 2 Tarralaput satunnaisesti seinällä Kuva 3 Tarralaput ryhmiteltynä
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Kuten edellä on mainittu, Kawakitan menetelmästä on käytössä useita eri muunnoksia. 

Tässäkin tutkimuksessa jouduttiin menetelmälle tekemään uusi muunnos, jolla vastattiin 

pandemian aiheuttamaan poikkeustilannetta. 

 

KJ-menetelmää käytettiin tässä tutkimuksessa seuraavasti. Ajanvarauksen prosessiin 

osallistuville henkilöille lähetettiin yksityisesti seuraavanlainen toimeksianto sähköpostilla: 

”Kirjaa vähintään viisi asiaa miten kehittäisit kaupungin suun terveydenhuollon ajanvarausta? 

(Mitä muutoksia tekisit? Voit myös perustella miksi tämä pitäisi tehdä.)”.  Kysymykseen 

pyydettiin vähintään viisi (5) mielipiteenomaista vastausta. Vastaajat valittiin Kaupungin 

ajanvarauksen toimesta ja toimeksianto lähetettiin 17:lle ajanvarauksen parissa työskentelevälle 

henkilölle, joista 10 teki täysipäiväistä ajanvaraustyötä, 6 oli osa-aikaisia ja yksi kuului 

esimiesportaaseen. Toimeksianto on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Ennen 

kysymyksen lähettämistä pidettiin asian tiimoilta ajanvarauksen henkilöstön kanssa kokous 

Internetin välityksellä, jossa tutkija selvitti käytettyä menetelmää ja sen tarkoitusperiä. Saadut 

vastaukset käytiin läpi ja niistä karsittiin päällekkäisyyksiä sekä yhdisteltiin samaa tarkoittavia 

asiayhteyksiä. Menetelmän hyödyllisyyttä pyrittiin lisäämään jakamalla vastaukset ainoastaan 

kahteen ryhmään. Toinen ryhmä käsitteli ajanvarauksen yleisiä asioita ja toinen tietoteknisiä 

asioita. Tämä tehtiin siksi, että yleisiin sisäisiin epäkohtiin suun terveydenhuollon ajanvaraus 

kykenee reagoimaan nopeastikin omalla panoksellaan, mutta tietotekniset epäkohdat ovat 

monesti linkittyneet kolmanteen osapuoleen, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmän 

tuottajaan. Näin saatiin myös tietoa siitä, mikä työn suorittajan kannalta on oleellista, kun 

mietitään tietojärjestelmän vaikuttavaa ja kustannustehokasta kehittämistä. 

 

Saadut vastaukset numeroitiin kumpaankin ryhmään erikseen omalla numeroinnilla ja ne 

lähetettiin PDF-tiedostona sähköpostin liitteenä jälleen samoille 17:lle henkilöille.  

Sähköpostissa pyydettiin valitsemaan tiedoston sisältämästä yleisien asioiden ryhmästä 6 ja 

tietoteknisten asioiden ryhmästä 2 omasta mielestä tällä hetkellä tärkeintä kohtaa ja lähettämään 

niiden kohtien numerot paluupostilla tutkijalle. Valintojen määrällä pyrittiin välttämään 

tilannetta, jossa vastaaja valitsee vain omia ehdotuksiaan. Ennen sähköpostin lähettämistä 

pidettiin toinen kokous ajanvarauksen henkilöstön kanssa Internetin välityksellä. Kokouksessa 

tutkija selvitti lähetettävän sähköpostin ja sen liitteen tarkoitusta. Sähköposti on esitetty 

liitteessä 2. Vastauksena saadut numerot yhdistettiin niihin kuuluviin tiedoston kohtiin, jotka 

asetettiin tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka monta ”ääntä” kukin kohta oli saanut. 
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Äänimäärästä laskettiin prosenttiluku kertomaan kohdan painoarvoa. Prosenttiluvussa 

äänimäärä suhteutettiin vastaajien kokonaismäärään. Mitä isompi prosentti, sen tärkeämpi 

kohta. Menetelmällä saadut tulokset on esitetty alaluvussa 4.4. 
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3 PROSESSIEN KEHITTÄMISEN TEORIAA 

 

Tässä luvussa keskitytään ajanvarauksen ongelmien ratkaisemisessa käytettyihin teorioihin ja 

viitekehyksiin. Lisäksi käydään läpi taloudellisuuden ja tuottavuuden seurantaa helpottavia 

menetelmiä, sekä näiden perusteella mahdollisesti tehtävien muutosten käyttöönottoa yleisellä 

tasolla. Ensin keskitytään Lean-ajatteluun ja ns. pullonkaulateoriaan. Lean otettiin mukaan 

teoreettiseen tarkasteluun, koska kohdeorganisaatiolla oli jo ennestään vahva Lean-ajattelun 

perusta sekä sen rooli yleisesti terveydenhuollossa on nykyään merkittävä ja pullonkaulateorian 

tarkoitus oli puolestaan toimia nopeana tapana korjata prosessien mahdollisia vääristymiä. 

Pullonkaulateoria ja Lean ovat pääosin harmoniassa ja näiden yhdistelmä on todennäköisesti 

tehokkain tapa kehittää esimerkiksi terveydenhuollon prosesseja (Moore ja Scheinkopf, 1998; 

Mäkijärvi, 2013). Seuraavaksi keskitymme muutosprosesseihin ja päätöksentekoon, koska 

prosessien kehittämiseen tarvitaan aina muutosten tekemistä ja perusteltua päätöksentekoa. 

Muutosten ja päätöksien vaikutusten seurantaan tarvitsemme suorituskyvyn mittaamista, jota 

käsitellään seuraavaksi. Viimeiseksi tarkastellaan liiketoimintatiedon hallintaa, jonka 

elementteihin kuuluvat edellä mainitun suorituskyvyn mittaamisen mittapisteitä. 

Liiketoimintatiedon hallinnalla on olennainen merkitys prosessien jatkuvassa parantamisessa 

ja siihen liittyvässä päätöksenteossa sekä seurannassa.  

 

3.1 Lean ja terveydenhuolto 

 

Kirjainyhdistelmää ”lean” näkee monesti kirjoitettavan isoilla kirjaimilla, mutta se ei ole 

lyhenne. Englannin kielestä vapaasti käännettynä se tarkoittaa hoikkaa, laihaa tai vähärasvaista. 

Lienee tästä viimeisestä on joskus lähdetty liikkeelle, kun on ajateltu lihasta poistettavan 

leikkuun yhteydessä ylimääräinen rasva, jotta se asiakkaalle arvokkain osa tulee ainoastaan 

käytettäväksi. Lähes samalla leikkuutyöllä saadaan siis asiakkaalle laadullisesti parempi tuote. 

Terminä Lean ei ole kovin vanha. Mäkijärven (2013) mukaan sen keksi MIT:n (Massachusetts 

Institute of Technology) amerikkalainen tutkija Jon Krafcik vuonna 1988. MIT:n määritelmän 

mukaan Lean tarkoittaa samaa tuotantomäärää puolella resurssilla ja kaksi kertaa paremmalla 

laadulla ja turvallisuudella (Mäkijärvi 2013). Varsinaisesti Lean tuli tunnetuksi amerikkalaisen 

J. P. Womack:in 1990 kirjoittamasta kirjasta ”The Machine that Changed the World”. Sen 

sijaan menetelmänä ja ajattelutapana Lean on huomattavasti vanhempi ja sen juuret juontuvat 

aina viime vuosisadan alkupuolen autoteollisuuteen lähtien amerikkalaisesta Henry Fordista ja 
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päätyen japanilaisen Toyota konsernin tuotantojärjestelmään. Ennen termiä Lean, 

menetelmästä käytettiinkin lyhennettä TPS (Toyota Production System). Leanin käytössä ja 

Lean-kulttuurin luomisessa on johdolla ja esimiehillä avainasema. Johtajat tiedostavat, että aina 

on pyrittävä parempaan, eikä mikään ole siltikään täydellistä. Tavoitteena on kuitenkin 

täydellinen prosessi ja kaikkein korkein laatu. Tätä kohti edetään jatkuvan parantamisen kautta. 

(Mäkijärvi, 2013). Lean-ajattelun keskeiset periaatteet ovat (Lillrank): 

 

1. Asiakasarvon tuottaminen 

2. Tuotteita ja palvelua tuotetaan kysynnän mukaan 

3. Kaikki mikä ei tuota asiakkaalle arvoa tai ei ole tuotannon kannalta oleellista, poistetaan 

4. Tuotanto pyritään hoitamaan mahdollisimman niukoilla resursseilla 

5. Tasainen tuotantovirta 

6. Virhevaihtelu minimoidaan 

7. Pyritään virtaustehokkuuteen. 

 

Viimeisten vuosikymmenien aikana on Lean-menetelmän havaittu teollisen tuotannon lisäksi 

soveltuvan myös palvelualoille ja terveydenhuoltoon (Mäkijärvi, 2013). Leanin lisäksi muita 

prosesseihin, tuotantojärjestelmiin ja -ketjuihin käytettäviä kehittämiseen tähtääviä menetelmiä 

ovat mm. Agile, TQM (Total Quality Management), Six Sigma ja pullonkaulateoria (TOC, 

Theory of Constraints) (Lillrank). Pullonkaulateoriasta enemmän seuraavassa luvussa. 

 

Tuotanto pyritään Lillrankin mukaan jakamaan monesti eri tyyppeihin, jotta tuotteet ja prosessit 

voidaan linkittää toisiinsa. Tyyppien muodostamisessa käytetään muuttujille seuraavanlaisia 

ajatustapoja: 

 

• ajatellaan tuotteiden vaihtelua tai niiden valikoimaa (asiakkaan intensiivisyys tai 

terveyskäyttäytyminen) 

• ajatellaan tuotteen tai asiakastilauksen läpimenoaikaa (hoidettujen asiakkaiden tai 

potilaiden määrä per aikayksikkö) 
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Kuva 4 Tuotantotyypit valikoiman ja läpimenoajan mukaan (Lillrank) 

 

 

Kuvassa 4 esitetyt viisi pääluokkaa tarkoittavat terveydenhuollossa esimerkiksi seuraavaa 

(Lillrank): 

 

• Projekti = harvinaiset, erittäin kalliit, ja/tai monimutkaiset sairastapaukset 

• Verstas = hankalasti diagnostisoitavat syövät ja infektiot; räätälöidyt tuotteet 

• Erätuotanto = kiireettömät diagnostiikat ja ryhmäneuvonta; identtisiä tuotteita tai pitkiä 

sarjoja; keskeneräiset tapaukset hoitojonoon 

• Linjatuotanto = päivystystapaukset ja kiireetön kirurginen hoito; integroitu kokoonpano 

ja toimitusketjut; tuotanto lähes katkeamatonta; jonot ja odotusajat minimoidaan 

• Jatkuva prosessi = pitkäaikainen lääkehoito ja automaattinen monitorointi. 

 

Terveydenhuollon Lean-sovellutuksissa on tavoitteena tuottavuuden kehittäminen 

linjatuotannon avulla. Tähän pyritään tuotteistamalla hoitopolkuja määrätyille sairaus- ja 

potilastyypeille. Tuottavuuden kehittäminen tarkoittaa enemmän ja/tai paremman saamista 

vähemmällä. Tuottavuus on panosten suhde tuotokseen ja vaikuttavuus on panosten suhde 

vaikutuksiin. Panokset voidaan jakaa henkilö- ja pääomaresursseihin, rahallisiin resursseihin ja 
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teknisiin resursseihin. Näiden resurssien tehokkuuden yhdistelmää kutsutaan 

resurssitehokkuudeksi. Virtaustehokkuudeksi kutsutaan läpimenoaikaa, eli aikaa 

ensimmäisestä yhteydenotosta tapauksen sulkemiseen. Tuottavuuden kehittämisessä suurin 

ongelma syntyy resurssi- ja virtaustehokkuuden samanaikaisesta optimoinnista (Kuva 5). 

 

 

 

Kuva 5 Resurssitehokkuus ja virtaustehokkuus (Lillrank) 

 

 

Tiettyyn rajaan asti virtaustehokkuus edistää resurssitehokkuutta, mutta tietyn rajan jälkeen, 

kun kapasiteetti on kohonnut tarpeeksi, alkaa virtaustehokkuus huonontua. Tämä johtuu siitä, 

että prosessi on mennyt tukkoon. (Lillrank) 

 

Lean ajattelua voidaan soveltaa valikoidusti niillä terveydenhuollon aloilla, joilla arvo ja ei-

arvo ovat kiistattomat (esimerkiksi päällekkäinen työ), prosessi on suunniteltavissa etukäteen 

tai kysyntä on seulottavissa ja ohjattavissa. Kaikissa asioissa tulee kuitenkin pyrkiä 

resurssitehokkuuden ja virtaustehokkuuden optimointiin, laadun virheettömyyteen ja 

potilasturvallisuuden maksimointiin. (Lillrank) 
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Korte et al. (2020) esittää toiminnan kehittämistä terveydenhuollossa Lean-ajattelun mukaisesti 

käyttäen seuraavia kahdeksaa kohtaa: 

 

1. Asiakas ja arvo – Määritetään malliasiakas, jotta ymmärretään kenelle, miten ja mitä 

palveluita tuotetaan. Lisäksi määritellään tuote ja palvelu ja näiden arvo asiakkaan 

näkökulmasta. Mitä asiakas tarvitsee ja mitkä palvelun ominaisuudet ovat vähemmän 

tärkeitä. 

2. Kysyntä ja kysynnän vaihtelu – Kysyntä jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen kysyntään. 

Ulkoinen kysyntä on asiakkaasta lähtevä palvelupyyntö ja sisäinen kysyntä on oman 

organisaation luoma tapahtuma. Tarpeetonta sisäistä kysyntää tulisi välttää. 

3. Arvovirta – Asiakasprosessin arvovirtakuvauksella rakennetaan yhteinen kuva 

nykyisestä toiminnasta ja sen kehittämistarpeista. Kuvaus auttaa ymmärtämään 

toiminnan tai palvelun kokonaisuutta ja sen avulla tunnistetaan asiakkaalle lisäarvoa 

tuovat toiminnot ja arvoa tuottamattomat toiminnot eli hukat. 

4. Tasoitus ja jaksotus – Toiminta tasoitetaan ja jaksotetaan vastaamaan asiakaskysyntää. 

Tasoituksen avulla poistetaan ruuhkahuippuja ja varmistetaan sujuva toiminta sekä 

hyödynnetään henkilökunnan ammattitaito kokonaisuudessaan. 

5. Tahtiaika – Tahtiajalla tarkoitetaan kysynnän rytmiä, jolla palveluita on tuotettava, jotta 

ei synny jonoja tai tarpeetonta odottamista. Synkronoimalla tuotetaan oikea-aikaisesti 

juuri sitä mitä tarvitaan. 

6. Virtaus – Hoito tai palvelu toteutetaan siten, että toimenpiteet ja palvelut toimivat 

sujuvasti ja pysähtymättä arvovirrassa. Toiminta suunnitellaan asiakaskysynnän 

perusteella. 

7. Imuohjaus – Imuohjauksella tarkoitetaan hoidon ja palveluiden tuottamista todellisen 

tarpeen mukaan. Jonoja tulee välttää ja niistä on pyrittävä eroon. 

8. Johtaminen – Lean-johdetussa terveydenhuollon organisaatiossa operatiivista toimintaa 

johdetaan päivittäin. Tavoitteena on luoda vakioituja työnkulkuja ja toimintatapoja. 

 

Lean-johtaja ei ole diktaattori ja Lean-organisaatiossa tavoitteet sekä strategia kulkevat ylhäältä 

alas ja ideat sekä ratkaisut alhaalta ylös. Eri tasolla toimivien johtajien tehtävänä on tehdä 

osuutensa niin, että tämä tulee mahdolliseksi. Oikealla tapaa käytäntöön vietynä Lean muuttaa 

organisaation työskentelytavat ja johtaa prosessien jatkuvaan parantamiseen (Mäkijärvi 2013). 
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3.2 Pullonkaulateoria eli Theory of Constraints 

 

Lean-ajattelun lisäksi organisaatioissa käytetään monesti menetelmää nimeltä Theory of 

Constraints (TOC), joka nykyään jää useasti Lean-ajattelun varjoon. Nimi on käännetty 

suomeksi useammalla tavalla kuten esimerkiksi pullonkaulateoria, kapeikkoteoria, rajoitteiden 

teoria ja esteiden teoria. Tässä raportissa käytetään termiä pullonkaulateoria, koska se kuvaa 

tutkijan mielestä parhaiten kyseessä olevan teorian sisältöä tämän tutkimuksen kannalta. 

Raportissa teoriasta käytetään myös lyhennettä TOC. 

 

Eliyahu Goldrattin kehittämä "Theory of Constraints" on menetelmä kapasiteetin lisäämiseksi 

hallitsemalla "rajoitteita" eli pullonkauloja (Lean Manufacturing Japan). Pullonkaulateoria 

TOC sai alkunsa Israelissa 1970-luvulla, kun Goldratt käytti tekniikkaa suuren muuttujamäärän 

optimoimiseksi kuumennetun kiteisen atomin käyttäytymisen ennustamiseksi. Sittemmin 

teoriasta on kehittynyt erittäin menestyvä toimintafilosofia, joka ajatuksena on keskittää johdon 

huomio paikallisiin rajoitteisiin, jotka leikkaavat koko järjestelmän suorituskykyä. (Gülsün et 

al. 2009) 

 

TOC tarkastelee järjestelmiä ketjuina. Heikoin lenkki on rajoite, joka estää ketjua toimimasta 

paremmin tavoitteensa saavuttamiseksi. Teorian filosofia on määrittää prosessiketjun heikoin 

osa ja poistaa tämä muuttamalla ketjua. Parannuksen jälkeen määritetään prosessiketjun 

seuraava heikoin osa ja poistetaan tämä muuttamalla ketjua jälleen. Päätavoite on soveltaa 

parannustoimenpiteitä jatkuvasti tavoitetilaa vastaavan rakenteen saavuttamiseksi. (Gülsün et 

al. 2009) 

 

Teorian lähtökohtana on löytää ja hallita avainrajoitteita, jotka määrittelevät koko järjestelmän 

menestyksen ja tehokkuuden. Tällöin oletetaan, että hallitsemalla hyvin pientä määrää 

järjestelmän eri tekijöitä, saadaan aikaan paljon suurempi vaikutus kuin yrittämällä hallita 

samanaikaisesti lähes kaikkien ongelma-alueiden useita eri tekijöitä. Järjestelmän sisäiset 

rajoitteet ovat tärkein tekijä, mikä tarjoaa lähtökohdan järjestelmän suorituskyvyn 

parantamiselle. Kuva 6 kuvaa TOC: n juuriongelmaa. (Varshapetian ja Semenova 2015) 
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Kuva 6 TOC:n juuriongelma (Varshapetian ja Semenova, 2015) 

 

Pullonkaulateoriasta on käytetty metaforisena esimerkkinä ryhmässä retkeilyä kuvaamaan 

suorituskyvyn parantamisen hallintaa. Siinä ryhmänjohtaja antaa kaikkien jäsenten 

(järjestelmän toiminnot) päästä määränpäähän mahdollisimman nopeasti (prosessin 

läpimenoaika). Oletetaan, että joukkueen johtaja ei tiedä kaikkien joukkueen jäsenten fyysistä 

kykyä. Nähdessään mitä tapahtuu hetki retkeilyn aloittamisen jälkeen, joukkueen johtaja 

selvittää kuka on ryhmän hitain jäsen, niin sanottu pullonkaula. Hitaimman ja ennen häntä 

kävelevän ihmisen välinen matka kasvaa, ja hitaimman ihmisen sekä hänen takanaan kävelevän 

ihmisen välinen matka lyhenee. Pian hitaimman ihmisen taakse alkaa muodostua jonoa ja koko 

ryhmän pääseminen perille hidastuu. Hitain ihminen määrittää siis koko ryhmän perille 

pääsemisen ajan eli prosessin läpimenoajan. Hitain henkilö voidaan asettaa ryhmän etuosaan, 

jolloin kaikki muut jäsenet pysyvät hitaimman tahdissa (synkronointi). Näin tekemällä ryhmä 

ei hajaannu. Vähentämällä hitaimman henkilön kantamaa taakkaa, koko ryhmän nopeus 

(suorituskyky) kasvaa ja ryhmä pääsee nopeammin perille (läpimenoaika lyhenee ja 

virtausnopeus kasvaa). On tärkeää huomata, että laittamalla koko ryhmä liikkumaan samalla 

kapasiteetilla, ei päästä yhtä hyvään tulokseen kuin tekemällä muutos hitaimman ihmisen 

suhteen hänen kapasiteettinsa lisäämiseksi. Tämän jälkeen tulee toiseksi hitaimman vuoro. 

Toistamalla tämä kapasiteetin lisääminen uudelleen ja uudelleen, saadaan kokonaisnopeutta 

(suorituskykyä) nostettua merkittävästi. Läpimenoaika lyhenee lähelle optimia ja virtausnopeus 

kasvaa lähelle optimia. (Lean Manufacturing Japan) 
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Rajoittavaksi tekijäksi voidaan yleisesti esittää resurssien riittämättömyyttä, mikä estää 

järjestelmän paremman suorituskyvyn saavuttamisen. Pullonkaulateoriassa järjestelmän 

suorituskykyä voidaan parantaa sen osien optimoimisella ilman resurssien lisäämistä. 

(Gülsün et al. 2009)  

 

Pullonkaulateorian kehittäjä Goldratt lähti liikkeelle varsin filosofiselta kannalta luodessaan 

teoriaa. Hänen mukaansa me aliarvioimme omaa intuitioamme. Intuitiivisesti tiedämme 

todelliset ongelmat ja tiedämme jopa ratkaisut näihin ongelmiin. Omien intuitioidemme 

sanoiksi pukemisen merkitystä ei hänen mielestään korosteta tarpeeksi. Niin kauan, kun 

emme opi pukemaan omaa intuitiotamme sanoiksi, emme pysty vakuuttamaan muita, 

emmekä edes itseämme siitä, minkä tiedämme olevan oikein. ”Jos emme vaivaudu 

verbalisoimaan intuitioamme, teemme itse päinvastoin kuin uskomme. Pelaamme vain paljon 

pelejä numeroilla ja sanoilla". (Goldratt, 1990) 

 

Kuinka sitten kuuntelemme itseämme siitä, minkä intuitiivisesti tiedämme olevan oikein ja 

kuinka puemme sen sanoiksi? Ensimmäinen askel on tiedostaa, että jokainen järjestelmä on 

rakennettu tarkoitusta varten. Emme luoneet organisaatiotamme vain sen olemassaolon 

vuoksi. Jokaisen elimen (minkä tahansa organisaation osan) toteuttamat toimet ja niiden 

vaikutukset tulisi arvioida suhteessa järjestelmän tarkoitukseen. Tämä merkitsee, että ennen 

kuin voimme käsitellä minkä tahansa järjestelmän osan parantamista, meidän on ensin 

määriteltävä järjestelmän tavoite ja mittarit, joiden avulla voimme arvioida minkä tahansa 

osajärjestelmän ja minkä tahansa paikallisen päätöksen vaikutusta tähän tavoitteeseen. Kun 

nämä on määritelty, voimme kuvata seuraavat vaiheet kahdella eri tavalla. Toisessa 

tarkastelemme parannettavaa järjestelmää ja toisessa itse parannusprosessia. Kun kumpaakin 

edellä mainittua tarkastellaan yhdessä, saamme asiasta vääristymättömän kuvan. (Goldratt, 

1990) 

 

Parannettavan järjestelmän tarkastelu voidaan jakaa viiteen vaiheeseen (Goldratt, 1990): 

1. Etsitään ja tunnistetaan järjestelmän pullonkaula eli virtausnopeutta rajoittava tekijä 

2. Etsitään ratkaisu rajoittavan tekijän poistamiseksi 

3. Keskitytään ratkaisun implementointiin, vaikka muualla esiintyisi ongelmia 

4. Vahvistetaan pullonkaulan toimintaa siten, että se ei enää ole rajoittava tekijä 

5. Mikäli pullonkaula on saatu siirrettyä muualle, palataan vaiheeseen yksi. 
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Parannusprosessin tarkastelu voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen (Goldratt, 1990): 

 

1. Mitä muutetaan? Jokainen todellisessa ympäristössä oleva organisaatio on hukkua 

ongelmiin, jotka vaativat johdon huomion. Johdon on kyettävä märittämään 

ydinongelmat. Se, mitä muutetaan, on avainasemassa suorituskyvyn parantamisen 

suhteen. 

2. Millaiseksi muutetaan? Kun ydinongelmat ovat tiedossa, on johdon seuraavaksi 

kyettävä rakentamaan yksinkertaisia ja käytännöllisiä ratkaisuja. 

3. Miten saada muutos aikaan? Edelliset kohdat ovat luonteeltaan teknisiä, mutta 

muutoksen aikaan saaminen on ehdottomasti psykologinen ja siten myös vaikein 

vaihe. Muutokseen liittyy aina pelkoa turvallisuuden tunteen katoamisesta, mikä 

aiheuttaa tunnepitoista vastarintaa. Tätä vastarintaa on pystyttävä hallitsemaan 

onnistuneen lopputuloksen saamiseksi. 

 

Pullonkaulateoria ja Lean 

TOC tähtää siis järjestelmän ja prosessien jatkuvaan parantamiseen kuten myös Lean-ajattelu. 

Pullonkaulateoriassa rajoitteiden tunnistaminen ja käsitteleminen tarjoaa nopeimman ja 

edullisimman tavan lisätä minkä tahansa organisaation suorituskykyä. Samaan aikaan Lean 

tarjoaa erilaisen lähestymistavan parantamiseen: prosesseissa olevan hukan poistaminen ja siten 

tuotantolinjojen kokonaisvaltainen tasapainottaminen (Lillrank). Kummallakin tekniikalla on 

oma kannattajakuntansa, jonka mielestä organisaatiossa on tilaa vain jommallekummalle. 

Todellisuudessa TOC ja Lean ovat pääosin harmoniassa. (Moore ja Scheinkopf, 1998) 

Esimerkiksi Mäkijärven (2013) mukaan todennäköisesti käyttökelpoisin ja tehokkain tapa 

kehittää esim. terveydenhuollon prosesseja olisi pullonkaulateorian ja Lean-ajattelun 

yhdistelmä. 
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3.3 Muutosprosessi ja päätöksenteko 

 

Edellä mainittujen menetelmien (Lean ja TOC) käyttö edellyttää organisaatiolta toiminnan ja 

toimintatapojen muutosta. Näiden muutosten tekeminen vaatii paljon ennakointia ja osaavaa 

päätöksentekoa. Ennakointiin kuuluu hyvä muutoksen suunnittelu ja muutoksen toteuttamisen 

tielle tulevien uhkakuvien kartoitus. Hyvä muutoksen suunnittelu vaikuttaa suuresti siihen, 

kuinka hallitusti muutos voidaan tehdä. Hallitun muutoksen saavuttamiseksi tulee 

toimintatapoja seurata, mitata ja kehittää (Kaufman et al. 2003).  

 

Muutosprosessin kynnyksellä tulee ensin määrittää visio ja tavoitteet. Tuloksille ja tavoitteille 

tulee asettaa selkeät vaatimustasot ja rajat sekä seurata niiden saavuttamista. Jotta jatkuva 

kehitys taattaisiin, tulisi siirtyä mukavuusalueelta pois ja ajatella erilaisia näkökulmia rajojen 

ulkopuolelta.  Mikäli organisaatio ei ota huomioon mukavuusalueelta poistumista, jää sen 

toiminta helposti paikalleen, eikä kehittymistä tapahdu. (Kaufman et al. 2003) 

 

Muutoksen hallinnassa on otettava huomioon projektin kesto, suorituksen eheys, johdon ja 

työntekijöiden sitoutuminen, sekä työntekijöiltä vaadittavat ponnistukset. Mikäli projektin 

kesto on pitkä, pitää sille määrittää tarpeellinen määrä tarkistuspisteitä, joilla sen etenemistä 

voidaan seurata. Tarkistuspisteissä voidaan tehdä tarvittavia muutoksia esim. resurssien suhteen 

kesken projektin. Suorituksen eheydellä tarkoitetaan tässä kykyä suorittaa projekti loppuun 

alkuperäisessä aikataulussa. Tämä riippuu suuresti tekijöiden taitotasosta ja ominaisuuksista. 

Lisäksi on oltava luotto tiimin johtajiin, neuvonantajiin ja työvoimaan. Oikeiden ihmisten on 

oltava oikeilla paikoilla ja johtajilla on oltava ongelmanratkaisukykyä. Johdon sitoutuminen 

tehtävään puolestaan vaikuttaa suuresti työntekijöiden panokseen, koska epäusko on helposti 

aistittavissa. Työntekijöiden on saatava johdolta tukea ja koko muutosprojektin on oltava 

läpinäkyvä. Työntekijöiden ponnistuksilla tarkoitetaan tässä normaalin työn lisäksi tehtäviä 

suoritteita. Johdon on ymmärrettävä projektin vaatimukset ja helpotettava normaalia työtaakkaa 

resurssien puitteissa, koska muuten muutosta tullaan todennäköisesti vastustamaan. (Sirkin et 

al. 2005) 

 

Toimintaympäristön muuttuminen pakottaa muuttamaan myös toimintatapoja, jolloin tarvitaan 

prosessien uudelleenorganisoimista. Tämä yleensä aiheuttaa pelkoa ja muutosvastarintaa 

työntekijöissä. Uudet toimintatavat eivät tunnu hyviltä, koska turvallinen tasapainotila muuttuu 
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ja herää huoli esimerkiksi työpaikan menettämisestä. Tällöin tehokkuus vähenee ja 

kustannukset nousevat. Mikäli muutosta halutaan johtaa älykkäästi, tulee muutoksen strategia 

räätälöidä kohtaamaan tuleva vastustus. Joskus tosin muutos on tehtävä nopeasti välittämättä 

vastarinnasta. Tämä tulee eteen, mikäli lähestymässä on esim. koko organisaatiota uhkaava 

kriisi. (Kotter ja Schlesinger, 2008) 

 

Muutoksen vastustamiseen saattaa olla useita syitä. Yksi näistä on arvon menettämisen pelko, 

jolloin ihmiset keskittyvät omiin intresseihinsä, eivätkä ajattele muutosta koko organisaation 

kannalta. Tämä johtaa vastustuksen politikoitumiseen ja joskus myös eräänlaisten 

“taisteluleirien” tai ”klikkien” syntymiseen. Muutos ja sen seuraukset saatetaan myös ymmärtää 

väärin, mikä johtuu ajatuksesta menettää enemmän kuin saavuttaa. Tämän takia luottamus 

muutoksen aloittajan ja työntekijän välillä on avainasemassa. Kaikenkeskinen luottamus ja 

projektin läpinäkyvyys myös hälventävät ajatusta muutoksen haitallisuudesta työntekijälle ja 

organisaatiolle. Kyseessä saattaa myös olla heikko muutoksensietokyky, joka on yleensä 

seurausta siitä, että henkilö ei usko oppivansa uusia taitoja, joita ehkä tullaan vaatimaan. 

Muutoksen vastustamista voidaan ennaltaehkäistä myös ottamalla mahdolliset vastustajat 

mukaan muutoksen suunnitteluprosessiin kyllin aikaisessa vaiheessa. (Kotter ja Schlesinger, 

2008) 

 

Organisaation täytyy tunnistaa identiteettinsä, jotta se pystyisi huomioimaan päätöksiensä 

tärkeydet. Ilman tätä kaikki päätökset ovat tasavertaisia, eikä tärkeimpiä päätöksiä voitaisi ottaa 

huomioon vaaditulla tavalla. Organisaation täytyy tunnistaa, mitkä päätökset tarvitsevat 

kehittämistä sekä mitä prosesseja täytyy tehostaa. Näiden asioiden tulee olla selviä koko 

organisaatiolle, jotta voidaan löytää yhteinen kieli päätöksenteolle. Organisaation täytyy pystyä 

luopumaan vanhasta, jotta uudelle saadaan tilaa. (Davenport, 2009) Päätöksiä rajaamalla ja 

tutkimalla kunkin osa-alueen tekemisiä, pystytään eri rooleja, prosesseja sekä järjestelmiä 

uudistamaan. Rajausta voidaan kuitenkin käyttää vasta, kun organisaatio on määrittänyt 

tehokkaimman tavan työskennellä. (Hammond et al. 2006) 

 

Päätöksentekoprosessissa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisessa voidaan mennä pahasti 

metsään. Syynä saattavat olla esimerkiksi väärin mitoitetut liian suuret tavoitteet, jolloin keinot 

ja resurssit päämäärän saavuttamiseksi ovat riittämättömiä. Alaisia saatetaan käyttää 

esteellisenä tekosyynä jonkun isomman tavoitteen saavuttamiseen. Tämän tyyppisessä 
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kapeassa katsantokannassa yleensä työvoima sidotaan omaan projektiin, vaikka sitä olisi 

mahdollisuus jakaa myös muille sitä tarvitseville. Muutoksessa on usein monta projektia 

meneillään yhtä aikaa ja näille kaikille olisi kyettävä jakamaan vastuuhenkilöt, joilla on 

kokonaiskuvan hahmottamisen kyky. Lisäksi “suljetussa” huoneessa ulkopuolisten konsulttien 

kanssa löysillä aikatauluilla tehdyt sopimukset, ilman mitattavia tuloksia tehdystä työstä, ovat 

yleensä erittäin tehottomia. (Schaffer, 2010) 

 

Nykyiset päätöksenteko-ongelmat ovat monimutkaisempia kuin aiemmin, mikä vaatii 

päätöksenteolle tukea. Päätöksenteon tukijärjestelmät voivat tarjota keinon auttaa 

päätöksentekijöitä tukemalla kvantitatiivisesti johtamispäätöksiä, jotka muuten voisivat 

perustua henkilökohtaiseen intuitioon ja kokemukseen. (Rashidi et al. 2018) Itse asiassa 

nykyään päätöksenteko on kahdesta syystä monimutkaisempaa kuin se oli ennen. Ensinnäkin 

lisääntynyt tekniikka ja viestintäjärjestelmät ovat saaneet aikaan enemmän toteutettavissa 

olevia ratkaisuvaihtoehtoja, joista päätöksentekijä voi valita. Toiseksi nykyisten ongelmien 

lisääntynyt rakenteellinen monimutkaisuus voi johtaa kustannusten kasvamiseen, jos tapahtuu 

virhe. (Lemass, 2004) Inhimillisten virheiden vaikutuksen kompensoimiseksi 

päätöksentekoprosessia voidaan täydentää osittain tietokoneavusteisella automaatiolla. 

Lopullista järjestelmää ei kuitenkaan voida täysin automatisoida, ellei saada täydellisesti 

käsiteltyä tietoa tai optimaalista mallia. (Rashidi et al. 2018) 

 

Päätöksentekoprosessissa on tunnistettu neljä vaihetta, jotka ovat älykkyys, suunnittelu, valinta 

ja implementointi. Älykkyysvaiheeseen tai ongelman tunnistamiseen sisältyy tietoisuus siitä, 

että tilanteen nykytilan ja haluttujen olosuhteiden välillä on epäjohdonmukaisuuksia. Tällä 

tasolla päätöksentekijä yrittää diagnosoida korjattavat ongelmat tai selvittää tulevia 

mahdollisuuksia. Suunnitteluvaiheessa päätöksentekijä yrittää luoda vaihtoehtoja ja analysoi 

vaihtoehtoja tarjotakseen tietoa niiden merkityksellisistä vaikutuksista. Tässä vaiheessa 

päätöksentekijä saattaa huomata, että tarvitaan lisätietoja jonkin asian ratkaisemiseksi. 

Valintavaiheen aikana päätöksentekijä valitsee yhden ehdotetuista vaihtoehdoista, joita on 

tutkittu suunnitteluvaiheessa. Lopputulos riippuu päätöksentekokontekstin luonteesta. Voi olla, 

että mikään vaihtoehdoista ei tyydytä, joten täytyy palata suunnitteluvaiheeseen. Muutoksen 

toteutus eli implementointi sisältää joukon valittuja ratkaisuja, jotka sidosryhmien on 

hyväksyttävä ja otettava käyttöön ajan myötä. Toteutusta on seurattava, jotta voidaan varmistua 
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muutoksen onnistumisesta. Onnistuneen toteutuksen tulos ratkaisee todellisen ongelman, kun 

taas epäonnistuminen johtaa palaamiseen prosessin edelliseen vaiheeseen. (Rashidi et al. 2018) 

 

Muutosprosessin käyttöönoton yhteydessä ilmenee yleensä yllättäviä ongelmia. Alla olevassa 

taulukossa 2 on listattuna tarkemmin organisaation kannalta huomioon otettavia asioita 

muutosprosessin implementoinnissa. 

Taulukko 2 Huomioon otettavia tekijöitä muutosprosessin implementoinnissa (Leyh, 2016) 

Aihe Kuvaus 

Tasapainoinen 

projektitiimi 

Ryhmän jäsenten ominaisuuksien olisi täydennettävä toistensa kokemuksia, 

tietämystä ja taitoja. Toteutuksen kannalta on tärkeää, että käytössä on vankka ja 

keskitetty toteutusryhmä, joka koostuu organisaation parhaista henkilöistä. 

Muutoksen hallinta Riittävä koulutus sekä muutosten varhainen ilmoittaminen, jotta työntekijöillä olisi 

mahdollisuus reagoida. Työntekijöiden integrointi suunnittelun ja toteuttamisen 

alkuvaiheessa on tärkeää. Sen tavoitteena on saada työntekijät ymmärtämään ja 

haluamaan muutoksia. 

Kokoonpano Uuden prosessin konfiguraatio ja mukauttaminen liiketoimintaprosessien mukaan 

on välttämätöntä. Laajamittaiset muutokset eivät aiheuta pelkästään 

toteutusongelmia, vaan myös vahingoittavat prosessin ylläpitoa. 

Prosessin testaaminen Prosessin toteuttaminen ilman riittävää ja suunniteltua testausta voi johtaa 

organisatoriseen katastrofiin. Prosessin testaus ja validointi on välttämätöntä sen 

varmistamiseksi, että se toimii teknisesti oikein ja että kokoonpanot tehtiin oikein. 

Projektin hallinta Projektin hallinta viittaa implementointisuunnitelman jatkuvaan hallintaan. 

Toteuttamisen onnistumisen kannalta on välttämätöntä laatia kattava 

dokumentointi tehtävistä, vastuista ja tavoitteista. 

Ylimmän johdon tuki ja 

osallistuminen 

Ylimmän johdon tuki ja osallistuminen on toteuttamisen kannalta tärkeä 

menestystekijä. Näin työntekijät hyväksyvät innovaatiot ja erityisesti uudet 

teknologiat nopeammin.  

Käyttäjän koulutus Puuttuva tai riittämätön loppukäyttäjäkoulutus on usein syynä uusien prosessien 

käyttöönoton epäonnistumiseen.  

Projektitiimin ajankäyttö Tiimin jäsenet olisi osoitettava hankkeelle kokopäiväisesti. Vasta sitten he voivat 

keskittyä hankkeeseen kokonaan. 

Käyttäjäkoulutuksen 

tukitiimi 

Käyttäjäkoulutusten aikana on oltava tukitiimi, joka selventää ja vastaa prosessin 

toimintoihin liittyviin kysymyksiin. Loppukäyttäjäkoulutuksen päätavoitteena on 

tarjota tehokas ymmärrys uusista sovelluksista sekä toteutuksen luomista uusista 

työnkulkuista. 
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Muutoksessa ongelmana on yleensä projektinhallinta yhtenä isona kokonaisuutena ja siinä 

lopputulokseen pääsemisen seuraaminen. On helpompaa seurata projektin etenemistä 

välitavoitteiden avulla ja sen avulla rakentaa projektin kokonaisuus, jotta lopputulokseen 

päästään vaadituissa puitteissa. Esimerkiksi yksi ryhmä voisi ottaa vastuulleen oman 

miniprojektin, jolloin he huolehtisivat sen läpiviennistä. Projektin läpivienti olisi tässä 

tapauksessa paljon tarkempaa ja tehokkaampaa kuin tapauksessa, jossa se vietäisiin niin 

sanotusti vain yhden ison kokonaisuuden alla läpi.  (Matta ja Ashkenas, 2003) 

 

Muutoksen johtamisessa ja sen läpiviemisessä on julkisella sektorilla monia haasteita. Tämän 

takia muutoksen implementoinnissa on tärkeää pitää koko muutosprosessi mahdollisimman 

läpinäkyvänä kaikille muutokseen osallistuville sidosryhmille. Mikäli asiaa ei ymmärretä, niin 

sitä luontaisesti vastustetaan tai siihen ei haluta osallistua. (Rantanen et al. 2007) 

Selviytyäkseen dynaamisessa ympäristössä organisaatioiden on kyettävä sopeutumaan 

ympäristön muutoksiin, tyydyttämään kaikki sidosryhmänsä ja toimimaan kaikissa 

suorituskykyulottuvuuksissa. Toimintaympäristön lisääntynyt epävakaus tekee 

järjestelmällisen strategisen suunnittelun ja suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehitysprosessin 

entistä vaikeammaksi. Lisäksi suorituskyvyn mittausjärjestelmän tulee ottaa huomioon 

toimintaan liittyvät strategiset ja ympäristölliset tekijät. Myös organisaation rakenne, prosessit, 

toiminnot ja niiden suhteet täytyy ottaa huomioon. (Pekkola et al. 2016) Tästä enemmän 

seuraavassa alaluvussa 3.4 (Suorituskyvyn mittaaminen). 

 

Sidosryhmillä on myös tärkeä rooli ja vaikutus päätöksenteossa. Organisaation sidosryhmiksi 

määritellään kaikki tekijät, joihin se toiminnallaan vaikuttaa tai tekijät, jotka omalla 

toiminnallaan vaikuttavat siihen. Organisaation tärkeä tehtävä on tunnistaa nämä tekijät. 

(Juutinen, 2016) Eräs apuväline sidosryhmien tunnistamisessa, on sidosryhmäpyörä. Pyörän 

avulla identifioidaan sidosryhmät ja näin varmistutaan, että kaikkien sidosryhmien näkemykset 

tulevat huomioiduksi. Sidosryhmäpyörä on esitetty kuvassa 7. Se määrittelee pääryhmät, joista 

meidän on etsittävä varsinaisia sidosryhmiä sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset sidosryhmät. 

(Cadle et al. 2010) 
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Kuva 7 Sidosryhmäpyörä (Cadle, 2010) 

 

Yllä olevassa kuvassa esitetyt pääryhmät ovat Cadlen (2010) mukaan: 

Omistajat: Riippumatta sektorista, jolla organisaatio toimii, niihin voivat kuulua esimerkiksi 

osakkeenomistajat, edunvalvojat, tai ministerit. 

Johtajat: Nämä ovat ylemmät ja keskijohteet, joiden vastuulla on johtaa organisaatiota, 

seurata edistymistä ja toimittaa omistajien vaatimat tulokset. 

Työntekijät: Nämä ovat operatiivista henkilöstöä, joka vastaa organisaation tuotteiden ja 

palveluiden toimittamisesta. 

Sääntelijät: Tähän ryhmään kuuluvat ulkoiset elimet, jotka laativat ja valvovat määräyksiä, 

joita organisaation on noudatettava. 

Toimittajat: Ulkoiset organisaatiot tai henkilöt, jotka toimittavat tuotteita ja palveluita 

yritykselle. 

Kumppanit: Nämä ovat muita organisaatioita, jotka työskentelevät yrityksen kanssa 

toimittaakseen täydentäviä tuotteita ja palveluita. 

Asiakkaat: Yrityksen tuotteiden ja palveluiden vastaanottajat luetellaan sen asiakkaina. 

Kilpailijat: Tämä ryhmä koostuu muista organisaatioista, jotka toimittavat oman versionsa 

tuotteista ja palveluista samaan asiakasjoukkoon. 

 

Organisaatiossa erilaiset sidosryhmät vaikuttavat sen toimintaan ja siten myös 

päätöksentekoon. Sidosryhmien odotukset saattavat olla ristiriitaisia keskenään. Hankaluutena 
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voi olla sidosryhmien priorisointi. Apukeinona tähän esittää Juutinen (2016) kirjassaan kuvan 

8 kaltaista sidostyhmämatriisia. Matriisin avulla arvioidaan sidosryhmän vaikuttavuutta 

organisaation toimintaan. Avainsidosryhmiä ovat tahot, joilla on suuri vaikutus ja suuri 

kiinnostus yritystä kohtaan. Organisaation on otettava huomioon myös kuvassa 

vaaleanharmaalla olevat tahot, jotka edustavat tällä hetkellä epäaktiivisia sidosryhmiä, joilla on 

silti vaikutusta organisaation toimintaan. (Juutinen, 2016) 

 

 

Kuva 8 Sidosryhmien analysointi (Juutinen, 2016) 

 

Sidosryhmiltä tuleva tieto tulisi tuoda osaksi päätöksentekoa. Suurimpana haasteena on, että 

vaikka tietoa sidosryhmiltä olisikin, sitä ei hyödynnetä osana päätöksentekoa. Sidosryhmiltä 

tuleva tieto voi olla oleellista organisaation tulevaisuuteen liittyen. Organisaation tulisi luoda 

prosessi, jossa eri sidosryhmiltä tullutta informaatiota tarkastellaan kokonaisuutena. Oleellista 

on, että sovitaan menettelyt uuden tiedon jakelulle ja päätöksentekoon tuomiselle, jolloin 

sidosryhmiltä saatu informaatio on tehokkaasti käytössä organisaatiossa. (Juutinen, 2016) 
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3.4 Suorituskyvyn mittaaminen 

 

Kuten aiemmin todettiin, organisaation on kyettävä sopeutumaan ympäristön muutoksiin, 

tyydyttämään kaikki sidosryhmänsä ja toimimaan kaikissa suorituskykyulottuvuuksissa. 

Suorituskykyä koskevien tietojen on oltava siten integroituja, dynaamisia, saatavissa ja näkyviä 

nopean päätöksenteon helpottamiseksi, jotta johto voi niihin reagoida sekä mahdollisesti 

joustaa. Monet organisaatiot käyttävät tietojärjestelmää tarjotakseen vaaditut suoritustiedot 

verkossa. Johtajat kärsivät kuitenkin tiedon ylikuormituksesta, vaikka he tarvitsevat ajan tasalla 

olevia mittaustietoja. Suorituskyvyn hallinnan tavoitteena on muuntaa tietoja sisäisistä ja 

ulkoisista suorituskyvyn mittaustietolähteistä ja välittää niitä johtajille organisaation kaikilla eri 

tasoilla. Tämän avulla voidaan tehdä oikea-aikaisia ja tehokkaita päätöksiä sekä jatkuvia 

parannuksia. Suorituskyvyn mittaamisessa on eroja riippuen siitä, että ollaanko strategisella vai 

operatiivisella tasolla. Strategisella tasolla suorituskyvyn mittaamisessa keskitytään 

avainkysymyksiin organisaation tehtävän ja strategisten tavoitteiden näkökulmasta. 

Operatiivisella tasolla toimenpiteitä käytetään antamaan yksityiskohtaista tietoa päivittäisen 

johtamistoiminnan tukemiseksi. (Pekkola ja Rantanen, 2014) 

 

Tietohallinnan perimmäinen tavoite on käyttää tietoresursseja ja tieto-ominaisuuksia siten, että 

organisaatio oppii ja mukautuu muuttuvaan ympäristöönsä. Tehokkaan suorituskyvyn 

hallinnan ja suorituskyvyn mittaustietojen käytön edistämisen tulisi ohjata ja tukea 

päätöksenteko- ja johtamisprosesseja. Tehdyissä tutkimuksissa on korostettu myös hiljaisen 

tiedon merkitystä strategisessa johtamisessa. Organisaatioilla on käytössä suoritustietoja, 

joiden tehokkaassa käytössä on parantamisen varaa. Syynä tähän voi olla, että tietoprosesseja 

ei ole linkitetty kunnolla, osa tiedoista on piilotettu tai tietoa ei ole saatavana ajoissa. (Pekkola 

ja Rantanen, 2014) 

 

Mittariston perustana ovat yleisesti kriittiset menestystekijät (CSF – Critical Success Factor). 

Nämä menestystekijät ovat olosuhteita/asioita, joiden uskotaan lisäävän toteutettavan hankkeen 

onnistumisen todennäköisyyttä (Reitsma et al. 2018). Taulukossa 3 on listattuna muutamia 

yleisempiä kriittisiä tekijöitä, jotka olisi syytä ottaa huomioon suunniteltaessa uuden prosessin 

käyttöönottoa (Chiarini et al. 2018). 
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Taulukko 3 Uuden prosessin käyttöönotossa huomioitavia tekijöitä (Chiarini et al. 2018) 

Aihe Kuvaus 

Asiakastyytyväisyys Lähtökohtana kaikelle on tyytyväinen asiakas. 

 

Henkilöstön osallistuminen Henkilöstön osallistaminen on tärkeää uuden 

prosessin käyttöönotossa, jotta siitä saadaan kaikki 

hyöty irti. Johdon osallistuminen ei pelkästään riitä. 

Henkilöstön motivointi Hyödyt saadaan konkretisoitua, kun henkilöstö 

saadaan motivoitua käyttämään uutta prosessia. 

Henkilöstö pitää saada ymmärtämään prosessin 

tuottamat hyödyt. 

Toiminnan tehokkuus Uuden prosessin tulisi tehostaa toimintaa. 

Monimutkaisuus Uuden prosessin tulee olla selkeä ja helppokäyttöinen, 

koska sitä käyttävät henkilöt ovat usein toisen alan 

ammattilaisia. 

Mitattavuus Prosessin tulee olla mitattavissa, jotta sitä voidaan 

konkreettisesti seurata ja prosessia voidaan kehittää 

edelleen. 

Tietojen kerättävyys Hyvin suunnitellulla tietojen keräämisellä saadaan 

prosessista enemmän hyötyä. 

Uudelleenjärjestely Organisaatiorakenne voidaan joutua uudelleen 

järjestelemään, joten se voi olla haastavaa / aikaa 

vievää implementoitaessa. 

 

Suomalaisten julkisen sektorin organisaatioiden suunnittelu- ja toteutusprosessit eroavat 

huomattavasti yksityisten teollisuusyritysten vastaavista prosesseista. Neljä taustalla olevaa 

syytä julkisen sektorin organisaatioiden ongelmiin ovat seuraavat: sidosryhmiä on useita ja 

niillä on ristiriitaisia tarpeita, lopputuotteita ja tavoitteita ei ole määritelty selkeästi, 

omaisuudella ei ole selkeää omistajaa ja johtamisessa on parannettavaa. (Rantanen et al. 2007) 

Nämä neljä syytä ja niiden aiheuttamat ongelmat suorituskyvyn mittaamisessa on koottu 

taulukkoon 4. 
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Taulukko 4 Mittaamisen erityisongelmia julkisella sektorilla (Rantanen et al. 2007) 

Toiminnan 

vaihe 

Tyyppipiirre Aiheutuvia ongelmia suoritusten 

mittauksessa 

Mittariston 

suunnittelu 

Useita sidosryhmiä ja ristiriitaisia 

tarpeita 

Epäselvää, mitä pitäisi mitata. Kenen tarpeet 

ovat tärkeämpiä kuin toisten? 

Epäselvät lopputuotteet ja tavoitteet 

(tehokkuus vai vaikuttavuus?) 

Toimintaa ohjaavien tavoitteiden asettaminen 

vaikeaa. Epäselvää, mikä tavoitteen tulisi olla. 

Mittariston 

käyttöönotto 

Julkisella omaisuudella ei selkeästi 

koettua omistajaa 

Eri sidosryhmien edustajat vaikuttavat 

yksittäisten mittareiden kehittämiseen liian 

yksityiskohtaisesti. 

Henkilöstö ei ymmärrä, mihin mittareiden 

kehittämisellä pyritään. 

Puutteelliset johtamistaidot ja -

menetelmät 

Mittaristojen kehittämisessä liikaa vastuullisia: 

Ei vastuullisia lainkaan 

Henkilöstö ei koe hyötyvänsä mittaristojen 

kehittämisestä: Välinpitämättömyys tai 

vastarinta 

Päällekkäiset projektit kuluttavat resursseja 

turhaan. 

 

Eräs sidosryhmät huomioon ottava mittaristo on suorituskykyprisma (the Performance Prism). 

Tämän mittariston taustalla on näkemys siitä, että nykyiset järjestelmät eivät huomioi tarpeeksi 

muiden sidosryhmien tarpeita. Mittaristo selvittää kuljetaanko haluttuun suuntaan ja ollaanko 

saavuttamassa haluttua päämäärää, joten tämän takia mittareita ei johdeta strategiasta. Strategia 

kertoo vain tavan, jolla haluttu päämäärä saavutetaan. Prisman mittaristo jaetaan viiteen eri osa-

alueeseen (Neely et al. 2002): 

 

1. Sidosryhmien tyytyväisyys: mitä tärkeimmät sidosryhmät haluavat ja tarvitsevat 

2. Strategiat: mitä strategioita tulisi käyttää, jotta sidosryhmien tarpeet tulisi tyydytettyä 

3. Prosessit: mitkä prosessit täytyy laittaa ensiksi kuntoon, jotta strategia pystytään 

toteuttamaan 

4. Osaaminen: minkälaista osaamista tarvitaan, että prosessit voidaan hallita nyt ja myös 

tulevaisuudessa 

5. Sidosryhmien sitoutuminen: minkälaista sitoutumista sidosryhmiltä vaaditaan, jotta ne 

saadaan auttamaan osaamisen kehittämisessä oikeaan suuntaan. 
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Eräs yleisesti käytetty mittaristo, varsinkin julkisella puolella on Balance Scorecard (BSC) eli 

tasapainotettu tuloskortti (käytetään myös nimitystä tasapainotettu mittaristo). Sen ovat alun 

perin kehittäneet amerikkalaiset Robert Kaplan ja David Norton vuonna 1990. Kaplan ja Norton 

johtivat useamman yrityksen tutkimusta uusien suorituskyvyn mittausmenetelmien 

hahmottamiseksi. Tutkimuksen lähtölaukauksena oli kasvava usko siihen, että taloudelliset 

suorituskykymittaukset olivat tehottomia nykyaikaiselle liikeyritykselle. Yritysten edustajat 

yhdessä Kaplanin ja Nortonin kanssa olivat vakuuttuneita siitä, että luottamuksen laatu 

taloudellisiin suorituskykymittareihin vaikutti organisaation kykyyn luoda arvoa. Ryhmä 

keskusteli useista mahdollisista vaihtoehdoista, mutta päätyi lopulta tuloskortti ajatteluun, joka 

sisälsi suorituskykymittareita, jotka keräävät toimintaa koko organisaatiosta. Näitä olivat mm. 

asiakaskysymykset, sisäiset liiketoimintaprosessit, työntekijöiden aktiviteetit ja tietysti 

mahdollisten osakkeenomistajien huolenaiheet. Kaplan ja Norton havaitsivat, että organisaatiot 

eivät käyttäneet tuloskorttia ainoastaan taloudellisten toimenpiteiden ajureihin, vaan myös 

omaan strategian laadintaan. Organisaatiot ovatkin ottaneet laajalti tuloskortin vastaan 

keskeisenä työkaluna strategian implementoinnissa. Balanced Scorecard on lyhyesti sanottuna 

joukko huolellisesti valittuja määrällisesti mitattavia toimenpiteitä, jotka on johdettu 

organisaation strategiasta. Nämä toimenpiteet ovat johdon työkaluja heidän viestiessään 

työntekijöille ja ulkopuolisille sidosryhmille tuloksista ja suorituskyvyn ajureista, joiden avulla 

strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Kaplanin ja Nortonin mukaan julkisessa organisaatiossa 

mittaristoa sovelletaan asettamalla hierarkian huipulle asiakkaat ja toimeksiantajat. Voittoa 

tuottamattomassa ja yleishyödyllisessä organisaatiossa asiakas käsitetään sekä rahoittajana, 

joka maksaa palvelusta, että asiakkaana, joka käyttää palvelua. (Niven, 2008.) 

 

Johtamisen näkökulmasta tasapainotettu mittaristo käsittää neljä näkökulmaa (Laakso, 2015): 

 

• Taloudellinen näkökulma – Mittarit kuvaavat, kuinka hyvin strategia on onnistunut 

taloudellisesti. 

• Asiakkaan näkökulma – Perusmittarit kuvaavat mm. asiakastyytyväisyyttä, 

asiakaskannattavuutta, asiakasuskollisuutta ja uusien asiakkaiden määrää. 

Asiakaslupauksen mittarit vastaavat kysymykseen, mitä yrityksen tulisi asiakkailleen 

tarjota, jotta asiakkaat olivat tyytyväisiä. 
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• Sisäisten prosessien näkökulma – Mitataan asioita, joissa tulisi onnistua 

erinomaisesti, jotta taloudellisessa- ja asiakasnäkökulmassa mainitut tavoitteet 

saavutetaan. 

• Oppimis- ja kasvunäkökulma – Mittareiden tulisi vastata kysymykseen, pystyykö 

organisaatio myös tulevaisuudessa kehittymään ja luomaan arvoa. Organisaation 

oppiminen ja kasvu syntyvät ihmisistä, järjestelmistä ja organisaation toimintatavoista. 

Henkilöstöön liittyviä mittareita voivat olla henkilöstötyytyväisyys, sairauspoissaolot, 

vaihtuvuus ja koulutukseen varatut resurssit. 

 

Yleisesti on havaittu, että mittareiden sopiva kokonaismäärä on n. 20-25 kpl. Sisäisten 

prosessien näkökulmassa n. 8-10 kpl ja muissa näkökulmissa keskimäärin 5 kpl. Mittareiden 

valinnassa kannattaisi huomioida seuraavat asiat (Laakso, 2015): 

 

1. Raha- ja ei-rahamääräisten mittareiden tulisi olla tasapainossa 

2. Tulosmittareiden ja ennakoivien mittareiden tulisi olla tasapainossa 

3. Pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteiden tulisi olla tasapainossa 

4. Ulkoisten (asiakas) ja sisäisten mittareiden tulisi olla tasapainossa 

5. Hyvässä mittaristossa tasapainottuvat kaikki strategisesti keskeiset asiat. 

 

Valtionvarainministeriön (2005) mukaan organisaatioiden mittareilla, jotka antavat 

tulosseurannalle selkeyttä ja jäntevyyttä, olisi hyvä olla ainakin seuraavia ominaisuuksia: 

 

• mitattava asia kytkeytyy toiminnan peruspäämääriin ja strategioihin, jolloin sen 

seurannalla on merkitystä toiminnan johtamiselle ja ohjaamiselle 

• mittari kuvaa toiminnan tuotosta tai aikaansaannosta eikä tekemistä 

• mittari kuvaa asioita, joita halutaan saavuttaa tai ovat keskeisiä onnistumisen kannalta 

• mittarin arvoon voidaan vaikuttaa omin toimenpitein 

• mittarin arvoille voidaan asettaa tavoitteita 

• mittaria voidaan käyttää suhteellisen vakiintuneena ja tehdä vertailuja ajallisesti 

• mittari on helppo ymmärtää ja sitä tulkitaan samalla tavalla kaikkialla 

• mittaustiedot saadaan suhteellisen vähillä voimavaroilla. 
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3.5 Liiketoimintatiedon hallinta eli Business Intelligence 

 

Älykäs liiketoiminta tarvitsee älykästä liiketoimintatietoa, jotta liiketoimintaa voidaan hallita. 

Liiketoimintatieto on tietoa, jonka päätehtävä on empiiriseen tietoon perustuvan päätöksenteon 

tukeminen (Grossmann ja Rinderle-Ma, 2015). Edellisessä alaluvussa todettiin, että 

suorituskykyyn vaikuttavien liiketoimintatietojen hallitsemisen tavoitteena on muuntaa tietoja 

sisäisistä ja ulkoisista mittaustietolähteistä ymmärrettävään muotoon ja välittää niitä johtajille 

organisaation kaikilla eri tasoilla, mikä ohjaa ja tukee päätöksenteko- ja johtamisprosesseja 

(Pekkola ja Rantanen, 2014). 

 

Liiketoimintatiedon hallinnan avulla tunnistetaan, analysoidaan, mallinnetaan, jäsennetään ja 

optimoidaan liiketoimintaprosesseja (Grossmann ja Rinderle-Ma, 2015). Liiketoimintatiedon 

hallinta eli Business Intelligence (BI) on siis joukko työkaluja, tekniikoita ja ratkaisuja, jotka 

auttavat johtajia ymmärtämään liiketoiminnan tilannetta ja antavat kuvan aiemmasta, 

nykyisestä ja parhaimmillaan myös tulevasta tilanteesta (Rouhani et al. 2012). Hallinnan 

tavoitteena on tuottaa yritysjohdon tarvitsemaa tietoa, jotta johtajat havaitsisivat 

toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja osaisivat arvioida niiden vaikutusta 

organisaation toimintaan. Business Intelligence -ajattelusta on tullut valtavirran tekniikka. 

Lähes kaikki keskisuuret ja suuret yritykset sekä organisaatiot joko käyttävät jo BI-ohjelmistoa 

tai suunnittelevat hyödyntävänsä sitä päätöksenteon tukena. Tuki voi ulottua aina 

liiketoiminnan operatiivisesta tuesta strategisen tuen saavuttamiseen organisaation ylimmällä 

tasolla. (Grossmann ja Rinderle-Ma, 2015) 

 

Koneoppiminen ja data-analytiikka sekä näiden avulla saadun tiedon visualisoiminen ovat 

tärkeä osa BI:tä. Ennen kuin ”kone” voi oppia, täytyy sille kerätä tietoja asiaankuuluvista 

liiketoimintaprosesseista ja esittää ne yhtenäisessä muodossa. Tämä tarkoittaa yleensä 

strukturoidun datan keräämisen lisäksi strukturoimattoman datan siivoamista, muuntamista ja 

eri osa-alueiden yhdistämistä. Jotta ihmiset pystyisivät helposti toimimaan interaktiivisesti 

edellä kuvattujen toimintojen ja vaiheiden kanssa, tarvitaan tietojen visualisointimenetelmiä ja 

-välineitä. (Grossmann ja Rinderle-Ma, 2015) 
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Liiketoimintatiedon hallinnassa visualisointiin käytetään hallintapaneelia (BI-dashboard). Se 

on tietojen visualisoinnin lisäksi myös analysointityökalu, joka näyttää yhdellä näytöllä 

keskeisten suorituskykyindikaattorien, kriittisten menestystekijöiden ja muiden tärkeiden 

organisaation, osaston, tiimin tai prosessin liiketoimintamittareiden ja datapisteiden tilan. 

Hallintapaneelit ovat olennainen osa useimpia BI-ohjelmistoalustoja, ja niitä käytetään laajalti 

analyysitietojen toimittamiseen yritysjohtajille ja työntekijöille. (Techtarget, 2020) 

 

Hallintapaneelit sisältävät tyypillisesti useita tietojen visualisointeja, jotta yrityskäyttäjät saavat 

yhdistetyn kuvan relevanteista tiedoista operatiivisen päätöksenteon ja strategisen suunnittelun 

kannalta. Ne ovat interaktiivisempia kuin staattiset raportit. Joissakin tapauksissa 

hallintapaneelit ovat suunnitelleet BI-tiimin jäsenet ja joissakin tapauksissa yrityksen 

analyytikot. Vuorovaikutteisuuden tuen lisäksi nykyaikaisen hallintapaneeliohjelmiston 

keskeisiä ominaisuuksia ovat mukautettava käyttöliittymä, kojelautamallit suunnitteluprosessin 

nopeuttamiseksi ja kyky hakea sekä historiallisia että reaaliaikaisia tietoja. 

Hallintapaneelityökalut tarjoavat myös kirjastoja, kuvakkeita ja kuvia, jotka voidaan lisätä 

koontinäyttöihin toimintojen automatisoimiseksi ja käytettävyyden ja visuaalisen 

houkuttavuuden parantamiseksi. Lisäksi voidaan käyttää välilehtiä, alasvetovalikkoja ja muita 

navigointiominaisuuksia. Erityyppisillä tietojen visualisoinneilla voidaan näyttää erilaisia 

suorituskykymittareita, tilastoja ja muuta tietoa. Tuetut visualisoinnit vaihtelevat perusviiva- ja 

pylväskaavioista tarkempiin grafiikoihin, kuten kuplakaavioihin, lämpökarttoihin ja 

sirontakaavioihin (Kuva 9). (Techtarget, 2020) 

 

Hyvin suunnitellut hallintapaneelit tarjoavat mm. seuraavia etuja (Techtarget, 2020): 

 

• ne mahdollistavat tietoisemman päätöksenteon ja strategisen suunnittelun 

• ne tekevät numerointensiivisistä tiedoista ja liiketoiminta-analyysitiedoista helposti 

ymmärrettäviä käyttäjille, jotka eivät ole ammattitaitoisia analyytikkoja 

• ne auttavat tunnistamaan liiketoiminnan suuntauksia, jotta organisaatio voi ryhtyä 

toimiin hyödyntääkseen mahdollisuuksia ja käsittelemään ongelmia 

• ne tukevat yhteistyöhön perustuvaa tietojen analysointia ja päätöksentekoprosesseja 

lisäämällä tietojen jakamista ja läpinäkyvyyttä 

• ne tarjoavat useita tietojen visualisointimahdollisuuksia tietojen ymmärrettävyyden ja 

hyödyllisyyden lisäämiseksi. 
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 Kuva 9 Hallintapaneeli (dashboard) -esimerkkejä maailmalta (Klipfolio, 2020) 
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4 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN KOHDEORGANISAATIOSSA 

 

Tässä luvussa esitetään ensin hyvin lyhyesti kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan 

organisaatiota sekä suun terveydenhuollon palveluyksikön palvelualueen organisaatiota 

kaavioiden muodossa. Tarkoituksena on antaa lukijalle käsitys tutkimuksen kohteena olevan 

ajanvarauksen yksikön sijainnista suuremman kokonaisuuden osana. Tämän jälkeen käsitellään 

ajanvarauksen nykytilaa käytössä olevien tietojärjestelmien ja ajanvarausprosessien muodossa 

sisältäen tilastollista tietoa. Nykytilaa käydään läpi myös tutkimuksessa käytetyn KJ-

menetelmän avulla henkilöstöltä kerätyn hiljaisen tiedon muodossa. Lopuksi esitetään 

kehitysehdotuksia prosessien parantamiseksi ja mietitään prosessien mittaamista jatkuvan 

parantamisen kannalta. 

 

4.1 Kohdeorganisaatio 

 

Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa kuntalaisten terveyden ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen edellytyksistä. Toimialaa johtaa sosiaali- ja 

terveyslautakunta ja sen tehtävänä on sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan sekä suun 

terveydenhuollon palveluyksikön tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu ja 

täytäntöönpano. Palveluyksikkö toimii kunnallisena palveluyksikkönä ja on johtokuntansa 

alainen. (Kaupunki, 2019) Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan organisaation rakenne on 

esitetty kuvassa 10. 

 

Kuva 10 Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan organisaatiokaavio 

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/paatoksenteko/lautakunnat/sosiaali-_ja_terveyslautakunta
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/paatoksenteko/lautakunnat/sosiaali-_ja_terveyslautakunta
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Kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikön perustehtävä on edistää kuntalaisten suun 

terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja sairauksia hoitamalla sekä toimintakykyä 

parantavilla kuntoutustoimenpiteillä. Työnjako on oleellinen osa kustannustehokasta suun 

terveydenhuollon toimintaa. Toiminnan järjestämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon sekä 

keskitytään asiakaslähtöiseen vaikuttavaan ja laadukkaaseen toimintaan. Suun 

terveydenhuollon palveluyksikkö perustettiin 11.9.2001. Palveluyksikön tehtävänä on myös 

vastata kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetusta kaupungin 

järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista palvelusopimuksen 

mukaisesti. Suun terveydenhuollon palveluyksikkö muodostuu tulosyksiköistä, jotka tuottavat 

väestölle lakisääteisiä palveluja. Näitä palveluja ovat mm. terveyden edistäminen, kiireellinen 

ensiapuhoito, kiireetön hammashoito sekä oikomishoito. Suun terveydenhuollon 

vastaanottotoiminta perustuu väestön ja yksilön hoidon tarpeeseen. (Kaupunki, 2019) Suun 

terveydenhuollon palveluyksikön organisaation rakenne on esitetty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11 Kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikön organisaatiokaavio 
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4.2 Kaupungin suun terveydenhuollon tietojärjestelmät 

 

Kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikössä otettiin loppuvuodesta käyttöön uusi 

asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Järjestelmän digitaalisen asiakasportaalin avulla kuntalaiset 

voivat hoitaa omia terveyteen liittyviä asioita ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi suun 

terveydenhuollon asiakkaiden käytössä on kiireettömään asiointiin sähköinen oirearviotyökalu. 

Asiakasportaali ja sähköinen oirearvio eivät toimi täysin automaattisesti. Ajanvarauksen 

henkilökunta käsittelee portaalin kautta tulleet asiointipyynnöt sekä oirearviolomakkeet ja 

syöttävät tiedot asiakas- ja potilastietojärjestelmään. 

  

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittäjänä on osakeyhtiö ja sen tavoitteena on olla 

yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 

käytössä, mikä mahdollistaa kaikkien asiakas- ja potilastietojen käytön lain sallimissa rajoissa 

reaaliaikaisesti, palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta. Lisäksi se on myös 

toiminnanohjausjärjestelmä, johon tullaan rakentamaan asiakas- ja potilasprosesseja 

noudattavia työnkulkuja, jolloin ammattilaisten muistitaakka vähenee. Järjestelmä osaa myös 

tunnistaa analytiikan ja erilaisten riskimittareiden avulla esimerkiksi sairaalan riskipotilaita. 

Kansalaiselle järjestelmän suurin hyöty tulee siitä, että häntä koskettavat tiedot ovat 

käytettävissä ajantasaisesti kaikissa hoito- ja palvelutilanteissa lakien ja viranomaismääritysten 

tietosuojavaatimukset huomioon ottaen. Tällä on suuri merkitys asiakas- ja 

potilasturvallisuuden sekä hoidon ja palvelun laadun kannalta. (Yritys, 2020) 

 

Asiakasportaali 

Asiakasportaali on tietojärjestelmän sähköinen kuntalaisille suunnattu palveluportaali. Sen 

kautta kuntalaiset voivat halutessaan kommunikoida tietoturvallisesti sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisten kanssa esimerkiksi tietokoneella tai kännykällään. Lisäksi 

portaalin kautta onnistuvat mm. ajanvaraukset, omien potilas- ja asiakastietojen katselu sekä 

omien tietojen tallentaminen. Myös esimerkiksi asiakas- tai hoitosuunnitelman tiedot tai 

hoitoihin liittyvät mittaustiedot ovat kuntalaisten saatavilla. Portaali mahdollistaa mm. 

seuraavat toiminnallisuudet. (Yritys, 2020): 
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• kysyä ammattilaisen neuvoa tai jättää yhteydenottopyynnön 

• katsoa ja täydentää sosiaali- ja terveystietojasi 

• tarkastella tutkimustuloksia 

• varata ja peruuttaa aikoja 

• vastata kyselyihin ennen vastaanottoa 

• tallentaa mittaustuloksia omahoidon seurantaa varten 

• hyödyntää etävastaanottoa eli videokäyntiä 

• pyytää reseptin uusintaa siirtymällä Omakanta-palveluun ilman uutta kirjautumista. 

Portaalissa voi myös valmistautua käynnille kotona täyttämällä hoitoon liittyvät tarkentavat 

esitieto- ja kyselylomakkeet rauhassa etukäteen. Lisäksi täysi-ikäinen henkilö voi valtuuttaa 

puolesta-asioinnin omien asioidensa hoitamiseen portaalissa toiselle. Digitaalinen 

asiakasportaali otetaan vaiheittain käyttöön koko tietojärjestelmän alueella. Portaali yhdistää 

sosiaalihuollon ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin yhteen kanavaan. (Yritys, 2020) 

Sähköinen oirearviotyökalu 

Sähköinen oirearviotyökalu on terveysteknologiayrityksen tarjoama terveydenhuollon 

verkkopohjainen palvelu.  Se tarjoaa digitaalisia lääketieteellistä tekoälyä hyödyntäviä 

ratkaisuja. (Oirearvio, 2020.) Työkalussa tehtävän oirekyselyn perusteella asiakkaat jaetaan 

neljään eri kategoriaan kiireellisyyden perusteella sekä tehdään hoidon tarpeen arviointi. 

Kiireellisyysluokat ovat (Asiantuntija, 2020): 

 

• ei kiireellinen (soveltuu itsehoitoon) 

• ei kiireellinen (tarvitsee ammattilaisen apua) 

• kiireellinen (tarvitsee ammattilaisen apua) 

• kiireellinen (tarvitsee välitöntä ammattilaisen apua, päivystys). 

 

Kuten asiakasportaalissakin, oirearvio-palvelua käyttäneiden kuntalaisten tulokset puretaan 

suunterveyden ajanvarauksen henkilökunnan toimesta ja syötetään asiakas- ja 

potilastietojärjestelmään. Kaupungin suunterveydenhuollossa oirearvio-palvelu on toiminnassa 

24 tuntia viikon jokaisena päivänä. 

 



44 

 

 

4.3 Ajanvarausprosessin nykytila 

 

Kaupungin suun terveydenhuollon asiakkailla on kolme mahdollista perustapaa hoitaa 

ajanvaraukseen liittyviä asioita (kuva 12). Asiakas voi kävellä suoraan asiointipisteeseen, 

soittaa puhelimella ajanvaraukseen tai asioida sähköisesti. Kaikissa kolmessa tavassa hoitaa 

asiakkaan suun terveydenhuollon asioita, tiedot kirjataan kaupungin asiakas- ja 

potilastietojärjestelmään. Lisäksi asiakkaalla on mahdollista hoitaa ajan peruminen lähettämällä 

tekstiviesti erilliseen numeroon, jolloin tapahtuma kirjataan järjestelmään henkilökunnan 

toimesta. (Erityisasiantuntija, 2020) 

 

 

Kuva 12 Nykyinen toimintakaavio kaupungin suun terveydenhuollon ajanvarauksessa 

 

Asiointipisteet 

Kaikilla suun terveydenhuollon asiakkailla ei ole mahdollisuutta puhelimen tai tietokoneen 

käyttöön tai heillä ei ole näiden käyttöön vaadittavaa osaamista. Tämän vuoksi kaupungin suun 

terveydenhuollolla on kaksi asiointipaikkaa, joissa fyysinen asiointi on mahdollista 

(kaupunginosan terveyskeskus ja kaupunginosan terveysasema) ja joihin asiakas voi kävellä 

suoraan sisään hoitamaan mm. suun terveydenhuoltoon liittyviä asioita. Kummassakin paikassa 

työntekijät kirjaavat ajanvaraukseen liittyvät asiat suoraan asiakas- ja potilastietojärjestelmään. 

(Erityisasiantuntija, 2020) 
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Puhelinpalvelu 

Ajanvarauksen puhelinpalvelu koostuu kolmesta eri toimipisteestä. Päätoimipiste sijaitsee 

kaupungin keskustassa, jossa on keskitetysti 8 asiakaspalvelijaa eli agenttia. Lisäksi on kaksi 

muuta toimipistettä. Toinen kahden agentin toimipiste sijaitsee kaupunginosassa ja toinen 

yhden agentin toimipiste kaupunginosan lähialueella. Kaikissa toimipisteissä asiakaspalvelijat 

kirjaavat tiedot suoraan asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Vaikka toimipisteitä on useita, 

tapahtuu yhteydenotto yhden kontaktinumeron kautta. (Erityisasiantuntija, 2020) 

 

Kontaktinumeroon soitettaessa, valitaan ensin palvelun kieli. Tutkimusta aloitettaessa 

kielivalintoina olivat suomi sekä ruotsi ja myöhemmin valintoihin lisättiin englanti. 

Puhelinpalvelun valinnoilla asiakkaat segmentoidaan tärkeysjärjestyksessä kolmeen luokkaan: 

kiireelliset tapaukset (esimerkiksi särkypotilaat), vastaanottoajan peruutukset ja normaalin 

ajanvarauksen tekeminen kiireettömissä tapauksissa. Kiireettömät ajanvaraukset jäävät siis 

jonoon taustalle, kunnes kiireelliset tapaukset ja peruutukset on saatu hoidettua. Mikäli 

kiireellisissä tapauksissa ja normaalissa ajanvarauksessa on ruuhkaa, on asiakkaan mahdollista 

jättää takaisinsoittopyyntö. Kiireellisten tapausten takaisinsoitto tehdään saman päivän aikana 

ja kiireettömien tapausten takaisinsoitto heti kun mahdollista. Puhelinpalvelun nykyinen 

valintakaavio on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 13. Kaavioon merkityt ruotsinkieliset ja 

englanninkieliset valinnat etenevät samoin kuin suomenkielinenkin valintapolku. 
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Kuva 13 Puhelinpalvelun nykyinen valintakaavio  

 

Tarkasteluajanjaksona helmikuussa 2020 kiireettömään ajanvaraukseen tuli 20 648 soittoa, 

joista 18 508 ohjautui takaisinsoittoon ja 2 140 puhelua katkaistiin asiakkaan toimesta. 

Kiireettömiin puheluihin ei kyetty vastaamaan suoraan. Kuvassa 14 on esitetty helmikuun 2020 

kiireellisten ja peruutustapausten suorien soittojen sekä vastausten kappalemäärä, kun 

kielivalintana oli suomi (FIN). Kielivalinnalla ruotsi, kiireellisiin tapauksiin vastattujen 

puheluiden suhde soitettuihin puheluihin oli 12/22 ja peruutuksiin 4/11. Keskimääräiset 

jonotusajat kielivalinnoilla suomi (FIN) ja ruotsi (SWE), on esitetty kuvassa 15 ja pisimmät 

jonotusajat on esitetty kuvassa 16. 
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Kuva 14 Suorat soitot ja niihin vastatut (kpl), kiireelliset tapaukset ja peruutukset (FIN) 

 

 

 

Kuva 15 Keskimääräinen jonotusaika (min.), kiireelliset tapaukset ja peruutukset (FIN, SWE) 

 

 

5624

1017

3411

314

KIIREELLINEN (FIN) PERUUTUS (FIN)

Kiireellisten tapausten ja peruutuksien suorat soitot ja niihin 
vastatut, kielivalintana suomi, helmikuu 2020

Soitot (kpl) Vastatut (kpl)

6.35

7.56

5.37

10.58

KIIREELLINEN (FIN) PERUUTUS (FIN) KIIREELLINEN (SWE) PERUUTUS (SWE)

Kiireellisten tapausten ja peruutuksien keskimääräinen jonotusaika, 
kielivalintana suomi ja ruotsi, helmikuu 2020

Jonotusajan keskiarvo (min.)
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Kuva 16 Pisin jonotusaika (min.), kiireelliset tapaukset ja peruutukset (FIN, SWE) 

 

Agenttien toiminnoista saatiin kerättyä dataa vaihtelevasti. Takaisinsoittojen agenttikohtainen 

kesto sisältyi kaikkien ulospäin soitettujen puheluiden kestoon, ja näin ollen sen todentaminen 

osoittautui mahdottomaksi. Takaisinsoitoista oli sen sijaan saatavissa määrällistä tietoa. 

Helmikuussa 2020 asiakaspalvelijoiden hyväksymiä takaisinsoittoja oli 3770 kpl ja niitä tehtiin 

3612 kpl. Takaisinsoittoja uudelleenajastettiin 116 kpl ja johonkin ratkaisuun (saatiin tai ei 

saatu yhteyttä) päätyi 3640 kpl. Tilastoista löytyi myös ns. vähemmän käyttökelpoista dataa, 

kuten vastattujen puheluiden puheajan keskihajonta, jolla ei lyhyellä aikavälillä ole merkitystä. 

Lisäksi vääristymiä aiheuttivat tiedot, jotka eivät kerro agentin käytännön toiminnasta kaikkea, 

eli työpäivän aikana tehdään muutakin. Tällaisia olivat mm. agentin kirjautumisaika, 

valmiusaika puheluiden vastaanottamiseen ja kokonaiskäsittelyaika suhteessa kirjautuneena 

olemiseen, joka standardoidussa työssä kuvaisi henkilön tehokkuutta. Myöskään jälkikäsittelyn 

kokonaisaika ei kerro koko totuutta. Suorista puheluista oli mahdollista saada laadullista dataa, 

jonka parantamiseksi olisi ollut hyvä käyttää keskiarvon sijasta mediaania. Nyt esimerkiksi 

suorissa puheluissa joidenkin agenttien keskimääräinen puheluaika vääristyy muutaman erittäin 

pitkän puhelun takia, jolloin todennäköisesti on selvitetty yksittäistä hankalaa tapausta. Eli 

tämän tyyppisissä tapauksissa jälkikäsittelyajan mediaani antaisi todennäköisesti paremman 

kuvan agenttikohtaisesta toiminnasta. Suorien puheluiden keskimääräinen kesto 

agenttikohtaisesti on esitetty kuvassa 17 ja agenttien keskimääräinen puhelukohtainen 

jälkikäsittelyaika kuvassa 18. 

39.16

57.53

14.25

32.16

KIIREELLINEN (FIN) PERUUTUS (FIN) KIIREELLINEN (SWE) PERUUTUS (SWE)

Kiireellisten tapausten ja peruutuksien pisin jonotusaika, 
kielivalintana suomi ja ruotsi, helmikuu 2020

Pisin jonotusaika (min.)
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Kuva 17 Puhelinpalvelun agenttien keskimääräinen suoran puhelun kesto (min.) 

 

 

 

Kuva 18 Puhelinpalvelun agenttien keskimääräinen jälkikäsittelyaika (min.) per puhelu 

 

07.14

04.51

03.07
03.37

05.10

04.29

03.36
03.07

02.00

03.51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puhelinpalvelun agenttikohtainen keskimääräinen puhelun kesto, 
suorat puhelut, helmikuu 2020

Keskimääräinen suoran puhelun kesto (min.)

08.50

05.59
06.26

03.24
04.01

02.59

04.45 04.51 04.53

04.03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puhelinpalvelun agenttikohtainen keskimääräinen jälkikäsittelyaika 
per puhelu, helmikuu 2020

Keskimääräinen jälkikäsittelyaika (min.)
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Kuvassa 17 esitettyä puhelinpalvelun asiakaspalvelijoiden keskimääräistä jälkikäsittelyaikaa 

saattaa hieman vääristää seikka, että muutama työntekijä piti juuri helmikuussa talvilomansa. 

Kaikki agentit olivat kuitenkin olleet töissä jo pidemmän aikaa, joten vääristymä on 

todennäköisesti varsin pieni, eikä näin ollen ole merkitsevä. 

 

Agenttien soittamien kaikkien puheluiden (vastattujen ja vastaamattomien) määrä sekä 

agenteille soitettujen ja niihin vastattujen puheluiden määrä helmikuussa 2020 oli 34 kpl per 

agentti päivässä, kun puhutaan kokopäiväisistä ajanvaraajista. Tähän täytyy vielä lisätä muut 

työnkuvaan kuuluvat tehtävät, kuten esimerkiksi sähköisten yhteydenottojen purkaminen ja 

puheluiden jälkikäsittelyt sekä uusiin puheluihin valmistautuminen ja puheluiden välinen 

rauhoittumisaika. Käytännössä tämä tarkoittaa työnkuvan huomioon ottaen arviolta noin 30 

puhelua (soitetut ja vastatut) per päivä per agentti. Sähköisten yhteydenottojen purkamiseen 

kuluva aikaa todennäköisesti pienentää vielä entisestään edellä mainittua 30:en puhelun 

päivävauhtia. Kaupungissa kyetään siis suun terveydenhuollon ajanvarauksessa nykyisellä 

täysipäiväisellä miehityksellä hoitamaan maksimissaan 6300 puhelua kuukaudessa (21 

työpäivää per kuukausi), mikä ei vastaa kaupungin tarvetta, joka karkeasti olisi aiempana 

esitettyjen tulosten perusteella 6674 kpl (kiireelliset soitot kielenä suomi 5624 kpl + peruutukset 

kielenä suomi 1017 kpl + kiireelliset kielenä ruotsi 22 + peruutukset kielenä ruotsi 11 kpl). 

Tulos näyttää lohdulliselta, mutta siinä ei ole vielä otettu huomioon kiireettömiä ajanvarauksen 

perustapauksia, joita helmikuussa oli siis 20 648 kpl, joista 18 508 ohjautui takaisinsoittoon ja 

2 140 puhelua katkaistiin asiakkaan toimesta. Mikäli kaikki puhelut kyettäisiin hoitamaan 

saman päivän aikana, tulisi asiakaspalvelijoita olla vähintään 40 kpl ((18 508 + 6 674) / 30 / 21 

= 40). Tässä luvussa on huomioitu ainoastaan puheluihin liittyviä asioita, eikä esimerkiksi 

sähköisen järjestelmän purkamista tai muuta oheistoimintaa. Viranomainen kuitenkin 

edellyttää, että toiminta saatetaan sellaiselle tasolle, jossa yhteydenottoihin vastataan saman 

päivän aikana. Puheluiden määrän kumuloitumisen vaara on suuri, jolloin viranomaisen 

vaatimiin tavoitteisiin ei ylletä. Ajanvarauksessa onkin jouduttu turvautumaan ylitöihin sekä 

viikonlopputöihin tämän kumuloitumisen estämiseksi. Lisäksi on huomioitava, että oirearvio-

palvelu oli tarkastelujakson aikana pois käytöstä henkilöresurssien riittämättömyyden takia ja 

asiakasportaalin kaikista mahdollisista toiminnoista oli käytössä vain murto-osa. Näin ollen 

sähköisten palveluiden tuottaman lisäarvon puute tarvittavien asiakaspalvelijoiden määrää 

arvioitaessa antaa virheellisen kuvan. 
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Tarkastelujaksolla helmikuussa 2020 takaisinsoittoon ohjautuneisiin kiireellisten tapausten 

puheluihin kyettiin reagoimaan vaaditussa ajassa eli vastasoitto pystyttiin tekemään saman 

päivän aikana. Kiireettömien tapausten eli ajan varaamiseen liittyvien puheluiden reagointiaika 

eli vasteaika sen sijaan venyi varsin pitkäksi. Taulukossa 5 on esitetty kiireellisten ja 

kiireettömien vastasoittojen keskimääräiset vasteajat suomen- ja ruotsinkielisillä linjoilla 

tarkastelujakson aikana. 

 

Taulukko 5 Keskimääräinen vasteaika tehtyyn takaisinsoittopyyntöön tarkastelujaksolla 

Takaisinsoiton laatu Keskimääräinen vasteaika 

Ajanvaraus suomen- ja ruotsinkielisillä linjoilla (kiireetön) n. 4,5 päivää 

Kiireellinen tapaus suomenkielisellä linjalla n. 1 tunti 10 minuuttia 

Kiireellinen tapaus ruotsinkielisellä linjalla n. 2 tuntia 

 

Takaisinsoittojen kokonaismäärissä kiireettömissä tapauksissa oli tilastollisesti varsin suuria 

heittoja verrattaessa agenttikeskeiseen dataa. Osa tästä oli todennäköisesti edelliseltä 

kuukaudelta kumuloitunutta takaisinsoittojen viivästymistä. Toisaalta saman viivästymisen 

olisi pitänyt kompensoitua kuukauden viimeisen viikon viiveestä, joka siirtyi seuraavalle 

kuukaudelle. Joka tapauksessa tilastollisesta tiedosta voitiin määrittää viikon sisällä 

päiväkohtaisten kiireettömien tapausten takaisinsoittomäärien prosentuaaliset osuudet, jotka on 

esitetty taulukossa 6.  

 

Taulukko 6 Kiireettömien tapausten viikonpäiväkohtaiset takaisinsoittojen prosentit helmikuussa 2020 

Viikonpäivä Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

Kiireettömien tapausten 

prosentuaalinen osuus (%) 
22,4 20,3 21,7 19,8 15,8 

 

Kun ajanvarauksessa on ruuhkaa, niin takaisinsoiton jättömahdollisuutta rajoitetaan 

maanantaista torstaihin kolmeen tuntia päivässä ja perjantaina kahteen tuntia päivässä. 

Tarkastelujaksolla rajoitus astui voimaan 24. helmikuuta, mikä saattaa selittää perjantain 

pienemmän prosentin kiireettömien tapausten kohdalla. Kokonaisuudessaan näyttäisi siltä, että 

takaisinsoittopyyntöjen purkamiseen nykytilanteessa varattu aika ei yksinkertaisesti riitä. 
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Sähköiset palvelut 

Kaupungin asukkailla on siis kaksi mahdollista tapaa käyttää sähköisiä palveluita suun 

terveydenhuollossa asioimiseen. Toinen on kaupungin asiakas- ja potilastietojärjestelmän osana 

toimiva asiakasportaali ja toinen on erillinen sähköisen oirearvion tekevä ohjelma. 

Kummassakin tapauksessa ajanvarauksen asiakaspalvelija kirjaa lopulta tarvittavat tiedot 

asiakas- ja potilastietojärjestelmään. 

 

Vaikka asiakasportaali on osa kaupungin uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmää, sen 

ominaisuudet olivat tarkastelujaksolla vain erittäin pieneltä osalta käytössä. Jakson aikana 

portaalista kerätty aineisto ei ollut tilastollisesti riittävä johtopäätösten tekemiseen. 

  

Sähköisen oirearvion kohdalla asiat olivat tarkastelujaksolla huonoimmassa mahdollisessa 

tilassa tilastollisen tiedon hyödyntämiseen. Koko ajanvaraukseen kohdistuvan paineen takia, 

joka johtui ylikuormituksesta, oirearvio -palvelu oli pois käytöstä. Tähän varmasti vaikutti vielä 

uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton lopullinen omaksuminen, joka vielä vei 

henkilöstön voimavaroja, mutta se ei sinänsä selitä epäsuotuisaa tilannetta. 

 

4.4 Kerätty aineisto 

 

KJ-menetelmän kysymys ajanvarausprosessin kehittämisestä lähetettiin 17:lle ajanvarauksen 

parissa työskentelevälle henkilölle, joista 10 teki kokopäiväistä ajanvaraustyötä, 6 oli osa-

aikaisia ja yksi kuului esimiesportaaseen. Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 9, joista 8 tuli 

kokopäiväisiltä työntekijöiltä ja yksi esimiesportaalta. Kokopäiväisten työntekijöiden 

vastausprosentiksi saatiin siis 80 %. Lähetetyssä kysymyksessä pyydettiin vähintään viisi (5) 

ehdotusta/mielipidettä ja vastauksissa kappalemäärä vaihteli välillä 4-20. Vastausten määrän 

mediaaniksi saatiin 6 kappaletta. Kun vastaukset oli käyty läpi ja päällekkäisyydet poistettu, 

niin lopulliseksi ehdotusten määräksi saatiin 57 kpl. Näistä 49 kpl koski ajanvarauksen yleisiä 

asioita ja 8 kpl tietoteknisiä asioita. Nämä lähetettiin uudestaan kaikille 17:lle valitulle 

henkilölle ja pyydettiin valitsemaan yleisien asioiden ryhmästä 6 ja tietoteknisten asioiden 

ryhmästä 2 omasta mielestä tällä hetkellä tärkeintä kohtaa. 

 

Taulukossa 7 on esitetty KJ-menetelmän esiin tuomia henkilöstön mielipiteitä tämänhetkisistä 

kehittämistä vaativista asioista. Prosenttiosuus on suhteutettu vastaajien kokonaismäärään. 
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Taulukko 7 Henkilöstön mielestä tärkeimpiä yleisiä asioita ja niiden kannatusprosentit 

Prosentti Asia 

60 
Keskustelu ja yhteinen asioiden käsittely pitäisi saada esimiehen ja alaisen välisen suhteen 

painopisteeksi. Työhyvinvoinnin kannalta toivotaan kuuntelua ja empaattisuutta. 

50 

Hammashoitoaikojen riittävyys olisi taattava - myös poissaolot huomioiden. Riittävän pitkälle 

ulottuvilla kirjojen avauksilla varmistettaisiin ajanvarauksen sujuvuus ja puhelinpalvelun 

tehostuminen. Myös puhelujen kestoaika lyhenee, asiakastyytyväisyys kasvaa ja 

henkilökunnan työtyytyväisyys lisääntyy. 

50 

Etätyö mahdollisuutta toivotaan pysyväksi järjestelyksi. Etätyön avulla olisi mahdollista saada 

kustannussäästöjä sekä lisätä työtehoa ja motivaatiota. Koettu positiivisena työmuotona. 

Työmatkat eivät söisi energiaa. Kotona saisi työskennellä rauhassa ja hiljaisuudessa. 

Työhyvinvointi ja jaksaminen lisääntyisivät. 

40 Kaikki ajat automaattihaun takana (helppoa ja vaivatonta). 

30 

Koska lohkeamapuheluita tulee eniten, niin olisi hyvä, että kahtena iltana viikossa (esim. ti ja 

to) olisi esim. kaupunginosan ja kaupungin keskustan terveysasemien hoitoloissa tarpeeksi 

aikoja sisältävät iltavastaanotot (40 min.). Varsinkin juhlapyhien jälkeen kysyntä kasvaa 

voimakkaasti. Tarve lohkeamille ja säryille on suurempi, kun mitä nyt pystytään tarjoamaan. 

30 

Liian monta kanavaa ottaa yhteyttä. Sama asiakas ottaa saman asian takia monesta eri 

kanavasta yhteyttä sekä jättää monta takaisinsoittopyyntöä – kuormittaa kohtuuttomasti 

ajanvarausta - monesti asia on jo jotakin toista kautta hoidettu, mutta siitä ei ole tietoa. 

30 Työnohjaus olisi toivottavaa, mutta sitä ei ole saatu. 

 

Ajanvarauksen henkilökunnasta 20 % oli sitä mieltä, että henkilökuntaa oli liian vähän niin 

kentällä kuin ajanvarauksessakin. Väestön määrä kasvaa ja yhä enemmän ihmisiä siirtyy 

eläkkeelle, jolloin yksityisen puolen palvelut eivät ole enää taloudellisesti mahdollisia. Samoin 

sairauslomat, vuosilomat, juhlapyhien jälkeinen aika sekä alkuviikko aiheuttavat suurta 

kuormaa, eivätkä avoimena olevat päivystysajat riitä ja henkilökuntaa kokee asian henkisesti 

raskaana. Yhtenä ratkaisuna esitettiin mm. päiväkirjojen avaamista tarpeeksi pitkälle kautta 

kentän ja työaikojen parempaa suunnittelua vastaamaan kysyntää. Lisäksi työajan 

maksimoimiseksi esitettiin jokapäiväisten palaverien poistamista, mikäli mitään muutoksia ei 

ole luvassa. Henkilökunnan omien vuosilomien joustavuudesta kannettiin myös huolta. Nyt 

lomia ei ole voinut pitää haluttuna ajankohtana. Tosin toisaalta oltiin sitä mieltä, että myös 
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ajanvaraajien samaan aikaan olevat vuosilomat ja sairauslomat aiheuttavat henkilöstövajetta, 

kun korvaajia ei ole tarpeeksi. Henkilökunnasta 20 % oli myös sitä mieltä, että takaisinsoitot 

ruuhkautuvat erittäin helposti. Puheluiden ja takaisinsoittojen määrää ehdotettiin 

rajoitettavaksi, kenties lyhentämällä takaisinsoittojen kellonaikoja, jolloin puhelut saataisiin 

hoidettua vielä saman päivän aikana. Nyt uusien takaisinsoittojen jättömahdollisuus loppuu 

tuntia ennen ajanvarauksen puhelinajan sulkeutumista, eikä se riitä kaikkien puheluiden 

purkamiseen. Purkamiseen saattaa mennä joskus päiviä.  

 

Kuten aiemmin on mainittu, tietotekniset asiat eriytettiin omaksi ryhmäkseen niiden vahvojen 

kolmannen osapuolen sidonnaisuuksien takia. Taulukossa 8 on esitetty KJ-menetelmän esiin 

tuomia henkilöstön mielestä tällä hetkellä tärkeimpiä tietoteknisiä asioita, joita olisi syytä 

tarkastella. Prosenttiosuus on suhteutettu vastaajien kokonaismäärään. 

Taulukko 8 Henkilöstön mielestä tärkeimpiä tietoteknisiä asioita ja niiden kannatusprosentit 

Prosentti Asia 

60 
Portaalissa aikojen varaamiset ja siirrot pitäisi saada asiakkaille mahdolliseksi - ruuhka 

helpottuu ja kiireellisille tapauksille jää enemmän aikaa. 

30 
Sähköiset palvelut eivät saisi tarvita ”käsittelijää” ajanvarauksen hoitamiseksi - pitäisi hoitua 

kokonaan pelkästään asiakkaan toimesta. 

 

Henkilökunnasta 20 % oli sitä mieltä, että portaalissa aikuisten tutkimukset, jatkohoidot sekä 

suuhygienistien hammaskivenpoistot ja tarkastukset pitäisi saada tiketille itse varattaviksi. 

Tekstiviestin lähettäminen asiakkaalle pitäisi myös saada helpommaksi ja mahdolliseksi, 

vaikka asiakkaalla ei ole varattua aikaa. Lisäksi tietojärjestelmästä pitäisi saada turhat 

klikkaukset pois, varsinkin puhelun aikana tehtävät. Tärkeäksi nähtiin myös ajanvaraajien 

vaikutusmahdollisuus tietojärjestelmän kehittämisessä. Työntekijöistä 20 % oli myös sitä 

mieltä, että päivystysaikojen varaaminen puhelimitse on tarpeellinen ja nopea hoidontarpeen 

arvioinnin tekemiseksi, koska sähköinen yhteydenotto jää usein puutteelliseksi ja asian 

käsittelyn jälkeen on kuitenkin soitettava asiakkaalle ajan sopivuudesta. 
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4.5 Kehitysehdotukset prosessien parantamiseksi 

 

Tässä alaluvussa käydään läpi kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikölle ja sen 

ajanvaraukselle tehtävät kehitysehdotukset, jotka perustuvat teoriaosuudesta saatuihin 

vaatimuksiin sekä KJ-menetelmästä saatuihin tuloksiin. Ensiksi esitetään lyhyesti 

palveluyksikköä koskevat kehitysehdotukset ja sen jälkeen ajanvarausta koskevat 

kehitysehdotukset. Ajanvarauksen kehitysehdotukset on koottu taulukkoon 9 ja viimeisenä 

esitellään kuvassa 19 ajanvaraukselle tavoitteellinen toimintakaavio. 

 

Kehitysehdotukset palveluyksikölle: 

• Selkeän ja ymmärrettävän oman toimivan vision luominen, jonka koko henkilöstö 

ymmärtää ja toimii siten työssään sitä kohti. Visio määrittää kaiken muun toiminnan 

strategiaa myöten. Palveluyksikön oman vision tulisi toimia linjassa kaupungin vision 

kanssa. 

• Uuden strategian luominen vastaamaan nykytilannetta (digitalisaatio). Tarkoituksena 

toteuttaa visiota mahdollisimman määrätietoisesti ja ollen niin selkeä, että sen 

perusteella on mahdollista esimerkiksi johtaa ymmärrettäviä suorituskyvyn mittareita. 

• Liiketoimintamallin (Business Model Canvas, BMC) luominen. Liiketoiminta-

suunnitelman esittäminen visuaalisesti antaa selkeän kuvan itse toiminnasta sekä lisää 

läpinäkyvyyttä. 

• Kaikkien sidosryhmien tunnistaminen esimerkiksi sidosryhmäpyörän avulla. Näin 

saadaan selville vuorovaikutussuhteet ja niitä voidaan hoitaa sekä mitata. 

• Sidosryhmien tärkeyden määrittäminen esimerkiksi sidosryhmämatriisin avulla. Näin 

saadaan selville kenen tarpeet ovat tärkeämpiä kuin toisten, mikä helpottaa mittariston 

luontia. 

• Suorituskyvyn mittaamisen kehittäminen. Strategiasta johdettavat mittarit, kuten 

kannattavuus, asiakastyytyväisyys, järjestelmien toimivuus ja henkilöstötyytyväisyys 

sekä ei strategiasta johdettavat mittarit, kuten sidosryhmien tarpeet ja tyytyväisyys. 

• Liiketoimintatiedon hallinnan kehittäminen päätöksentekoon ja sen tueksi käsittäen 

reaaliaikaisuuden, lyhyen aikavälin sekä pitkän aikavälin. Lopullisena tavoitteena 

visuaalinen ohjauspaneeli prosessien seurantaan ja kannustimien luomiseen. 

• Oman data-analyytikon palkkaaminen toiminnan kannalta relevantin 

liiketoimintatiedon analysointiin 
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Taulukko 9 Ajanvarauksessa nykytilanteessa tehtäviä toimenpiteitä 

 

Toimenpide Tavoite 

Sähköisten järjestelmien saattaminen 

lopullisesti toimintakuntoon (lähinnä 

asiakasportaalin ominaisuudet) 

Tällä hetkellä pullonkaula ja siksi agenttien todellista 

tarvetta ei voida laskennallisesti määrittää nykytilanteessa. 

Helpottaa mahdollista asiointipisteiden ruuhkaa ja poistaa 

sisäisiä rajoitteita. Suuri vaikutus asiakastyytyväisyyteen. 

Hammashoitoaikojen riittävyys taattava (myös 

hammaslääkärien ja hoitajien vuosilomat sekä 

muut poissaolot huomioiden) 

Puhelinpalvelu tehostuu, puhelun kestoaika lyhenee, 

asiakastyytyväisyys kasvaa eikä henkilökunta turhaudu. 

Saadaan aikaan tasainen tuotantovirta. 

Mietittävä etätyö mahdollisuutta pysyväksi 

järjestelyksi 

Mahdollistaa kustannussäästöjä sekä lisää työtehoa ja 

motivaatiota. Työmatkat eivät syö energiaa ja mahdollistaa 

työrauhan. Koettu positiivisena työmuotona. 

Työhyvinvointi ja jaksaminen lisääntyvät. Vaatii itsekuria. 

Harkittava agenttikohtaisesti – kriteereinä ammattitaito, 

ammattiylpeys ja henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Agenttien toiminta yhdenmukaiseksi (esim. 

ulkopuolisen puhelinammattilaisen 

konsultaatio) 

Standardoidulla toiminnalla, miten toimitaan missäkin 

tilanteessa, saadaan agenttien työskentelyä tehostettua ja 

siten asiakastyytyväisyyttä kasvatettua. Vaatii agenteilta 

yhtäläisiä taitoja työkalujen hallintaan sekä yleiseen 

puhelintyöskentelyyn. 

Henkilöstön koulutus Henkilöstön saattaminen yhtäläiseksi tietotaidoltaan ja 

ammattiosaamiseltaan. Virhevaihteluiden minimointi. 

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Tulisi tehdä säännöllisesti jatkuvana prosessina. Ei tehdä 

tällä hetkellä - tärkeä mittari. 

Työhyvinvoinnin ja henkilöstön tyytyväisyyden 

mittaaminen 

Tulisi tehdä säännöllisesti esim. kerran kuussa. Tulisi ottaa 

osaksi prosessien jatkuvaa parantamista. 

Oman data-analyytikko liiketoimintatiedon 

hallintaan ja mittarointitiedon määrittämiseen 

Pitäisi saada kolmansilta osapuolilta relevanttia ja 

spesifistä tietoa prosessien reaaliaikaiseen, lyhytaikaiseen 

ja pitkäaikaiseen seurantaan, kerättynä yhteen paikkaan. 

Nyt tietoa haetaan eri Excel-taulukoista, tai sitä ei ole. 

Työaikojen muuttaminen Ruuhkatilanteiden purkautuminen. Vaatii agenttien 

mukaan ottamista suunnitteluun muutosvastarinnan 

minimoimiseksi. 

Vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien 

ja uhkien määrittäminen (esim. SWOT analyysi) 

Toimintaan vaikuttavien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden 

kartoittaminen – tulisi toistaa aika-ajoin 
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Suorituskyvyn mittariston luominen – johdetaan 

strategiasta (esim. Balance Score Card) 

Mittaristo prosessien seurantaan ja päätöksenteon tueksi 

sekä muutosten vaikuttavuuden seurantaan. Toimii myös 

palkitsemisen perusteena. 

Suorituskyvyn mittariston luominen – ei johdeta 

strategiasta (esim. suorituskykyprisma) 

Otetaan huomioon sidosryhmien erilaiset tarpeet - 

yhtenäiset tavoitteet ja ymmärrettävät mittarit - 

henkilöstön on ymmärrettävä mittariston hyöty 

Liiketoimintatiedon hallinta (reaaliaikainen, 

lyhyt aikaväli ja pitkä aikaväli – esim. 

elektroninen ohjauspaneeli, dashboard) 

Visuaalinen taulu tärkeimmistä mittareista. Johdolle eri 

taulu kuin työntekijöiden nähtäville. Tukee päätöksiä ja 

helpottaa prosessien seuraamista. Toimii myös ohjaavana 

tekijänä ja auttaa kannustimien luomisessa ja 

palkitsemisessa. 

Agenttien osallistaminen Ajanvaraajilla tulisi olla mahdollisuus omalta osaltaan 

vaikuttaa Apotin ja siten myös portaalin tulevaan 

kehittämiseen/modifioimiseen. Tietojärjestelmän/portaalin 

kehittäminen palvelemaan paremmin käytäntöä. 

Resurssit koulutusten aikana Koulutustilanteissa oltava ”varamies” hoitamaan 

työtehtäviä. 

Asiakkaan yhteydenottokanavien supistaminen Arvoa tuottamattomien osien poisto. Nyt asiakas ottaa 

usean kanavan kautta yhteyttä saman asian tiimoilta ja 

työllistää useampaa ajanvaraajaa yhtä aikaa. 

KJ-menetelmän kaltainen ammattilaisten 

kuuleminen 

Tulisi ottaa osaksi prosessien jatkuvaa parantamista. 

 

 

Mahdolliset lisätoimenpiteet 

 

- Ajan peruuttamisesta tekstiviestillä kannattaisi luopua heti kun se vain on mahdollista. 

Ajan peruuttaminen tulisi hoitua sähköisesti ja ilman henkilökunnan apua. 

 

- Osa ajanvarauksen henkilökunnasta voitaisiin jakaa vain sähköisten järjestelmien tiedon 

purkamiseen ja syöttämiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Näin saataisiin 

työtehtäviä, jotka olisivat vakioitavissa ja mitattavissa. Jako voisi olla periodimaista, 

jolloin taito hoitaa useampaa tehtävää ei häviäisi, mikä olisi kriisitilanteissa ja 

resurssiongelmien kohdatessa tärkeää. Lisäksi voitaisiin saada työtehtävien 

tehostumista aikaiseksi. 
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Kuva 19 Tavoitteellinen toimintakaavio kaupungin suun terveydenhuollon ajanvaraukselle 

 

4.6 Prosessien mittaaminen 

 

Datan mittaamisen hyödyntäminen ei nykyisellään ole täysin mahdollista. Mittaamisen tulokset 

tulevat kolmannelta osapuolelta ja eivät vastaa organisaation tarpeita. Kuten jo aiemmin on 

todettu, pitäisi organisaation itse pystyä määrittämään kolmannelta osapuolelta tulevan datan 

laatu, joka mahdollistaisi prosessien mittaamisen mielekkäällä tavalla. Tämän tutkimuksen 

puitteissa se kävi mahdottomaksi, koska ei ollut luotettavaa ja ymmärrettävää tilastotietoa 

käytettävissä. Seuraavia mittareita voitaisiin kuitenkin jo nykyisellään käyttää varsin 

luotettavasti: 

 

- ajanvarauksen vasteajan pituus (takaisinsoitot, kiireettömät tapaukset) 

- agenttikohtainen jälkikäsittelyaika per puhelu 

- jonotusajan pituus (kiireettömät tapaukset puhelimitse, eli uusien aikojen varaukset ja 

vanhojen peruutukset/siirrot) 

- asiakastyytyväisyys (kyselytutkimus puhelinkontaktin jälkeen) 

- työhyvinvointi/henkilöstön tyytyväisyys (esim. kerran kuussa automaattinen sähköinen 

kysely). 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Maailma muuttuu ja sen mukana tarpeet, menetelmät sekä toimintatavat. Kaupungin suun 

terveydenhuollon palveluyksikössä on tapahtunut lähimenneisyydessä monia muutoksia 

johdossa ja toimintatavoissa sekä digitalisaation myötä kaupunki on samoihin aikoihin 

vaihtanut uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Tämän lisäksi koronavirus rampautti 

palveluyksikköä ja ajoi sen poikkeavaan tilanteeseen. Nämä kaikki koettelivat suun 

terveydenhuollon resilienssiä, eikä tämä sietokyky ollut riittävällä tasolla ollakseen immuuni 

isojen ulkoisten muutosten suhteen. Suun terveydenhuollon palveluyksikön ajanvaraus ja sen 

henkilökunta saivat tuntea tämän alhaisen sietokyvyn aiheuttamat paineet omissa 

työtehtävissään. Tämä heijastui suoraan suun terveydenhuollon asiakkaisiin ja aiheutti lisää 

tyytymättömyyttä. Ajanvaraus ruuhkautui, eivätkä sähköiset apuvälineet olleet ajan tasalla. 

Tämän tutkimuksen aikana kävi ilmi, että yksittäiset muutokset ja parannukset siellä ja täällä 

eivät välttämättä paranna lopputulosta pitkällä aikavälillä, vaan asiaa on katsottava laajemmin. 

Jotta ajanvarausprosessia voitaisiin kehittää ja seurata käyttäen mahdollisimman paljon jo 

olemassa olevia resursseja ajanvaraukseen kohdistuvan paineen helpottamiseksi, sekä 

vastaamaan omalta osaltaan terveydenhuoltolain luvun 6, pykälä 51 (Terveydenhuoltolaki, 

2010) vaatimuksiin hoitoon pääsyn osalta, tulisi palveluyksikön ja ajanvarauksen pohja luoda 

uudelleen lähtien omasta selkeästä visiosta ja sen toteuttamiseksi luodusta strategiasta, jotka 

tukisivat koko kaupungin olemassa olevaa visiota ja strategiaa. Palveluyksikön vision ja 

strategian tulisi ulottua aina ajanvaraukseen saakka, jotta ajanvaraukselle saadaan lain 

edellyttämän mission lisäksi selkeät sisäiset tavoitteet. 

 

Strategian luomisessa ja sen kehittämisessä sidosryhmillä on tärkeä oma osansa. Ensin ne pitäisi 

kuitenkin tunnistaa ja niiden tärkeyden aste tulisi määrittää. Tällä tavalla ne voitaisiin ottaa 

niille parhaalla tavalla huomioon, kun luodaan organisaation suorituskyvylle mittaristoa. 

Lisäksi Helsingin Sanomien (2020) mukaan ne organisaatiot, jotka ovat ottaneet sidosryhmänsä 

hyvin huomioon ovat pärjänneet pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa muita 

paremmin sekä kyenneet reagoimaan muutoksiin nopeasti. Kun sidosryhmät tunnetaan perin 

pohjin, ja niistä huolehditaan, niin organisaation toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän 

ulkoisten muutosten aiheuttamien paineiden alla. Sidosryhmistä huolehtiminen hajauttaa 

organisaation riskiä tulla toimimattomaksi. 
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Sisäisen ja ulkoisen myllerryksen kohteena olevassa palveluyksikössä olisi varmaankin syytä 

ottaa nyt myös käyttöön liiketoiminnan strategisen kehittämisen perustyökaluja, kuten SWOT-

analyysi ja liiketoimintamalli -kaavio (Business Model Canvas). Vahvuuksien, heikkouksien, 

mahdollisuuksien ja uhkien kartoitus varsinkin ajanvarauksen osalta antaisi hyvän kuvan 

vallalla olevasta tilanteesta, näyttäisi suuntaa ja auttaisi päätösten teossa. Liiketoimintamalli 

puolestaan pakottaisi palveluyksikön identifioimaan eri osa-alueet (yhteistyökumppanit, 

resurssit, asiakassuhteet, asiakassegmentit, toimintakanavat, aktiviteetit, kulut ja tulovirrat) ja 

sovittamaan arvolupauksen ja strategian keskenään.  

 

Työn edetessä kävi myös selväksi, että ajanvarauksen ongelmat eivät selkeästi keskity 

pelkästään tekniikan toimimattomuuteen, vaan yleisesti hajanaisiin toimintatapoihin. Lean-

ajattelun vakioimispyrkimykset ja turhan työn minimointi sekä TOC-teorian prosessia 

jarruttavan tekijän poistaminen jatkuvalla seurannalla ovat avainasemassa toimintatapojen 

tehostamisessa tavoitetilan (korkea asiakastyytyväisyys ja lakiin perustuva hoitoon pääsy) 

saavuttamiseksi. Yhtenäiset toimintatavat ja yhtenäisten toimintaohjeiden laatiminen sekä 

niiden noudattamisen seuraaminen ovat keinoja päästä lähemmäksi tavoitetilaa. 

 

Lean-ajattelun käyttäminen kokonaisvaltaisena hukan poistajana yhdessä pullonkaulateorian 

nopean yksittäisten esteiden poistamisen kanssa on prosessien jatkuvan parantamisen kannalta 

hyvä asia. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, sillä kumpikaan näistä ei mittaa eikä varsinaisesti 

analysoi prosesseja käynnissä pitävää ”hiljaista” tietoa, eli ominaisuuksia ja kokemusta, joka 

prosessien voimavaroilla eli työntekijöillä on hallussa. Aivan kuten pullonkaulateorian 

esimerkissä retkeilijäryhmän jäseniltäkään ei kysytty kuinka he omakohtaisesti kokevat sen, 

kuinka päämäärä voitaisiin saavuttaa nopeammin, vaan retkeilijöiden ketjua muutettiin 

ulkoisten arvioiden perusteella. Tämän takia KJ-menetelmän kaltainen henkilöstön huomioiva 

omalta osaltaan prosessien tilaa kuvaava tapa tulisi ottaa jatkuvan parantamisen käytäntöön 

mukaan. Säännöllisesti toistettuna se toisi huomattavaa lisäarvoa prosessien kehittämiseen ja 

toimisi osaltaan päätöksenteon tukena. 

 

KJ-menetelmällä kerätty aineisto kertoi kaupungin suun terveydenhuollon ja sen ajanvarauksen 

tilasta enemmän kuin tutkimusta aloitettaessa kuviteltiin. Menetelmä tuotti varsin kattavan 

sisäisen kuvan organisaatiosta. Viime vuosina tapahtuneet jatkuvat muutokset ja sitä kautta 

tulleet uudet säännöt sekä johdon vaihtuvuus näkyivät henkilöstön jaksamisessa ja 
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motivaatiossa. Lisäksi analogisten ja digitaalisten prosessien yhdistäminen ja tämän loppuun 

vienti oli varsin keskeneräisessä tilassa. Myös asiakkaiden erilaiset yhteydenoton yhtä aikaa 

mahdollistavat kanavat tekivät toiminnasta sekavaa ja turhauttivat henkilöstöä. KJ- menetelmän 

läpivienti poikkeusolosuhteissa onnistui varsin hyvin, mutta tutkimukseen käytetty aika ei 

tutkijan kannalta ollut riittävä. Varsinkin ajanvarauksen asioiden koko kirjon omaksuminen 

aiheutti ryhmittelyvaiheessa ongelmia ja saatu aineisto olisi voitu ryhmitellä tarkemmin. Mikäli 

KJ-menetelmän tyyppinen ammattilaisten kuulemisen tapa otetaan osaksi prosessien jatkuvaa 

kehittämistä tulevaisuudessa, voidaan vastaavan tyyppiset ryhmittelyt tehdä paremmin, koska 

menetelmästä on jo kokemusta. 

 

Joskus vanhojen hyväksi havaittujen menetelmien muuntaminen pakon edessä nykypäivän 

olosuhteisiin tuo myös uusia positiivisia piirteitä, kun käytössä on uusin tekniikka. Samalla 

tietysti menetetään jotain. Pandemiasta johtuvien henkilökohtaisten kontaktien välttäminen 

johti tässä työssä siihen, että KJ-menetelmän käyttö etänä antoi mahdollisuuden toteuttaa koko 

projekti täysin anonyymisti, jolloin ajanvarausprosessiin liittyvät ammattilaiset saivat äänensä 

kuuluviin ilman pelkoa ”tyhmien” ajatusten esittämisestä. Negatiivisena puolena oli 

menetelmän ryhmittelyosion joutuminen ainoastaan tutkijan harkinnan varaan ilman asiantilaa 

selventävää osallistujien keskusteluosiota. Toisaalta tutkija, joka toimi fasilitaattorina, ei tullut 

organisaation sisältä ja siksi lopputulokseen tähtäävät toimenpiteet säilyivät neutraaleina. 

Tutkijan rooliksi muotoutui automaattisesti olla ”ei kenenkään puolta”. Kuten aiemmin 

todettiin, KJ-menetelmää voitaisiin tulevaisuudessa käyttää säännöllisin väliajoin suun 

terveydenhuollon prosessien ja menetelmien kehittämiseen organisaation sisällä. 

 

Meneillään olevassa digitaalisessa muutoksessa, digitalisaatio tulisi mieltää työkaluksi, ei 

päämääräksi. Muutos ei saisi heikentää jo olemassa olevaa asiakkaan kokemaa arvoa, vaan sen 

pitäisi päinvastoin lisääntyä. Muutoksen aiheuttaman hyödyn pitäisi aina olla suurempi kuin 

haittojen, muuten sitä ei kannata tehdä tai sitä pitää lykätä. Julkisella sektorilla tosin 

lykkääminen ei välttämättä ole optio ja tällöin muutoksen vaikutuksia kannattaisi ensin arvioida 

pilottiprojektilla, jotta pysyttäisiin turvallisella maaperällä. Muutoksessa kaikki kuitenkin 

lähteen ensin johtoportaasta ja sen yksimielisyydestä muutoksen tarpeellisuuteen ja siihen 

täydellä teholla sitoutumiseen. Ihmisen kyky havainnoida ympäristöä ja sen vivahteita paljastaa 

välittömästi henkilöstölle ja muille sidosryhmille johdon muutokseen sitoutumisen asteen ja 

vaikuttaa näin myös suoraan muutoksen käyttöönoton onnistumiseen sekä uuden, muutoksen 
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jälkeisen, tilanteen ylläpidettävyyteen ja hallintaan. Johdon sitoutuminen ja muutosprosessi 

toteuttamisineen tulisi tehdä mahdollisimman läpinäkyväksi kaikille sidosryhmille, niin 

ulkoisille kuin sisäisillekin. Sidosryhmien osallistaminen muutokseen vähentää 

muutosvastarintaa ja ohjaa henkilöstön käyttäytymistä oikeaan suuntaan mahdollisimman 

hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Muutoksen läpinäkyvyyttä ja eri tahojen osallistamista 

muutokseen ei voi kylliksi korostaa. Väärä huhu on muutoksen pahin vihollinen. Yhteiseen 

kaikkia osatekijöitä hyödyttävään lopputulokseen pääseminen tulisi olla aito päämäärä.  

 

Ajanvarauksen kannalta asiakas- ja potilastietojärjestelmän tulisi toimia mahdollisimman 

automaattisesti. Mikäli ajanvarauksen puhelinpalvelun henkilökuntaa ei joutuisi sitoutumaan 

sähköisten palveluiden purkamiseen ja tietojen edelleen syöttämiseen, kasvattaisi tämä 

puhelinpalvelun kykyä hoitaa asetettuja velvoitteita esimerkiksi takaisinsoittojen suhteen. 

Sähköiset palvelut pitäisi saada mahdollisimman automaattisiksi ja niiden hoitamiseen 

tarvittava henkilökunta voisi koostua eri ihmisistä kuin puhelinpalvelijoista. Ajanvarauksen 

henkilökunnan työtehtävät voitaisiin jakaa puhelinpalveluun ja sähköisten järjestelmien 

purkamiseen. Näin päiväkohtaiset työtehtävät selkiytyisivät ja ajanvarauksen prosessia olisi 

helpompi mitata. Työtehtävien jako voisi olla periodimaista ja kiertävää, jolloin henkilöstön 

kyky hoitaa eri tehtäviä säilyisi. Tästä olisi hyötyä kriisitilanteissa ja resurssiongelmien 

kohdatessa. Työpisteitä ja niiden sijaintia voitaisiin myös optimoida paremmin. 

 

Pandemia pakotti myös suun terveydenhuollon palveluyksikön siirtymään etätyökäytäntöön. 

Käytäntö osoittautui varsin tehokkaaksi tavaksi tehdä työtä ja työhyvinvointi tuntui kasvaneen. 

Henkilökunnan mielestä sekä työteho että motivaatio lisääntyivät. Työmatkat eivät syöneet 

energiaa ja etätyössä sai työrauhan. Etätyötä kannattaisi harkita pysyväksi toimintamuodoksi. 

Mikäli edellisessä kappaleessa ehdotettu työvoiman jako puhelinpalvelutyön ja sähköisten 

palvelujen välillä otettaisiin käytäntöön, voitaisiin siihen yhdistää vielä etätyömahdollisuus, 

jolloin työn tehokkuudelle ja kustannusten optimoinnille saataisiin enemmän vaihtoehtoja. 

Etätyö ei välttämättä sovi kaikille ja vaatii itsekuria. Siksi sen ottamista vakiokäytäntöön tulisi 

harkita agentti- ja työtehtäväkohtaisesti. 

 

Palveluyksikön ajanvarauksen kaikki kolme tapaa ottaa yhteyttä (asiointipisteet 

kaupunginosassa ja keskustassa, puhelinpalvelu sekä sähköinen asiointi) tulisi säilyttää, mutta 

optimoida. Esimerkiksi ikäihmisille tarvitaan omat keinonsa ottaa yhteyttä ajanvaraukseen. 
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Kaupungin sisäiset pitkät etäisyydet huomioon ottaen, saattaisi olla perusteltua lisätä vielä yksi 

asiointipiste, jonne asiakkaat voisivat mennä paikan päälle hoitamaan suun terveydenhuoltoon 

liittyviä asioita. Tämä todennäköisesti palvelisi myös kansalaisuuksia, jotka eivät ole vielä 

täysin integroituneet omaan järjestelmäämme. Sähköiset palvelut puolestaan omalta osaltaan 

helpottavat ajanvarauksen henkilöresurssitarvetta. Nykyisin käytössä olevien sähköisien 

yhteydenottokanavien (asiakasportaali ja sähköinen oirearvio) toimintojen kehittäminen ja 

ajanmukaiseksi saattaminen (varsinkin portaali) sekä asiakkaiden totuttaminen sähköisten 

järjestelmien käyttöön tulisi tehdä välittömästi, jotta päästäisiin näkemään todellinen 

ajanvarauksen resurssien tarve. Vain yksi mahdollinen tapa hoitaa asioita sähköisesti olisi 

ideaali, mutta tosiasiassa kaupungeilla ja kunnilla ei tänä päivänä ole varaa kehittää 

järjestelmiään samalle tasolle kuin yksityisten yritysten tekoälysovellukset (kuten 

oirearviotyökalu), jotka saattavat ostopalveluna säästää pitkällä tähtäimellä julkisia kuluja 

terveydenhuollossa. Tämän toteamiseksi, pitäisi tehdä jatkotutkimusta. 

 

Ajanvarauksen henkilökunnan määrän todellista tarvetta on siis mahdotonta arvioida, ennen 

kuin sähköiset järjestelmät toimivat niille asetetulla tavalla. Järjestelmien kehittämiseksi tulisi 

kuunnella entistä paremmin sitä henkilökunnan osaa, joka järjestelmiä pääsääntöisesti käyttää. 

Varsinaisten käyttäjien ottaminen mukaan kehitysprosessiin mahdollistaa toimivan 

lopputuloksen. Lisäksi päämääränä tulisi olla henkilöstön saattaminen tietotaidoltaan ja 

ammattiosaamiseltaan tasa-arvoiseen asemaan. Tämä olisi mahdollista lisäkoulutuksella sekä 

luomalla ammatilliset vaatimukset uusia rekrytointeja tehtäessä. Mikäli ajanvaraajien 

osaaminen puhelintyöskentelyssä ja sähköisten palvelujen operoinnissa saadaan kautta linjan 

samalle tasolle, on varausprosessia myös helpompi mitata. Ero ajanvaraajien (agenttien) 

keskinäisessä osaamisessa tuli tutkimuksessa esille tarkasteltaessa agenttikohtaisia tilastoja. 

Puheluihin ja niiden jälkikäsittelyyn kulunut aika vaihteli agenttikohtaisesti. Paremman 

tietoteknisen osaamisen omaavat agentit suoriutuivat tehtävästään lyhyemmällä 

jälkikäsittelyajalla, koska kykenivät syöttämään tietoja järjestelmään jo puhelun aikana. 

Agenttikohtaiseen puhelun pituuteen puolestaan vaikutti suuresti yhtenäisten toimintatapojen 

puute, jolloin agentin henkilökohtaiset taipumukset pääsivät vaikuttamaan asian etenemiseen. 

Tämän takia jälkikäsittelyaika antaa todennäköisesti paremman kuvan tämänhetkisestä 

agenttikohtaisesta toiminnasta kuin puheluun käytetty aika. 
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Kuten raportin johdannossa on todettu, palveluyksikön liikelaitosmaisen luonteen takia olisi 

vaikuttavuutta mitattaessa otettava huomioon julkisen sektorin taloudellisuus- ja 

tuottavuusajattelun lisäksi myös yksityiselle sektorille ominainen kannattavuuden näkökulma. 

Kriittisten menestysrekijöiden mittaamisessa tulisi siis kohdeorganisaatiota käsitellä kuin 

yritystä. Tämä tarkoittaa taloudellisten mittareiden mukaanottoa liiketoimintatietoa 

analysoitaessa, hallittaessa ja sitä esitettäessä. Mittarit, joita ei välttämättä johdeta strategiasta, 

kannattaisi ottaa käyttöön välittömästi. Tällaisia ovat mm. asiakastyytyväisyys ja 

henkilöstötyytyväisyys (työhyvinvointi). Asiakastyytyväisyyttä tulisi mitata jatkuvasti ja 

henkilöstötyytyväisyyttä voitaisiin mitata esimerkiksi kerran kuussa automaattisella kyselyllä. 

Suorituskyvyn mittareiden ja liiketoimintatiedon hallinnan kannalta organisaation pitäisi itse 

pystyä määrittelemään mitä mitataan ja miksi. Nyt esimerkiksi puhelinpalvelun data tulee 

suoraan kolmannelta osapuolelta vakiomuotoisena, eikä siinä ole otettu huomioon 

organisaation spesifisiä tarpeita mittaristoa ajatellen. Ulkopuolelta tulevaa raakadataa ei 

myöskään jalosteta ymmärrettävään muotoon organisaation käytettäväksi prosessien 

seuraamiseen ja päätöstenteon tueksi. Tietoa haetaan tarvittaessa manuaalisesti myös 

jälkikäteen, kuten tässäkin tutkimuksessa tehtiin. Ajanvarauksen osalta aikaa ja vaivaa menee 

liikaa osaston hoitajalla, joka toimii yksikön esimiehenä, Excel-taulukoiden selaamiseen ja 

relevantin tiedon etsimiseen, jota ei kaikilta osin ole suoraan käytettävissä. Ainakin 

ajanvarauksen osalta tarvittaisiin liiketoimintatietoa ja sen hallintaa sekä analytiikkaa 

ymmärtävä henkilö määrittämään mitä tietoa tarvitaan ja missä muodossa. Sama henkilö voisi 

myös jatkojalostaa tietoa käytettäväksi liiketoimintatiedon visuaaliseen esittämiseen. 

 

Digitaalisen liiketoimintatiedon tuottamisessa tulisi joissain tapauksissa ottaa käyttöön 

lukuarvojen mediaani keskiarvon rinnalle. Tällöin saataisiin oikeampi kuva todellisesta 

tilanteesta. Nyt esimerkiksi joidenkin agenttien keskimääräinen puheluaika vääristyy 

muutaman erittäin pitkän puhelun takia, jolloin todennäköisesti on selvitetty yksittäistä 

hankalaa tai vaikeaa tapausta. Mediaania voisi myös verrata keskiarvoon ja asettaa 

pyrkimykseksi näiden lähentymisen toisiaan, jolloin se toimisi mittarina myös hajonnan ja 

vaihtelun osalta. Vaihtelun pieneneminen lisää myös ennakoitavuutta. Lisäksi tilastotiedoissa 

helmikuulta esiintyi tiettyjä epäloogisuuksia verrattaessa päiväkohtaisia ja viikkokohtaisia sekä 

koko kuukauden tietoja keskenään. Tästä syystä tuloksia ei voida pitää absoluuttisen varmoina. 

Siksi näiden tietojen käyttöä tuottavuuden ja taloudellisuuden mittaamisessa pitäisi pitää 

ainoastaan suuntaa antavina. Mikäli mittaamisen perusteena olevien kriittisten arvojen 
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tarkkuutta haluttaisiin parantaa, pitäisi organisaatiolla olla käytettävissä jo aiemmin mainittu 

oma liiketalouteen erikoistunut analyytikko, joka kykenisi määrittämään, mitä spesifisiä tietoja 

ulkopuoliselta palveluntuottajalta tarvitaan, ja missä muodossa. Näin saataisiin täysi hyöty irti 

liiketoimintatiedon hallinnasta prosessien jatkuvassa parantamisessa ja siihen liittyvässä 

päätöksenteossa sekä seurannassa. Mikäli luotettavaa ja jalostettua reaaliaikaista, lyhyen 

aikavälin ja pitkän aikavälin organisaation itsensä määrittämää dataa olisi käytettävissä, 

voitaisiin sitä esittää visuaalisesti ohjauspaneelin (dashboard) muodossa. Ohjauspaneeleissa 

liiketoimintatieto on muutettu ymmärrettävään muotoon myös niille, jotka eivät ole talouden ja 

prosessien ammattilaisia. Organisaation eri tasoille olisi mahdollista määrittää yksilöllisesti, 

mitä tietoa näytetään. Palveluyksikön ajanvarauksen tapauksessa johdolle, ajanvarauksen 

osaston hoitajalle ja myös henkilökunnalle voisi olla omat paneelinsa. Osaston hoitajan 

paneelissa tulisi näkyä vähintään kaikki se tieto, mikä nyt joudutaan hakemaan käsityönä eri 

raporteista ja Excel-taulukoista. Henkilökunnan paneelissa voisi näkyä kannustavaa ja ohjaavaa 

tietoa kuten asiakastyytyväisyys, takaisinsoittojen vasteaika tai puheluiden pituuksien ja 

jälkikäsittelyiden keskiarvojen ja mediaanien erotus, joka kertoo vaihtelun suuruudesta. 

Työntekijöille näkyvä dashboard voisi olla hyvä suunnitella analyytikon ja työntekijöiden 

yhteistyönä. Paneelien ohjaavaa vaikutusta voitaisiin käyttää hyväksi myös henkilöstön 

perusteltuun palkitsemiseen. Parhaimmillaan liiketoimintatietojen esittäminen visuaalisesti 

palvelee päätöstentekoa, kehityssuunnan tulkitsemista ja ennakoitavuutta. 

 

Tutkimuksen aikana kävi selväksi, että kaupungin väestömäärään suhteutettuna ajanvarauksen 

henkilöresurssit ovat liian pienet. Lisäksi väestön määrän on ennustettu kasvavan entisestään 

seuraavan vuosikymmenen aikana vuosittain keskimäärin 1,7 %, mikä vastaa noin 4300 uutta 

kaupunkilaista vuodessa (Kaupunki, 2020). Väestön ikääntyminen tuo mukanaan myös 

enemmän eläkeläisiä, joilla tulot ovat pienentyneet työuran jälkeen. Tämä tarkoittaa yksityiseltä 

sektorilta julkisen sektorin suun terveydenhuollon palveluiden piiriin siirtyvien kuntalaisten 

määrän kasvua. Ajanvarausprosessien jatkuva kehittäminen on välttämätöntä, jotta nykyiseen 

ja tulevaan tarpeeseen kyetään vastaamaan. Ajanvarauksen lopullista henkilöresurssien tarvetta 

on mahdotonta arvioida, ennen kuin nykyiset resurssit on täysin optimoitu. 
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6 YHTEENVETO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikön 

ajanvarauksen kehittäminen. Tutkimus suoritettiin laadullisena ja määrällisenä case-

tutkimuksena, jossa syvennyttiin kohdeorganisaation toimintaan ja sen kehittämiseen. 

Tutkimus koostui teoriaosuudesta ja empiirisestä osuudesta. Teoriaosuuden viitekehyksiksi 

valikoituivat Lean, pullonkaulateoria, muutosprosessi ja päätöksenteko, suorituskyvyn 

mittaaminen sekä liiketoimintatiedon hallinta. Empiirisessä osuudessa perehdyttiin kaupungin 

suun terveydenhuollon palveluyksikön ajanvaraukseen, sen ongelmakohtiin ja prosesseihin. 

Tämä tehtiin käyttämällä nykytilan kartoitusta, tilastollista aineistoa sekä KJ-menetelmällä 

henkilöstöltä kerättyä ns. ”hiljaista tietoa”. 

 

Teoriaosuuden tuottamia vaatimuksia ja empiirisen osuuden tuottamaa tietoa vertailemalla 

saatiin joukko ratkaisuja ja kehitysehdotuksia tavoitteineen. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi 

nousivat sähköisten järjestelmien käyttöasteen nostaminen ja toimintakunnon parantaminen 

sekä henkilöresurssien riittävyys, joka riippuu suuresti sähköisten järjestelmien käyttöasteesta 

ja valmiudesta. Lisäksi suorituskyvyn mittareiden ja liiketoiminnan hallintaan tarvittavien 

tietojen määrittäminen vaatisivat toimenpiteitä. Liiketoimintatiedon esittäminen visuaalisesti 

tulisi olla eräs tulevaisuuden päämäärä, jotta päätöksenteolle saataisiin konkreettista tukea. 

Samalla prosessien seuranta ja hallinta helpottuisivat. Suorituskyvyn mittaamisen kannalta 

tärkeät tiedot tulisi pystyä määrittämään oman organisaation sisällä käyttämällä 

liiketoimintatietoihin ja niiden analysointiin perehtynyttä henkilöä. Etätyömahdollisuutta sekä 

ajanvarauksen sisäistä työnjakoa puhelinpalvelijoihin ja sähköisten järjestelmien purkajiin, 

tulisi harkita. Näin voitaisiin lisätä kustannustehokkuutta ja työhyvinvointia. Etätyö koettiin 

mielekkääksi tavaksi toimia ja sisäisellä työnjaolla voitaisiin työpisteiden paikat suunnitella 

optimaalisiksi. 

 

Lean-ajattelun ja pullonkaulateorian yhdistäminen sekä KJ-menetelmän tapainen tiedonkeruu 

tulisi ottaa vakiokäytännöksi prosessien jatkuvassa parantamisessa. Samoin sidosryhmien 

tunnistaminen ja niiden tärkeyden määrittäminen tulisi tehdä mahdollisimman pikaisesti. Tämä 

mahdollistaisi mittareiden käytön, joita ei johdeta strategiasta. Tällaisia ovat mm. 

asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys. Sidosryhmistä huolehtiminen kasvattaisi myös 

organisaation resilienssiä ja hajauttaisi näin organisaation riskiä tulla toimimattomaksi. 



67 

 

 

LÄHTEET 

 

Asiantuntija. 2020. Operatiivinen osasto. Terveysteknologiayritys. Haastattelu. 26.9.2020. 

 

Burge, S. 2011. The Systems Thinking Tool Box. [WWW-dokumentti]. [viitattu 12.5.2020]. 

Saatavissa: https://www.burgehugheswalsh.co.uk/uploaded/1/documents/af-tool-box-

v1.0.pdf. 

 

Cadle, J., Paul, D. & Turner, P. 2010. Business Analysis Techniques: 72 Essential Tools for 

Success. Published by British Informatics Society Limited (BISL). 279 s. 

 

Chiarini, A., Vagnoni, E. & Chiarini, L. 2018. ERP Implementation in Public Healthcare, 

Achievable Benefits and Encountered Criticalities – an Investigation from Italy. International 

Journal of Services and Operations Management (IJSOM), Vol. 29, No. 1. 

 

Davenport, T. 2009. Make Better Decisions. Harvard Business Review, November, s.117-122.  

 

Eriksson, P. & Koistinen, K. 2005. Monenlainen tapaustutkimus. Kuluttajatutkimuskeskus, 

julkaisuja 4/2005. 

 

Erityisasiantuntija. 2020. Kaupunki, Ajanvaraus. Haastattelu. 10.3.2020. 

 

Goldratt, E. M. 1990. What is this Thing Called Theory of Constraints and how Should it be 

Implemented? North River Press, Croton-on-Hudson, NY, 162 s. 

 

Grossmann, W. & Rinderle-Ma, S. 2015. Fundamentals of Business Intelligence. Springer, 

Berlin, Heidelberg, 348 s. 

 

Gülsün, B., Özgürler, S., Kurtcan, E. & Güresen, E. 2009. Improving System Performance: 

Theory of Constraints and an Application in a Production Firm. Yildiz Technical University, 

Istanbul, Turkey. Society of Manufacturing Engineers, Technical Paper, TP09PUB120. 

 

https://www.burgehugheswalsh.co.uk/uploaded/1/documents/af-tool-box-v1.0.pdf
https://www.burgehugheswalsh.co.uk/uploaded/1/documents/af-tool-box-v1.0.pdf
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsom
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsom
http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijsom&year=2018&vol=29&issue=1


68 

 

 

Hammond, J. S., Keeney, R. & Raiffa, H. 2006. The Hidden Traps in Decision Making. 

Harvard Business Review, January, s. 118-126. 

 

Helsingin Sanomat. 18.4.2009. Liikelaitos vs. osakeyhtiö. [WWW-dokumentti]. [viitattu 

3.5.2020]. Saatavissa: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004646552.html. 

 

Helsingin Sanomat. 14.7.2020. Satojen miljoonien kumihanskojen maa. Kolumni. 

 

Iba, T., Yoshikawa, A. & Munakata, K. 2017. Philosophy and Methodology of Clustering in 

Pattern Mining: Japanese Anthropologist Jiro Kawakita’s KJ Method. Proceedings of the 24th 

Conference on Pattern Languages of Programs. The Hillside Group, USA, Article 12, 11 s. 

 

Jokela, T. & Lucero, A. 2014. MixedNotes: A Digital Tool to Prepare Physical Notes for 

Affinity Diagramming. Proceedings of the 18th International Academic MindTrek Conference: 

Media Business, Management, Content & Services, November, Tampere, Finland. 

 

Juutinen, S. 2016. Strategisen yritysvastuun käsikirja. Helsinki, Talentum Pro. 261s. 

 

Kaufman, R., Oakley-Browne, H., Watkins, R. & Leigh, D. 2003. Strategic Planning for 

Success: Aligning People, Performance, and Payoffs. Chapter two: Critical Success Factors 

for Strategic Thinking That Works. Published by Jossey-Bass/ Pfeiffer, San Francisco, CA. 

 

Kaupunki. 2019. Talousarvio. Taloussuunnitelma 2020-2023. Kaupunki Oy, 12/2019. 

 

Kaupunki. 2020. Tietoa Kaupungin väestöstä. [WWW-dokumentti]. [viitattu 06.08.2020]. 

Saatavissa: https://www. 

 

Klipfolio. 2020. Healthcare Dashboards. [WWW-dokumentti]. [viitattu 13.9.2020].  

Saatavissa: https://www.klipfolio.com/resources/dashboard-examples/healthcare. 

 

Korte, H., Jokela, R., Korhonen, E. & Perttunen J. 2020. Lean sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, 2. painos. 

 

https://www.klipfolio.com/resources/dashboard-examples/healthcare


69 

 

 

Kotter, J. P. & Schlesinger, L. A. 2008. Choosing Strategies for Change. Harvard Business 

Review, July-August, s. 130-138. 

 

Laakso, S. 2015. Tasapainotettu mittaristo, balanced scorecard – vaihtoehto budjetoinnille? 

UHY TietoAkseli. [WWW-dokumentti]. [viitattu 7.9.2020]. Saatavissa: 

https://www.tietoakseli.fi/blogi/johtaminen/tasapainotettu-mittaristo-balanced-scorecard-

vaihtoehto-budjetoinnille. 

 

Lean Manufacturing Japan. TOC (Theory of Constraints). [WWW-dokumentti]. [viitattu 

7.7.2020]. Saatavissa: http://www.lean-manufacturing-japan.com/scm-terminology/toc-

theory-of-constraints.html. 

 

Lemass B. 2004. Structured Conceptual Design: The New Frontier. Pearson Prentice Hall, 

Sydney, Australia. 

 

Leyh, C. 2016. Critical Success Factors for ERP Projects in Small and Medium-sized 

Enterprises: The Perspective of Selected ERP System Vendors. [WWW dokumentti]. [viitattu 

12.07.2020]. Saatavissa: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-27043-2_2. 

 

Lillrank, P. Lean -ajattelu terveydenhuollossa. Nordic Healthcare Group Oy. [WWW-

dokumentti]. [viitattu 13.7.2020].  Saatavissa: 

http://www.nhg.fi/doc/NHG_Lean_Whitepaper.pdf. 

 

Matta, N. F. & Ashkenas, R. 2003. Why Good Projects Fail Anyway. Harvard Business 

Review, September. 

 

Moore, R. & Scheinkopf, L. 1998. Theory of Constraints and Lean Manufacturing: Friends or 

Foes? Chesapeake Consulting, Inc. 

 

Mäkijärvi, M. 2013. Lean-menetelmä suomalaisessa terveydenhuollossa - kokemuksia ja 

haasteita HUS:ssa. Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA-tutkielma, Tampereen teknillinen 

yliopisto, 101 s. 

 

http://www.lean-manufacturing-japan.com/scm-terminology/toc-theory-of-constraints.html
http://www.lean-manufacturing-japan.com/scm-terminology/toc-theory-of-constraints.html
http://www.nhg.fi/doc/NHG_Lean_Whitepaper.pdf


70 

 

 

Neely, A., Adams, C. & Kennerley, M. 2002. The Performance Prism: The Scorecard for 

Measuring and Managing Business Success. Financial Times Prentice Hall, 208 s. 

 

Niven, P. 2008. Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies. 

Hoboken, N.J., Wiley, 2nd edition. 

 

Oirearvio. 2020. [Verkkosivu]. [viitattu 24.9.2020].  Saatavissa: https:// 

 

Pekkola, S. & Rantanen, H. 2014. Utilisation of Performance Measurement Information in 

Management: Top Manager Perspective. 

 

Pekkola, S., Saunila, M. & Rantanen, H. 2016. Performance Measurement System 

Implementation in a Turbulent Operating Environment. 

 

Rantanen, H., Kulmala, H. I., Lönnqvist, A., & Kujansivu, P. 2007. Performance 

measurement systems in the Finnish public sector. International Journal of Public Sector 

Management, Vol. 20, No. 5, s. 415-433. 

 

Rashidi, M., Ghodrat, M., Samali, B. & Mohammadi, M. 2018. Decisions Support Systems. 

[WWW-dokumentti]. [viitattu 11.7.2020]. Saatavissa: 

https://www.intechopen.com/books/management-of-information-systems/decision-support-

systems. 

 

Reitsma, E., Hilletofth, P. & Mukhtar, U. 2018. Enterprise Resource Planning System 

Implementation: a User Perspective. Operations and supply chain management, Vol. 11, No. 3, 

s. 110 – 117. 

 

Rouhani, S., Asgari, S. & Mirhosseini, S. V. 2012. Business Intelligence Concepts and 

Approaches. American Journal of Scientific Research, ISSN 1450-223X Issue 50, s. 62-75. 

 

Schaffer, R. H. 2010. 4 Mistakes Leaders Keep Making: How to Overcome Deep-seated 

Obstacles to Change. Harvard Business Review, September. 

 

https://tutcris.tut.fi/portal/fi/publications/performance-measurement-systems-in-the-finnish-public-sector(16706672-7bf0-42ce-bcb0-5f96a2d39762).html
https://tutcris.tut.fi/portal/fi/publications/performance-measurement-systems-in-the-finnish-public-sector(16706672-7bf0-42ce-bcb0-5f96a2d39762).html
https://scholar.google.fi/citations?user=UnuRvUUAAAAJ&hl=fi&oi=sra
https://scholar.google.fi/citations?user=L21sPlUAAAAJ&hl=fi&oi=sra


71 

 

 

Sirkin, H. L., Keenan, P. & Jackson, A. 2005. The Hard Side of Change Management. 

Harvard Business Review, October, s. 109-118. 

 

Suomen Kuntaliitto. 2017. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan 

kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. 3. tarkistettu painos, Helsinki. 

 

Techtarget. 2020. Business Intelligence Dashboard. Search Business Analytics. [WWW-

dokumentti]. [viitattu 13.9.2020].  Saatavissa: 

https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/business-intelligence-dashboard. 

 

Terveydenhuoltolaki. 2010.  Hoitoon pääsy, Luku 6, 51 §. Terveydenhuoltolaki 

30.12.2010/1326. [WWW-dokumentti]. [viitattu 7.5.2020]. Saatavissa: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326. 

 

THL. 2020. Käyntien odotusajat suun terveydenhuollossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

15.04.2020. [WWW-dokumentti]. [viitattu 11.5.2020]. Saatavissa: 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasysth01/fact_ahil_hpaasysth01_kaikki?row=palvelu

ntuottaja-30892&column=odotusaika-25575. 

 

Valtiovarainministeriö. 2005. Tulosohjauksen käsikirja. Valtiovarainministeriön julkaisuja 

2/2005, Helsinki. 

 

Varshapetian, A. & Semenova, E. 2015. Aspects of Integration Management Methods.  

International Journal for Quality Research 9(3), s 481–494. 

 

Yle Uutiset. 9.2.2017. Miksi yhtiöittämisestä riidellään? 6 selitystä sille, miksi se kuumentaa 

tunteita. [WWW-dokumentti]. [viitattu 3.5.2020]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-9446425. 

 

Yritys. 2020. [Verkkosivu]. [viitattu 8.9.2020].  Saatavissa: https://www. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasysth01/fact_ahil_hpaasysth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892&column=odotusaika-25575
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasysth01/fact_ahil_hpaasysth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892&column=odotusaika-25575
https://yle.fi/uutiset/3-9446425


72 

 

 

LIITE 1. Ajanvarauksen henkilöstölle lähetetty 1. toimeksianto kokonaisuudessaan 

 

Hyvä suun terveydenhuollon ammattilainen,    20.05.2020 

 

Olen tekemässä selvitystä kaupungin suun terveydenhuollon palveluyksikön ajanvarauksen 

kehittämiseksi ja tarvitsisin sinun, alan ammattilaisen, apua. Kehitystyön toimeksiantaja on kaupungin 

suun terveydenhuollon palveluyksikkö ja tämä kyselytutkimus on osa diplomityötäni, jonka teen 

Lappeenrannan LUT-yliopiston tuotantotalouden koulutusohjelmassa. Tämän kyselytutkimuksen 

tarkoituksena on saada tietoa, jonka avulla ajanvarauksen toimintaa voidaan kehittää ja saada 

ajanvarauksen jonot mahdollisimman pieniksi sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä. 

  

Toivoisin, että vastaisit sähköpostilla perjantaihin 29.5. mennessä alla esitettyyn kysymykseen. 

Tiedän, että kysymys ei ole helppo ja siksi tarvitsenkin apua nimenomaan ammattilaiselta, joka 

työskentelee asian ytimessä. Kirjaa vähintään viisi mielipidettä/ehdotusta, jotka nimenomaan sinun 

mielestäsi vastaavat kysymykseen mahdollisimman hyvin. Kysymyksessä oletetaan, että käytössä on 

nykyinen tietojärjestelmä ja nykyinen henkilöstö. Päätavoite on, että ajanvarauspalvelut toimisivat 

kuntalaisille paremmin. 

 

  

Kirjaa vähintään viisi asiaa miten kehittäisit kaupungin suun terveydenhuollon ajanvarausta? 

(Mitä muutoksia tekisit? Voit myös perustella miksi tämä pitäisi tehdä.) 

  

Lähetä vastauksesi yksinkertaisesti paluupostilla numeroimalla mielipiteesi/ehdotuksesi 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, … 

 

Ehdotuksesi ja ideasi ovat arvokkaita! 

 

 

Tämä sähköposti on lähetetty kaupungin suun terveydenhuollossa ajanvarauksen parissa 

työskenteleville ammattilaisille. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti – 

yksityisyytesi on turvattu. 

 

Kiitos vastauksestasi! 

  

Ystävällisin terveisin, 

Hannu Taskinen 

Tekniikan ylioppilas, LUT-yliopisto 

hannu.taskinen@student.lut.fi 

Puh. XXX XXX XXXX 
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LIITE 2. Ajanvarauksen henkilöstölle lähetetty 2. toimeksianto kokonaisuudessaan 

 

Tervehdys jälleen hyvä ajanvarauksen ammattilainen,   20.08.2020 

 

Toivottavasti kesä on sujunut mukavasti ja töihin paluu samoin. Kevään lopulla tehtyyn kyselyn 

ensimmäiseen osaan tuli kokopäiväisten työntekijöiden vastausprosentiksi 80, joka on erinomainen ja 

kertoo työntekijöiden motivaatiosta antaa oma panoksensa ajanvarauksen kehittämiseksi ja 

parantamiseksi.  Lisäksi vastauksia kultakin tuli keskimäärin enemmän kuin olin toivonut. 

 

Nyt alkaa sitten tämän kyselytutkimuksen toinen ja viimeinen osa. Sinun ei tarvitse kirjoittaa mitään – 

ainoastaan lukea ja lähettää paluupostia kuten viimeksi teit. Vaikka et keväällä olisikaan osallistunut 

kyselyyn, niin toivoisin sinun kuitenkin nyt osallistuvan tähän kyselyn toiseen osaan. Liitteenä on 

PDF-tiedosto, johon on koottu ajanvaraajilta keväällä saamani vastaukset. Päällekkäisiä vastauksia on 

yhdistelty ja sanamuotoja sekä lauseita muutettu ilman sisällön muuttumista – näin vastauksista ei pysty 

päättelemään henkilöyhteyksiä ja yksityisyys tulee varmennettua.  Vastaukset on jaettu kahteen osioon. 

Toinen on yleisesti ajanvarausta käsittelevä ja toinen liittyy tietojärjestelmiin. Yleisessä osiossa on 

numeroituna 49 kohtaa ja tietoteknisessä osiossa on numeroituna 8 kohtaa. Kohtia on paljon, mutta se 

on tuttua asiaa – olettehan itse ne keväällä tuottaneet. 

 

Jotta jo tehty työ saataisiin mahdollisemman hyvin hyödynnettyä ajanvarauksen eduksi, pyytäisin sinua 

nyt lukemaan ajatuksella läpi kaikki PDF-tiedostoon kootut vastaukset ja toimimaan seuraavasti: 

 

Valitse yleisestä osiosta 6 omasta mielestäsi tärkeintä asiaa sekä teknisestä osiosta 2 omasta 

mielestäsi tärkeintä asiaa ja laita numerot muistiin - sinun ei tarvitse miettiä tärkeysjärjestystä – 

pääasia on, että valitsemasi asiat edustavat omaa ajatustasi siitä, mihin juuri nyt pitäisi kiinnittää 

huomiota. 

 

Lähetä valitsemasi numerot yksinkertaisesti paluupostilla esimerkiksi seuraavanlaisessa 

muodossa: Yleinen osuus 1, 15, 20, 25, 30, 35 ja Tekninen osuus 1, 5 

 

Toivoisin, että vastaisit viimeistään perjantaina 28.08.2020. 

 

Muistutuksena vielä, että tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa, jonka avulla ajanvarauksen 

toimintaa voidaan kehittää ja saada ajanvarauksen jonot mahdollisimman pieniksi sekä parantaa 

asiakastyytyväisyyttä – päätavoite: Ajanvarauspalvelut toimimaan kuntalaisille paremmin. 

 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti – yksityisyytesi on turvattu. 

 

Kiitos vastauksestasi! 

  

Ystävällisin terveisin, 

Hannu Taskinen 

Tekniikan ylioppilas, LUT-yliopisto 

hannu.taskinen@student.lut.fi 

Puh. XXX XXX XXXX 

 


