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1 Johdanto 

Väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku ja työikäisten määrän väheneminen 

haastavat osaltaan suomaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa (Nylén-Karo 2019). 

Samanaikaisesti esiintyy sekä ali- että ylihoitamista, joten pelkän tehokkuuden 

tavoittelu ilman tarkoituksenmukaisia terveysvaikutuksia ei ole järkevää (Kauppila & 

Tuulonen 2016). Lisäksi johtajat kohtaavat työssään useita vaativia tehtäviä, kuten 

henkilöstön sitoutumisen edistäminen, positiivisen asiakaskokemuksen luominen ja 

taloudellisen hyödyn maksimointi (Rubino ym. 2018, xi). 

Lean on kansainvälisesti käytössä oleva johtamisfilosofia sosiaali- ja 

terveydenhuollossa, jonka avulla pyritään vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin. 

Sen avulla voidaan johtaa kehittämistä, tehostaa prosesseja ja vähentää kustannuksia 

(Mazzocato ym. 2010; Toussaint & Berry 2013). Suomessa Lean on suhteellisen uusi asia 

sosiaali- ja terveydenhuollossa eikä sitä ole otettu käyttöön vielä kovin syvällisesti. 

Leania käytetään pääasiassa kehittämisen työkaluna taloudellisten säästöjen 

saamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. (Jorma ym. 2016, 26.) Vastaavanlainen 

asteittainen käyttöönotto on tunnistettu myös kansainvälisesti (Langabeer ym. 2009). 

Leanin nähdään soveltuvan suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa 

päivittäiseen työhön ja sen kehittämiseen. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden 

kokonaisvaltaisen johtamisjärjestelmän käyttöönoton. (Hihnala ym. 2018.) 

Satasairaalassa on tarkoituksena kehittää jatkuvasti toimintakäytäntöjä ja prosesseja 

vastaamaan entistä paremmin sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden 

tarpeisiin. Tätä tarkoitusta varten on tehty periaatepäätös Leanin ottamisesta osaksi 

johtamis- ja toimintakulttuuria. Isossa organisaatiossa tarvitaankin yksi yhteinen 

toimintapa johtamiseen ja kehittämiseen, ja Leanin uskotaan olevan tehokas tapa 

kehittää organisaation laajuista osaamista ja kyvykkyyttä. Satasairaalassa Lean on 

ollut käytössä nyt muutaman vuoden ajan kehittämisen työkaluna. Sen käyttöönoton 

tueksi käynnistettiin Leanista käytäntöön -hanke, joka on jalkauttanut Lean-ajattelua 

päivittäiseen työhön. 

2 Tavoitteet 

Leanista käytäntöön -hankkeen päämääränä oli parantaa hoito- ja palveluprosessien 

laatua vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä saada samalla oman työn 

kehittäminen koko henkilöstön pysyväksi toimintatavaksi. 
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Yksilöidyt tavoitteet olivat: 

 Osallistaa henkilöstö kehittämään omaa työtänsä. 

 Kehittää prosesseja Lean-menetelmiä hyödyntäen laadukkaammiksi ja 

sujuvammiksi tunnistaen prosessien ongelmakohtia ja hukkia. 

 Parantaa hoidon laatua ja saatavuutta prosessien kehittämisen kautta. 

 Vähentää hukasta aiheutuvia kustannuksia. 

3 Organisoituminen ja yhteistyötahot 

3.1 Toimintaperiaate 

Hankkeen toimintaperiaatteena oli, että kehittämistyö toteutuu Lean-ajattelun mukaisesti 

mahdollisimman lähellä tehtävää työtä PDCA -sykliä (Plan – Do – Check – Act) 

noudattaen. Kehittämistyö tapahtui sekä ”alhaalta ylös” että ”ylhäältä alas” tulevana 

ohjauksena. Päivittäisessä työssä kehittämistyön ohjaajina ja tukijoina toimivat Lean-

agentit yhdessä esihenkilöiden kanssa. Esihenkilöiden roolissa korostui kehittämistyön 

mahdollistaminen ja siihen sitouttaminen. Tarkoituksena oli, että koko henkilöstö osallistuu 

kehittämistyöhön omaa työtään jatkuvasti parantaen. Projektisuunnittelijan tehtävänä oli 

”pitää lankoja käsisään” – suunnitellen, koordinoiden, tukien, kouluttaen, arvioiden ja 

raportoiden. Hankkeen toimintaperiaatteen tarkoituksena oli, että kehittämistyöstä 

muodostuu pysyvä toimintatapa. Hankkeen päättymisen jälkeen kehittämistyön tukena 

toimii nimetty suunnittelija. 

3.2 Toimijat 

Hanke käynnistyi johtajaylilääkäri (nykyisin Satasairaalan johtaja) Ermo Haaviston 

toimeksiannosta. Hanketoimijana toimi projektisuunnittelija Sanna Suominen. Hankkeelle 

nimettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat johtajaylilääkäri, sairaanhoidon toimialueen 

vastuualuejohtajat ja toimialueylihoitaja, huoltokeskuksen toimialueen edustaja, liikelaitos 

SataDiagin johtaja, sosiaalipalvelujen toimialueen edustaja (04/2017 alkaen), 

asiakaspalvelupäällikkö (09/2017 alkaen), hanketoiminnan päällikkö ja henkilöstön 

edustaja sekä heidän varahenkilönsä (taulukko 1). Ohjausryhmän sihteerinä toimi johdon 

assistentti Heidi Purola ja esittelijänä projektisuunnittelija Sanna Suominen. Hankkeen 

tukiryhmä muodostui Lean-agenttien verkostosta. Hankkeen toimenpiteet koskivat 

Satasairaalan koko henkilöstöä. Lisäksi hanke teki yhteistyötä laatujärjestelmien 

käyttöönottoprojektin (ISOsti eteenpäin), Satakunnan, Varsinais-Suomen, Vaasan ja 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirien Lean-kehittäjien verkoston sekä Satasairaalan 

aivotyöagenttiverkoston kanssa. 
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Taulukko 1. Ohjausryhmän kokouksiin osallistujat hankkeen aikana. Vuonna 2016 järjestettiin yksi kokous ja 

muina vuosina kolme kokousta. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Johtajaylilääkäri 1/1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Ensihoidon ja päivystyksen 

vastuualuejohtaja 

0/1 2/3 0/3 1/3 0/3 2/3 

Konservatiivisen hoidon 

vastuualuejohtaja 

1/1 3/3 2/3 3/3 2/3 3/3 

Operatiivisen hoidon 

vastuualuejohtaja 

1/1 2/3 2/3 2/3 1/3 3/3 

Lasten ja naisten sekä 

synnytysten vastuualuejohtaja 

0/1 3/3 0/3 1/3 2/3 2/3 

Psykiatrisen hoidon 

vastuualuejohtaja 

1/1 1/3 0/3 1/3 3/3 0/3 

Toimialueylihoitaja 1/1 3/3 2/3 2/3 3/3 3/3 

Huoltokeskuksen toimialueen 

edustaja 

1/1 1/3 0/3 2/3 2/3 2/3 

Liikelaitos SataDiagin johtaja 1/1 1/3 2/3 1/3 3/3 2/3 

Sosiaalipalvelujen toimialueen 

edustaja 

- 2/3 

(alkaen 

04/2017) 

2/3 2/3 2/3 2/3 

Asiakaspalvelupäällikkö - 1/3 

(alkaen 

09/2017) 

1/3 0/3 2/3 2/3 

Hanketoiminnan päällikkö 0/1 2/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Henkilöstön edustaja 1/1 3/3 2/3 3/3 3/3 1/3 

3.3 Kustannukset 

Hanke rahoitettiin Satasairaalan sisäisestä kehittämistoiminnasta. Hankkeen ohjausryhmä 

ja tukiryhmä sekä Satasairaalan henkilöstö osallistuivat hankkeeseen osana omaa työtään. 

4 Tavoitekohtainen toteutus ja tuotokset 

Hanke käynnistyi suunnitteluvaiheella toukokuussa 2016. Varsinaiset toimenpiteet 

käynnistyivät syyskuussa 2016 tietoiskuilla Leanin perusteista. Hankkeen piti alun perin 

päättyä 31.12.2018, mutta sitä jatkettiin vuosi kerrallaan vuoden 2021 loppuun asti. 
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4.1 Henkilöstön osallistaminen oman työnsä kehittämiseen 

4.1.1 Henkilöstön Lean-osaamisen lisääminen 

4.1.1.1 Koulutusten järjestäminen 

Kun organisaatiossa otetaan käyttöön uusi toimintatapa osaksi johtamis- ja 

toimintakulttuuria, se edellyttää johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön kouluttamista ja 

sitouttamista. Hankkeessa järjestetyt koulutukset voidaan jaotella koulutuksen 

kohderyhmän sekä koulutuksen sisällön ja laajuuden perusteella (kuvio 1). Perustason 

koulutus ja täydentävä koulutus oli suunnattu koko henkilöstölle. Johdolle, esihenkilöille ja 

Lean-agenteille sekä muille asiasta kiinnostuneille tarjottiin lisäksi syventävää koulutusta. 

Hankkeen alkuvuosina koulutukset järjestettiin pääasiassa lähikoulutuksina. COVID-19-

epidemian myötä siirryttiin enenevässä määrin hybridi- ja etäkoulutuksiin. 

Kuvio 1. Leanista käytäntöön -hankkeen koulutusrakenne. 

 

Perustason Lean-koulutus oli tunnin pituinen tietoisku Leanin perusteista. Tietoiskuja on 

pidetty syksystä 2016 lähtien ja ne jatkuvat myös hankkeen päättymisen jälkeen. Lisäksi 

tietoiskusta on ollut Henkassa videotallenne katsottavissa. Täydentävä Lean-koulutus 

muodostui pääasiassa yksiköiden tarpeisiin räätälöidyistä koulutuksista. Laajemmalle 

kohderyhmälle suunnattu täydentävä koulutus oli tammikuussa 2021 järjestetty Lean-

koulutus toimisto- ja tietotyöntekijöille sekä vuoden 2021 aikana järjestetyt Lean Safety 

-koulutukset. Lean-simulaatiokoulutusten pitäminen aloitettiin vuonna 2019, mutta 

koronarajoitukset ovat estäneet niiden toteuttamisen sen jälkeen. Vuonna 2017 

täydentävässä koulutuksessa hyödynnettiin myös LeanGame verkko-oppimispeliä (Klimoff 

Koko henkilöstö

Johto, 
esihenkilöt,

Lean-agentit ja 
muut asiasta 
kiinnostuneet

Perustason
Lean-koulutus

Täydentävä
Lean-koulutus

Syventävä
Lean-koulutus

Perustason
Lean-koulutus

Täydentävä
Lean-koulutus



  7 (36) 

2018). Järjestelmäongelmien vuoksi peliä ei pystytty hyödyntämään koulutuksissa 

pilotointia laajemmin. Lisäksi henkilöstön käytettävissä on ollut Duodecimin Oppiportin 

Lean-verkkokoulutukset ja oppikirjat. Perustason ja täydentävät Lean-koulutukset on 

järjestetty yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta Satasairaalan omia kouluttajaresursseja 

käyttäen. 

Syventävät koulutukset aloitettiin vuoden 2016 loppupuolella Lean-agenttien syventävällä 

koulutuksella. Silloin järjestettiin myös muutosjohtamisen koulutus Leanin näkökulmasta. 

Lean-agenttien ja muiden asiasta kiinnostuneiden syventäviä koulutuksia järjestettiin 

säännöllisesti vuodesta 2018 lähtien. Erityisesti johdolle ja esihenkilöille suunnatut 

syventävät koulutukset painottuivat vuosiin 2017 ja 2018. Lean-agenttien sekä johdon ja 

esihenkilöiden ensimmäiset syventävät koulutukset pitivät ulkopuoliset kouluttajat. 

Satasairaalan omia koulutusresursseja käyttäen pidettiin erilaisia syventäviä koulutuksia ja 

työpajatyyppisiä koulutuksia. Niistä muodostui vähitellen syventävä Lean-

koulutuskokonaisuus, jota on pidetty syksystä 2020 lähtien. Koulutuskokonaisuus tulee 

olemaan koulutustarjonnassa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Erityisesti 

kehittämistoiminnan arviointiin liittyviä syventäviä koulutuksia järjestettiin vuoden 2020 

aikana, mutta valtaosa työpajoista jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän 

vuoksi. 

Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto hankkeen aikana järjestetyistä Lean-koulutuksista. 

Koulutuksia järjestettiin yhteensä 218 kappaletta. Koulutuksissa on huomioitu myös muun 

muassa Kuntekon, Tyks:n ja OYS:n pitämät maksuttomat koulutukset, joihin järjestettiin 

videoyhteys Satasairaalaan. Perustason, täydentävän ja syventävän Lean-koulutuksen 

lisäksi Lean on nostettu esiin erilaisissa laatukoulutuksissa. Lisäksi Leanista käytäntöön  

-hanke koordinoi maakunnallisen Sote Lean Master -koulutuksen, joka järjestettiin 

yhteistyössä MIF Oy:n ja Sataedun kanssa (09/2019-02/2021). Sote Lean Master  

-koulutuksen suunnittelu tapahtui edellisen sote-valmistelun aikana monitieteisen sote-alan 

kehittämisyksikkö -työryhmän Lean alatyöryhmässä. Hankkeen järjestämät koulutukset 

pidettiin aluksi Satasairaalan sisäisinä koulutuksina, mutta keväästä 2021 alkaen 

koulutukset on tarjottu koko Satakunnan alueen sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. 

Taulukko 2. Leanista käytäntöön -hankkeen aikana järjestetyt koulutukset. 

 Perustason 

Lean-koulutus 

Täydentävä 

Lean-koulutus 

Syventävä 

Lean-koulutus 

Lean 

laatukoulutuksessa 

2016 Sisäinen kouluttaja: 

27 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

6 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

1 koulutus 

Ulkoinen kouluttaja: 

3 koulutusta 

- 

2017 Sisäinen kouluttaja: 

3 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

18 koulutusta 

Ulkoinen kouluttaja: 

4 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

2 koulutusta 

Ulkoinen kouluttaja: 

4 koulutusta 

Ulkoinen kouluttaja: 

1 koulutus 
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 Perustason 

Lean-koulutus 

Täydentävä 

Lean-koulutus 

Syventävä 

Lean-koulutus 

Lean 

laatukoulutuksessa 

2018 - Sisäinen kouluttaja: 

18 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

16 koulutusta 

Ulkoinen kouluttaja: 

15 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

1 koulutus 

Ulkoinen kouluttaja: 

1 koulutus 

2019 Sisäinen kouluttaja: 

12 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

14 koulutusta 

- Sisäinen kouluttaja: 

9 koulutusta 

2020 Sisäinen kouluttaja: 

2 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

8 koulutusta 

Ulkoinen kouluttaja: 

2 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

6 koulutusta 

Ulkoinen kouluttaja: 

4 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

6 koulutusta 

2021 Sisäinen kouluttaja: 

4 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

10 koulutusta 

Ulkoinen kouluttaja: 

3 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

18 koulutusta 

- 

Yhteensä Sisäinen kouluttaja: 

48 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

74 koulutusta 

Ulkoinen kouluttaja: 

9 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

43 koulutusta 

Ulkoinen kouluttaja: 

26 koulutusta 

Sisäinen kouluttaja: 

16 koulutusta 

Ulkoinen kouluttaja: 

2 koulutusta 

Koulutuksien osallistujamääriä seurattiin perustason Lean-koulutuksissa, syventävissä Lean-

koulutuksissa ja Lean laatukoulutuksissa. Seuranta tapahtui koulutushallintajärjestelmän 

avulla. Täydentävissä Lean-koulutuksissa osallistujien seuranta tapahtui pääasiassa yksikön 

esihenkilön toimesta. Taulukossa 3 on esitetty yhteenveto koulutusten osallistujamääristä 

vuosittain. Hankkeen aikana koulutuksiin osallistui yhteensä ainakin 3355 henkilöä. 

Taulukko 3. Osallistujamäärät Leanista käytäntöön -hankkeen aikana järjestetyissä koulutuksissa. 

 Perustason 

Lean-koulutus 

Täydentävä 

Lean-koulutus 

Syventävä 

Lean-koulutus 

Lean 

laatukoulutuksessa 

2016 1340 0 (0/6 koulutusta 

koulutushallintajärjestelmässä) 

261 - 

2017 11 92 (8/22 koulutusta 

koulutushallintajärjestelmässä) 

87 8 

2018 - 22 (2/18 koulutusta 

koulutushallintajärjestelmässä) 

402 130 

2019 167 29 (2/14 koulutusta 

koulutushallintajärjestelmässä) 

- 189 

2020 8 38 (2/10 koulutusta 

koulutushallintajärjestelmässä) 

144 75 

2021 23 136 (4/13 koulutusta 

koulutushallintajärjestelmässä) 

193 - 

Yhteensä 1549 317 (18/83 koulutusta 

koulutushallintajärjestelmässä) 

1087 402 
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Koulutuspalaute 

Hankkeen aikana koulutuksista kerätty arviointitieto muodostui pääasiassa perustason ja 

syventävien Lean-koulutusten koulutuspalautteista (kuviot 2, 3 ja 4). Koulutuspalautteen 

keräämisestä vastasi Koulutuspalvelut. Täydentävistä Lean-koulutuksista palaute kerättiin 

pääsääntöisesti suullisesti. Koulutusten hyödyllisyyden, sisällön ja opetusmenetelmien 

koettiin muuttuvan vuosi vuodelta paremmiksi. Vuonna 2019 tapahtui pieni notkahdus, 

jolloin uutena aloitettujen Laatu ISOsti haltuun -koulutusten palautteet vaikuttivat tuloksiin 

heikentävästi. Koulutuspalautteiden avoimissa vastauksissa kiitosta saivat pääasiassa 

kouluttaja, teorian ja ryhmätyöskentelyn sopiva tasapaino sekä käytännön esimerkit. 

Toisaalta käytännön esimerkkejä toivottiin vielä lisää sekä erityisesti etäyhteyden 

välityksellä teorian ja käytännön harjoitusten yhdistäminen koettiin ajoittain haastavaksi. 

Laajoille kohderyhmille tarkoitetuissa koulutuksissa käsiteltiin myös jonkin verran osallistujille 

tuttuja asioita, joka koettiin turhauttavaksi. 

Kuvio 2. Leanista käytäntöön -hankkeen aikana järjestettyjen koulutusten hyödyllisyys. 

 

Kuvio 3. Leanista käytäntöön -hankkeen aikana järjestettyjen koulutusten sisältö. 
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Kuvio 4. Leanista käytäntöön -hankkeen aikana järjestettyjen koulutusten opetusmenetelmät. 

 

Henkilöstön kehittämisosaaminen 

Syksyllä 2020 tehtiin Webropol -kysely 20 yksikköön sairaanhoidon toimialueella. Kyselyyn 

vastasi 134 henkilöä. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa henkilöstön ajatuksia ja 

kokemuksia Leanista ja jatkuvasta parantamisesta. Vastaajista 68 % oli sitä mieltä, että 

heidän yksikössä ymmärretään mitä Lean tarkoittaa. Vastaajat myös uskoivat, että heidän 

yksikössään suhtaudutaan Leaniin (71 %) ja kehittämiseen (70 %) myönteisemmin kuin 

kolme vuotta sitten. Myös työviremittauksen tuloksissa on tapahtunut pieni nousu 

3,3 (Q4/2017) ja 3,6 (Q4/2020) väittämässä ”Olen innostunut kehittämään työtä”. 

Kehittämisosaamisen arvioinnin tueksi IMS-dokumentteihin lisättiin vuonna 2021 esihenkilön 

ja työntekijän Lean-itsearviointilomakkeet sekä Lean-osaamistasot esimerkiksi 

kehityskeskusteluissa käytettäviksi. 

Koulutustarvekysely 

Hankkeen aikana tehtiin kaksi koulutustarvekyselyä Webropol -kyselynä (01/2017 ja 

05/2021). Kumpaankin kyselyyn vastasi muutaman kymmentä henkilöä. Kyselyissä 

selvitettiin, mistä Leanin osa-alueista koulutusta halutaan järjestettävän ja miten. 

Selkeimmät muutokset kyselyiden välillä oli, että jatkuvan parantamisen kulttuurista koettiin 

tarvittavan enemmän sekä hoito- ja palveluprosessien kehittämisestä vähemmän 

koulutusta kuin vuonna 2017 (taulukko 4). Koulutuksia haluttiin järjestettävän enenevässä 

määrin yksikön omina koulutuksina verrattuna Satasairaalan sisäisiin tai alueellisiin 

koulutuksiin. Mielenkiinto etäkoulutuksiin osallistumiseen on lisääntynyt merkittävästi. 

Opetusmuotona parhaaksi nähtiin erilaiset työpajat ja harjoitukset. Koulutustarvekyselyiden 

tuloksia on hyödynnetty suunniteltaessa Lean-koulutustarjontaa muun muassa 

muokattavien Lean-koulutuspakettien muodossa. 
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Taulukko 4. Lean-ajattelun keskeiset osa-alueet, joista koetaan tarvittavan koulutusta. Osa-alueet on lueteltu 

vastaajien määrittämässä tärkeysjärjestyksessä. 

2017 2021 

1) Kehittämisprojektin läpivieminen ja tiimityö 1) Hukan tunnistaminen ja juurisyiden selvittäminen 

2) Hukan tunnistaminen ja juurisyiden selvittäminen 2) Jatkuvan parantamisen kulttuuri 

3) Hoito- ja palveluprosessien kehittäminen 3) Kehittämisprojektin läpivieminen ja tiimityö 

4) Visuaalisuus (ohjaaminen ja johtaminen 4) Visuaalisuus (ohjaaminen ja johtaminen 

5) Vakiotoimintatavat 5) Vakiotoimintatavat 

6) Jatkuvan parantamisen kulttuuri 6) Siisteys ja järjestys 

7) Asiakasymmärrys 7) Hoito- ja palveluprosessien kehittäminen 

8) Siisteys ja järjestys 8) Asiakasymmärrys 

4.1.1.2 Lean-työkalupakin kokoaminen 

Lean-työkalupakki tehtiin Leanista käytäntöön -sivustolle Henkkaan, jonka käyttö loppui 

28.11.2021. Sivusto tullaan siirtämään työkalupakin osalta IMS-dokumentteihin ja uuteen 

Henkkaan vuoden 2022 aikana. Lean-työkalupakin sisältö oli seuraava: 

 Onnistumisia: 

o Kuukauden Lean-esimerkki (vuosilta 2017-2018). 

o Koulutusten satoa (vuosilta 2016-2017). 

o Esimerkkejä muualta (vuosilta 2016-2020). 

o Lean-kehittämishankkeet (vuosilta 2017-2021). 

o Tekojen Tori (vuodelta 2017). 

 Koulutusmateriaalit: 

o Luentomateriaalit, joiden julkaisemiseen oli saatu lupa (vuosilta 2016-2021). 

 Viikon Lean-vinkki: 

o Henkan etusivulle linkitetty innostava käytännön vinkki (vuosilta 2018-2019). 

 Lähteitä: 

o Lähdeviitteitä suomenkielisistä ja englanninkielisistä Lean-kirjoista sisältäen 

lyhyen kuvauksen kirjojen keskeisestä sisällöstä (vuosilta 2016-2021). 

o Satasairaalassa tehdyt opinnäytetyöt Leanista (vuosilta 2018-2019). 

 Materiaalipankki: 

o Käyttöohjeet keskeisimmistä Lean-työkaluista ja -menetelmistä sekä 

tarvittavat lomakkeet (vuosilta 2016-2021). 

 Yhteystiedot: 

o Lean-agenttien verkoston henkilöt (vuosilta 2016-2021). 

Tiedot Leanista käytäntöön -sivuston kävijämääristä ja osumista on saatavissa aikaväliltä 

marraskuu 2016-syyskuu 2021 (kuvio 5). Määrät noudattelevat vuosittain samankaltaista 

kaavaa. Kolmannella kvartaalilla kävijämäärät ja osumat ovat vähäisempiä muihin 

kvartaaleihin verrattuna. Poikkeuksen tekee COVID-19-epidemian alkuvuosi 2020, jolloin 
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vähiten kävijöitä oli pandemian alkamisen aikaan. Vuoden 2018 huippulukemien jälkeen 

kävijä- ja osumamäärät ovat olleet melko tasaisia, mutta parina viime kvartaalina 

kävijämäärät ovat olleet laskusuunnassa. 

Kuvio 5. Leanista käytäntöön -sivuston osumat ja eri käyttäjät kvartaaleittain. 

 

Vuonna 2018 Lean nostettiin osaksi Satasairaalan perehtymissuunnitelmaa otsikolla 

Organisaatiokulttuuri (jatkuva parantaminen ja henkilöstön kunnioittaminen). 

Suunnitelmasta on ollut linkki Henkan Leanista käytäntöön -sivustolle. Lean on myös Introssa 

tarkoitus nostaa omaksi osa-alueekseen esimerkiksi osastonhoitajien perehdytyksessä. 

4.1.2 Lean-agentit 

4.1.2.1 Lean-agenttien verkosto 

Hankkeen alussa määriteltiin Lean-agenttien tehtävänkuva: 

 Tukea ja ohjata käytännön kehittämistyötä toimien Lean-menetelmien ja 

-työkalujen asiantuntijana. 

 Motivoida ja kannustaa henkilöstöä jatkuvassa kehittämisessä yhteistyössä 

esihenkilöiden kanssa. 

 Priorisoida ja koordinoida kehittämishankkeita yhdessä esihenkilöiden ja johdon 

kanssa. 

 Osallistua aktiivisesti Lean-agenttien tapaamisiin ja järjestettäviin koulutuksiin. 

Vuonna 2016 luotiin Lean-agenttien verkosto. Siihen valittiin yhteensä 45 Lean-agenttia 

sairaanhoidon toimialueelta ja huoltokeskuksen toimialueelta. Lean-agenttien valinta 

tapahtui vapaaehtoiseksi ilmoittautumisen ja esihenkilöiden tekemän rekrytoinnin 

perusteella. Lopulliset päätökset valinnoista tehtiin vastuualueiden johtoryhmissä. 

Sosiaalipalvelujen toimialueen Lean-agentit valittiin vuonna 2020. Johtamisen palvelujen 
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toimialueella ei nimetty erikseen Lean-agentteja. Hankkeen päättyessä vuonna 2021 

Lean-agentteja oli yhteensä 94 (taulukko 5). Uusien Lean-agenttien verkostoon liittyminen 

tapahtui syventävien Lean-koulutusten ja esihenkilöiden pyyntöjen kautta. Muutoksia tuli 

myös esimerkiksi toisiin tehtäviin siirtymisen ja eläköitymisen myötä. Liikelaitos SataDiagin 

muutosagenttien verkosto oli luotu jo aiemmin vuonna 2015. Lisäksi vuonna 2019 nimettiin 

lähes 70 laatuvastaavaa osana laatujärjestelmien käyttöönottoprojektia (ISOsti 

eteenpäin). Noin neljäsosa Lean-agenteista toimi myös laatuyhdyshenkilönä. 

Taulukko 5. Lean-agenttien verkosto vuosina 2016 ja 2021. 

 2016 2021 

Sairaanhoidon toimialue  40 Lean-agenttia 

 32 yksikköä 

 50 Lean-agenttia 

 34 yksikköä 

Huoltokeskuksen toimialue 

(Logistiikka- ja hankintapalvelut 

on laskettu osaksi huoltokeskuksen 

toimialuetta myös vuonna 2021) 

 5 Lean-agenttia 

 5 yksikköä 

 6 Lean-agenttia 

 6 yksikköä 

Sosiaalipalvelujen toimialue -  38 Lean-agenttia 

 22 yksikköä 

Lean-agenttien toiminnasta kerättiin palautetta vuosittain ennen kuin Lean-agenttien ja 

laatuyhdyshenkilöiden verkostot yhdistyivät. Valtaosa (63-73 %) Lean-agenteista oli hyvin 

tai erittäin tyytyväisiä, että olivat ryhtyneet Lean-agenteiksi. Kuvioissa 6, 7 ja 8 on esitetty 

palautteiden tulokset Lean-agenttina toimimiseen liittyen. Lean-agentit kokivat saaneensa 

pääasiassa hyvin koulutusta. Vuoden 2019 heikentynyttä tulosta selittää osaltaan se, että 

kaikki uudet Lean-agentit eivät olleet vielä saaneet koulutusta siirtyessään tehtävään 

esimerkiksi edellisen Lean-agentin eläköitymisen vuoksi. Lean-agentit olivat myös 

innokkaita osallistumaan lisäkoulutukseen. Ajan saaminen Lean-agenttina toimimiseen oli 

melko haasteellista. Toisissa yksiköissä aikaa ei saanut juuri lainkaan, mutta joissakin 

yksiköissä aikaa oli ollut riittävästi pyytämättäkin. Lean-agenttien ajankäyttöön haluttiin 

yhdenmukainen käytäntö. Ajanpuute koettiin stressaavana, sillä odotuksia oli paljon, 

mutta asioihin ei ehtinyt paneutua, koska perustyö haluttiin hoitaa kunnolla. Tukea Lean-

agentit kokivat saaneensa projektisuunnittelijalta ja osalta esihenkilöistä. Osa esihenkilöistä 

vaikutti suhtautuvan välinpitämättömästi asiaan. Se näkyi esimerkiksi toiminnalle annetun 

ajan puutteena. Vastustusta ilmeni eniten työkavereiden joukossa, joka kuitenkin väheni 

ajan saatossa. Lean-agentit kaipasivatkin ”yhteistyökumppania” omaan yksiköönsä. 
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Kuvio 6. Lean-agenttien vastaukset väitteeseen ”Olen saanut riittävästi koulutusta Lean-agenttina 

toimimiseen”. 

 

Kuvio 7. Lean-agenttien vastaukset väitteeseen ”Olen saanut riittävästi aikaa Lean-agenttina toimimiseen”. 

 

Kuvio 8. Lean-agenttien vastaukset väitteeseen ”Olen saanut riittävästi tukea Lean-agenttina toimimiseen”. 
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4.1.2.2 Lean-agenttien tapaamiset 

Lean-agenttien tapaamisia järjestettiin säännöllisesti hankkeen alusta alkaen. Jokaisella 

tapaamisella oli oma teemansa, minkä lisäksi tapaamisissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita 

(taulukko 6). Myös esihenkilöt olivat kutsuttuina tapaamisiin. Vuonna 2020 Lean-agenttien 

ja laatuyhdyshenkilöiden verkostojen tapaamiset yhdistettiin. Sosiaalipalvelujen 

toimialueen Lean-agenttien tapaamiset järjestettiin kuitenkin ominaan. Lean-agenttien 

tapaamiset tulevat jatkumaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Taulukko 6. Lean-agenttien verkoston tapaamiset hankkeen aikana. 

Ajankohta Kohderyhmä Sisältö 

19.12.2016 Kaikki Lean-agentit  Leanista käytäntöön -hankkeen 

toimintasuunnitelma 

 Lean-agenttien tehtävänkuva 

 A3 -työkalu 

Tammi-helmikuu 2017 Lean-agentit vastuualueittain  Kehittämisprojektin vetäminen 

 Esimerkkejä Lean-kehittämishankkeista 

7.3.2017 Kaikki Lean-agentit  Hukkatunnistin 

 Terveiset Lean – sujuvuutta 

terveydenhuoltoon ja palvelutoimialoille  

-seminaarista 

 Lean-kehittämishankkeet 

Huhti-toukokuu 2017 Lean-agentit vastuualueittain  Lean-kehittämishankkeet 

7.6.2017 Kaikki Lean-agentit  Hyvät jaettavat käytännöt 

Syys-lokakuu 2017 Lean-agentit vastuualueittain  Lean-kehittämishankkeet 

11.12.2017 Kaikki Lean-agentit  Raportointi 

 Kehittämistoimintaan innostaminen 

Tammi-helmikuu 2018 Lean-agentit vastuualueittain  Lean-kehittämishankkeet 

12.3.2018 Kaikki Lean-agentit  Mittarit ja tulosten seuranta osana 

kehittämistä 

Huhtikuu 2018 Lean-agentit vastuualueittain  Lean-kehittämishankkeet 

5.6.2018 Kaikki Lean-agentit  Simulaatioharjoitus kokeilukulttuurista 

18.9.2018 Kaikki Lean-agentit  Gemba-kävely asiakkaan arvovirran 

kehittämisessä 

Loka-marraskuu 2018 Lean-agentit vastuualueittain  Gemba-kävely asiakkaan arvovirran 

kehittämisessä 

 Lean-kehittämishankkeet 

11.12.2018 Kaikki Lean-agentit  Arvovirtakuvaus hoito-/palveluprosessien 

kehittämisessä 

Helmikuu 2019 Lean-agentit vastuualueittain  Lean-kehittämishankkeet 

8.3.2019 Satakunnan, Varsinais-Suomen, 

Vaasan ja Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirien Lean-

kehittäjien yhteistapaaminen 

Lean-agentit kutsuttuna 

 Aivotyö ja Lean 

3.4.2019 Kaikki Lean-agentit  Muutos ja muutosvastarinta 

5.6.2019 Kaikki Lean-agentit  Hyvät jaettavat käytännöt 



  16 (36) 

Ajankohta Kohderyhmä Sisältö 

16.9.2019 

(peruttu vähäisen 

osallistujamäärän 

vuoksi) 

Kaikki Lean-agentit  Vaikuttavuuden arviointi 

Marraskuu 2019 Lean-agentit vastuualueittain  Vaikuttavuuden arviointi 

 Lean-kehittämishankkeet 

29.1.2020 Kaikki Lean-agentit ja 

laatuyhdyshenkilöt 

 Lean-agenttien ja laatuyhdyshenkilöiden 

toiminta 

 Prosessiajattelu 

 Lean-simulaatioharjoitus 

30.9.2020 Kaikki Lean-agentit ja 

laatuyhdyshenkilöt 

 Prosessityöskentelyn case-esimerkit 

 Prosessiajattelu eri näkökulmista (Edvard De 

Bonon kuusi ajatteluhattua -menetelmä) 

10.12.2020 Sosiaalipalvelujen Lean-agentit  Leanista käytäntöön -hankkeen 

toimintasuunnitelma 

 Lean-agenttien tehtävänkuva 

Helmi-toukokuu 2021 Kaikki Lean-agentit ja 

laatuyhdyshenkilöt 

 Kehittämistyön haasteet ja ongelmat 

 Hyvät jaettavat käytännöt 

11.3.2021 Sosiaalipalvelujen Lean-agentit  Kehittämishankkeiden case-esimerkit 

3.6.2021 Sosiaalipalvelujen Lean-agentit  Kehittämishankkeiden case-esimerkit 

7.9.2021 Sosiaalipalvelujen Lean-agentit  Kehittämishankkeiden case-esimerkit 

8.12.2021 Sosiaalipalvelujen Lean-agentit  Kehittämishankkeiden case-esimerkit 

Lean-agenttien toiminnasta kerättiin palautetta vuosittain ennen kuin Lean-agenttien ja 

laatuyhdyshenkilöiden verkostot yhdistyivät. Kuvioissa 9 ja 10 on esitetty palautteiden 

tuloksia Lean-agenttien tapaamisiin liittyen. Lean-agenttien tapaamisia pidettiin hyvinä ja 

niihin osallistuminen koettiin mielekkääksi. Tapaamisia järjestettiin riittävästi. Lean-agentit 

saivat tapaamisista erityisesti innostusta ja ideoita. Kaikkien Lean-agenttien 

yhteistapaamisissa koettiin omien erikoisalojen jäävän vähäiselle huomiolle. 

Kuvio 9. Lean-agenttien vastaukset väitteeseen ”Lean-agenttien tapaamisia on järjestetty riittävästi”. 
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Kuvio 10. Lean-agenttien vastaukset väitteeseen ”Lean-agenttien tapaamiset ovat olleet 

tarpeellisia/mielekkäitä”. 

 

4.1.3 Henkilöstön kehittämisideat 

4.1.3.1 Jatkuvan parantamisen taulut 

Jatkuvan parantamisen taulujen käyttö ohjeistettiin ensimmäisen kerran syksyn 2016 

tietoiskumaisissa Lean-koulutuksissa sekä sairaanhoidon toimialueen ja huoltokeskuksen 

toimialueen esihenkilöille lähetetyssä sähköpostissa. Ohjeistus lisättiin Henkan Leanista 

käytäntöön -sivuston materiaalipankkiin. Lisäksi jatkuvan parantamisen tauluja esiteltiin 

kuukauden Lean-esimerkkinä huhtikuussa 2017. Hankkeen alkuvuosina jatkuvan 

parantamisen tauluista pidettiin täydentäviä koulutuksia yksiköiden omien tarpeiden 

mukaan. Jatkuvan parantamisen tauluja sivuttiin myös lähes jokaisessa Lean-

koulutuksessa. Korostetusti ne nostettiin jälleen esiin henkilöstön Laatu ISOsti haltuun 

-koulutuksissa vuosina 2019-2020. 

Jatkuvan parantamisen tauluja otettiin laajasti käyttöön erityisesti niissä yksiköissä, joissa 

työskenteli Lean-agentteja. Mutta myös muissa yksiköissä otettiin niitä käyttöön. Taulut 

toteutettiin yksiköiden omista tarpeista lähtien (kuvat 1 ja 2) ja kehittämishankkeiden 

seuranta yhdistettiin pääasiassa yksiköissä olemassa oleviin palavereihin. Hankkeen aikana 

pilotoitiin myös SharePoint-pohjaista Lean-taulua päivittäisjohtamisen ja jatkuvan 

parantamisen tukena hajautetulla tiimillä (Suominen 2019). 
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Kuva 1. Esimerkki jatkuvan parantamisen taulusta Kepolankodosta. 

 

Kuva 2. Esimerkki jatkuvan parantamisen taulusta teho- ja tehovalvontaosastolta.  

 

Jatkuvan parantamisen tauluja ei juurikaan laajennettu muihin päivittäisjohtamisen 

tauluihin, vaikka aiheesta pidettiin koulutuksia. Suunnitelmia laajennuksista oli, mutta ne 

kariutuivat esimerkiksi esihenkilön vaihtumiseen. Positiivinen esimerkki oli lasten ja 

naistentalon esihenkilöiden syventävässä Lean-koulutuksessa vuonna 2018 esittelemä 

ensimmäinen hahmotelma päivittäisjohtamisen mittareista. Lopulta tietotauluiksi nimetyt 

taulut tulivat käyttöön koko lasten- ja naistentaloon (katso Vinkkeli 02/2019, sivu 12). 

https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2019-12/Vinkkeli%202_2019.pdf
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4.1.3.2 Jatkuvan parantamisen prosessi 

Logistiikka- ja hankintapalveluissa on ollut jatkuvan parantamisen prosessi käytössä 

hankkeen alusta alkaen. Siinä määriteltiin prosessi uusien ideoiden tekemiselle, 

käsittelemiselle ja toteuttamiselle. Hoitotyön yksiköissä yksiköiden kehittämistyön näkyvyyttä 

ja toteuttamista tuettiin yhdessä Leanista käytäntöön -hankkeen sekä hoitotyön tavoite- ja 

toimintaohjelman ”uusi tieto, innovaatiot ja parannukset” -työryhmän kanssa. Työryhmän 

puheenjohtajana toimii kehittämisylihoitaja Marita Koivunen. Yhteistyössä muodostettiin 

toimintatapa (jatkuvan parantamisen prosessi), joka rakentuu Leanista tutun jatkuvan 

parantamisen taulun ympärille (kuva 3). Prosessin työversio löytyy ohjeistuksineen IMS-

järjestelmästä (prosessin versio 1) Satasairaalan työntekijöille. Lähtökohtana oli logistiikka- 

ja hankintapalveluiden jatkuvan parantamisen prosessin sekä Tays:n jatkuvan kehittämisen 

mallin parastaminen. Suunnittelu aloitettiin vuoden 2021 alussa ja pilotointi käynnistyi 

syksyllä 2021 ja se jatkuu edelleen hankkeen päättyessä. Pilottiyksiköinä toimi päivystys, 

sisätautien osasto 2, lastenosasto ja -poliklinikka, yleissairaalapsykiatrian osasto, Helmiina ja 

Kepolankoto. 

Kuva 3. Jatkuvan parantamisen prosessi. 

 

4.2 Jatkuva parantaminen 

Hankesuunnitelman ensimmäinen tavoite liittyi henkilöstön osallistamiseen oman työnsä 

kehittämiseen ja kolme muuta tavoitetta työn jatkuvaan parantamiseen: 

 Kehittää prosesseja Lean-menetelmiä hyödyntäen laadukkaammiksi ja 

sujuvammiksi tunnistaen prosessien ongelmakohtia ja hukkia. 

 Parantaa hoidon laatua ja saatavuutta prosessien kehittämisen kautta. 

 Vähentää hukasta aiheutuvia kustannuksia. 

Raportin selkeyttämiseksi jokaisen tavoitteen tuotoksia ei käsitellä erikseen niiden 

päällekkäisyyden vuoksi, vaan jaotteluna on käytetty seuraavia otsikoita: hukan 

poistaminen, prosessien kehittäminen ja jatkuvan parantamisen arviointi. 

Ajantasaiset listaukset ja tehdyt raportit Lean-kehittämishankkeista oli lisätty Henkan 

Leanista käytäntöön -sivustolle. Lean-agentteja pyydettiin ilmoittamaan uudet 

https://satasairaala.ims.fi/satasairaala/process/flowchart/38143/1
https://satasairaala.ims.fi/satasairaala/process/flowchart/38143/1
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kehittämishankkeet säännöllisesti aina ennen ohjausryhmän kokouksia. Lean-agenttien 

ilmoittamisaktiivisuus vaihteli huomattavasti. Rajanveto Lean-kehittämishankkeen ja arjen 

työtä helpottavien ”just do it” -toimenpiteiden välillä nähtiin olevan veteen piirretty viiva, 

joten ilmoitettujen kehittämishankkeiden määrä oli alakanttiin suhteessa toteutettuun 

kehittämistyöhön. Selvä trendi kehittämishankkeiden määrässä oli kuitenkin nähtävissä 

(kuvio 11). Lean-kehittämishankkeita toteutettiin myös sellaisissa yksiköissä, joissa ei ollut 

omaa Lean-agenttia, jolloin ne olivat hankkeessa suoritetun seurannan ulkopuolella. 

COVID-19-epidemian vuoksi toimintaa täytyi kehittää lukuisin eri tavoin, mutta näitä ei 

juurikaan ilmoitettu kehittämishankkeina etäyhteyksien hyödyntämistä lukuun ottamatta. 

Laatutyöskentelyn vaikutus kehittämistyöhön (prosessien ja työnkuvien tarkastelu sekä 

työohjeiden päivittäminen) alkoi näkyä ilmoitetuissa kehittämishankkeissa vuoden 2021 

aikana. 

Kuvio 11. Lean-agenttien ilmoittamien kehittämishankkeiden määrä. 

 

4.2.1 Hukan poistaminen 

Määrällisesti eniten Lean-kehittämishankkeita (noin 85-90 %) toteutettiin siisteyteen ja 

järjestykseen (5S -menetelmä) ja työn vakioimiseen liittyen. Lisäksi visualisoinnin keinoja 

käytettiin jonkin verran. Kuvioissa 12-14 ja kuvissa 4-6 on esimerkinomaisesti esitelty 

muutama Lean-kehittämishanke. Esimerkit on otettu hankkeen aikana järjestetyistä 

posterinäyttelyistä vuosilta 2018-2019. Hukan poistamiseen liittyvät kehittämishankkeet 

toteutettiin pääasiassa yhden yksikön sisäisenä kehittämisenä. Hukan poistaminen 

tapahtui Lean-kehittämishankkeina tai nopeina ”just do it” -toimenpiteinä, joiden avulla 

helpotettiin ja sujuvoitettiin arjen työtä. Hukan poistamiseen liittyviä kehittämishankkeita 

nousi esiin paljon jatkuvan parantamisen taulujen kautta. 
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Kuvio 12. Esimerkki siisteyteen ja järjestykseen liittyvästä kehittämishankkeesta leikkaus- ja anestesiaosastolla. 

 

Kuva 4. Esimerkkikuvat leikkaus- ja anestesiaosastolla tehdystä kehittämishankkeesta (laitteiden ”parkkiruudut” 

ja laitteen vieressä oleva tussitaulu, johon lainaus kirjataan). 

 

• Laitteiden säilytyspaikat nimettiin ja 
alueet rajattiin huomioteipein.

• Laitteisiin merkittiin dymolla oikeat 
säilytyspaikat.

• Yksittäisten erikoislaitteiden (esim. 
defibrillaattori, ultraäänilaite ja 
videolaryngoskooppi) 
säilytyspaikan viereen laitettiin 
tussitaulu, johon merkitään, missä 
laite on käytössä.

• Palautus kuuluu jokaisen tehtäviin.

• Laitteiden etsimiseen kuluva aika ja 
askeleet vähentyivät merkittävästi.

• Nykytila: 

•Laitteita ei palautettu tai ne 
palautuivat vääriin paikkoihin.

•Laitteiden etsimiseen kului aikaa 
ja askeleita.

•Oli epäselvää, kenen kuuluu 
palauttaa laitteet paikoilleen.

• Tavoitetila: 

•Laitteet löytyvät helposti omilta 
paikoiltaan.

•Yhtenäinen kaikkien 
ammattiryhmien tiedossa oleva 
toimintatapa laitteiden 
palauttamiseen.

• Toimintatapa on käytössä ja siitä 
on tiedotettu kaikkia 
ammattiryhmiä.

• Ylläpidosta huolehditaan 
tarkistamalla säilytyspaikkojen ja 
laitteiden merkintöjä ja 
tarvittaessa päivittämällä niitä 
sekä tiedottamalla uusia 
työntekijöitä toimintatavasta.

Toteuta Suunnittele

KokeileArvioi
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Kuvio 13. Esimerkki työn vakioimiseen liittyvästä kehittämishankkeesta synnytysosastolla. 

 

Kuva 5. Esimerkkikuvat synnytysosastolla tehdystä kehittämishankkeesta (meidän vauvan päivän -lomake). 

 

• Havainnointilomakkeen käyttö 
nostettiin esiin osastotunnilla.

• Koko henkilöstö sai esittää 
lomakkeeseen tarvittavia 
muutoksia.

• Tarvittavien muutosten jälkeen 
lomake otettiin päivittäiseen 
käyttöön.

• Havainnointilomake koettiin hyväksi 
sekä vanhempien että 
hoitohenkilöstön mielestä, vaikka 
sen käyttö tuntui aluksi vieraalta.

• Nykytila: 

•Osastolle oli aikaisemmin tehty 
havainnointilomake vanhempien 
ja hoitohenkilöstön 
vuorovaikutuksen tueksi sekä 
vastasyntyneen päivittäisten 
toimintojen seuraamiseksi.

•Lomakkeen käyttö oli vähäistä.

• Tavoitetila: 

•Lomakkeen käytön tehostaminen 
(vuorovaikutuksen sekä 
vastasyntyneen päivittäisten 
toimintojen seurannan 
parantuminen).

• Havainnointilomake on käytössä

• Lomakkeesta on jatkokehitetty 
kuvallinen versio tilanteisiin, joissa 
vanhemmilla ja hoitohenkilöstöllä 
ei ole yhteistä kieltä.

• Lomakkeen käyttöä on tarkoitus 
levittää vastasyntyneiden teho- ja 
tarkkailuosastolle.

Toteuta Suunnittele

KokeileArvioi
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Kuvio 14. Esimerkki visuaalisuuden keinojen hyödyntämiseen liittyvästä kehittämishankkeesta 

apuvälinekeskuksessa. 

 

Kuva 6. Esimerkkikuva apuvälinekeskuksessa tehdystä kehittämishankkeesta (värikoodattu Outlook-kalenteri). 

 

Hukan poistamisen tueksi hankkeen aikana mahdollistettiin erilaisten hukkatyökalujen 

käyttö. The Institute for Healthcare Improvement on julkaissut englanninkieliset 

hukkatunnistimet muun muassa osasto- ja poliklinikkatyöhön. Satasairaalassa tarjottiin 

koulutusta Tyks:n suomentamiin hukkatunnistimiin. Asiakkaan näkökulmasta tehty 

hukkatunnistin pilotoitiin päiväsairaalassa keväällä 2021. Hukkatekijöitä kuuden viikon 

• Perustettiin apuvälinekeskuksen 
yhteinen sähköinen Outlook-
kalenteri.

• Tehtiin kirjalliset ohjeet kalenterin 
käytöstä.

• Henkilöstö perehdytettiin kalenterin 
käyttöön.

• Henkilöstö sitoutui kalenterin 
käyttöön.

• Yhteisten aikojen sopiminen 
helpottui (mm. koulutukset).

• Autovarauksien tekeminen 
sujuvoitui.

• Potilaalle saatiin varattua 
joustavammin moniammatillinen 
yhteisvastaanottoaika.

• Työturvallisuus kotikäynneillä 
parantui.

• Työ oli näkyvämpää.

• Visualisointi helpotti kalenterin 
käyttöä ja selkeyttänyt työtä (eri 
varaiksille on omat värinsä).

• Nykytila: 

•Henkilöstö toimi useassa eri 
toimipisteessä, joten yhteisten 
moniammatillisten vastaanottojen 
sopiminen on työlästä.

•E00:ssa on vastaanottotila, jota 
käyttivät kaikki terapeutit, mutta 
yhteiskäytössä olevan tilan 
varauksien hallinta oli haastavaa.

• Tavoitetila: 

•Ajanvarausten helpottuminen.

• Arvioidaan yhteiskalenterin 
käytön 
laajentamismahdollisuuksia esim. 
yksikön pitkä- ja lyhytaikaisten 
tavoitteiden seurannassa.

• Pyritään tehostamaan ja 
monipuolistamaan 
henkilökohtaisten sähköisten 
Outlook-kalentereiden käyttöä.

Toteuta Suunnittele

KokeileArvioi
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aikana ei juurikaan noussut esiin, mutta työkalun käyttö vahvisti asiakasnäkökulmasta sitä, 

että hoito ja palvelu sujuvat hyvin. Myös toimistotyön hukkatunnistin pilotoitiin keväällä 

2021 hammas-, suu- ja leukasairauksien yksikön osastonsihteerin työssä. Saatuja tuloksia 

hyödynnettiin yksikön sisäisessä kehittämisessä. Kaikki hukkatunnistimet ovat Satasairaalan 

henkilöstön vapaassa käytössä myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Hankkeen aikana tehtiin työsuojelun kanssa aktiivista yhteistyötä kognitiivisen ergonomian 

tiimoilta. Kognitiivisen ergonomian kuormitustekijöiden poistaminen tarkoittaa Leanin 

näkökulmasta katsottuna hukan poistamista. Aivotyöagenttikoulutuksessa kehitettiin 

kognitiivisen ergonomian tarkistuslista ja aivokävelylomake. Ne pilotoitiin vastasyntyneiden 

teho- ja tarkkailuosastolla sekä teho- ja tehovalvontaosastolla. Aivokävelyitä toteutettiin 

vuosina 2019-2020 ennen COVID-19-epidemian alkamista. 

4.2.2 Prosessien kehittäminen 

Prosessien kehittämiseen liittyviä kehittämishankkeita oli noin 10-15 % kaikista ilmoitetuista 

Lean-kehittämishankkeista. Prosessien kehittäminen liittyi hoito-, palvelu- ja 

toimintaprosesseihin. Prosesseja kehitettiin sekä yksikkökohtaisesti että yli yksikkörajojen. 

Yksikkökohtaisesta prosessien kehittämisestä esimerkkinä on päivystyksen eri hoitolinjojen 

toiminnan kehittäminen ja lääkehoitopotilaan hoidon kehittäminen hematologian 

poliklinikalla. Yli yksikkörajojen tapahtuvaan kehittämistyöhön koettiin olevan korkeampi 

kynnys ja välillä kyseenalaistettiin, että voiko sellaista edes lähteä tekemään. Yli 

yksikkörajojen menevien prosessien kehittämistä pohjustettiin aktiivisesti erilaisissa 

koulutuksissa (kuten esihenkilöiden Lean-koulutukset ja erilaiset työpajat) sekä tapaamisissa 

(kuten Lean-agenttien tapaamiset ja ohjausryhmän kokoukset). Kiinnostus prosessien 

kehittämiseen lisääntyi laatujärjestelmätyön edetessä, mutta IMS-järjestelmään kuvatut 

prosessit ovat pitkälti nykytilan stabiloivia prosesseja. Ne toimivat kuitenkin hyvänä 

lähtökohtana prosessien kehittämiselle. Vuoden 2021 aikana Lean Safety koulutuksissa 

nostettiin esiin näkökulma työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin huomioimisesta prosessien 

kehittämisessä. 

Yksittäisinä nostoina prosessien kehittämisestä voi mainita viisi erityyppistä kehittämistyötä, 

joita hankkeessa toteutettiin: 

 Toimintaprosessin kehittäminen toimintatapatyöryhmän päätösten jalkauttamiseen 

ja seurantaan. Kehittämistyössä oli tukena Kuntekon sparrauspalvelu. 

 Apuvälinekeskuksen Lean-agentin ja projektisuunnittelijan laajat gemba-kävelyt 

apuvälinekeskuksessa. Gemba-kävelyiden tuloksia hyödynnettiin maakunnallisen 

apuvälinekeskuksen toimintaprosessien suunnittelemisessa. 

 Lasten hematologisten näytteiden ottamisen ja näytteiden vastaamisen prosessin 

kehittäminen yhteistyössä Tyks:n toimijoiden kanssa. 
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 Sairaanhoidon toimialueen ravitsemushoitokäytäntöjen kehittäminen, jossa luotiin 

asiakaslähtöinen ravitsemushoitokäytäntöjen prosessi Satasairaalan eri osastoille. 

Työskentely jatkuu vielä yhteisten ohjeistusten aikaansaamiseksi. 

 Ensimmäisen maakunnallisen palvelupolun tekeminen Satasairaalan verkkosivuille 

(kuva 7). Polven ja lonkan tekonivelpotilaan palvelupolku toteutettiin Satakunnan 

sote-rakenneuudistus kehittämishankkeen hankerahoituksella yhteistyössä Aline 

Oy:n kanssa. 

Kuva 7. Kuvakaappaus Satasairaalan verkkosivuille tulevasta asiakaslähtöisestä polven ja lonkan 

tekonivelpotilaan palvelupolusta (kuvan tekstit eivät ole vielä lopullisessa muodossa). 

 

Toukokuussa 2018 projektisuunnittelija esitteli ensimmäisen kerran sairaanhoidon 

toimialueen johtoryhmässä ehdotuksen viiden hoitopolun kehittämisestä, jossa 

projektipäällikkö Katri Tunttunen ja projektisuunnittelija olisivat toimineet sparraajina. 

Tuolloin ehdotus ei ottanut kunnolla tuulta purjeisiinsa, mutta se uusittiin toukokuussa 2020 

hankkeen ohjausryhmässä. Tällöin prosessien kehittäminen aloitettiin ohjausryhmän 

päätöksellä Leania ja hyvinvointianalytiikkaa hyödyntäen. Taulukossa 7 on kuvattu 

kehittämistyön tilanne hankkeen päättyessä. Esimerkkiprosessien kehittämisestä ei pystynyt 

muodostamaan yhtä sapluunaa, koska kehittämistyö eteni kaikissa hyvin eri tavoin 

yksiköiden omista tarpeista ja resursseista lähtien. 
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Taulukko 7. Prosessien kehittäminen Leania ja hyvinvointianalytiikkaa hyödyntäen. 

Vastuualue Kehitettävä prosessi Kehittämistyön tilanne 

Ensihoito ja 

päivystys 

Päivystyksestä leikkaukseen 

siirtyvän potilaan prosessi 

Gemba-kävely tehty ja viisi työpajaa pidetty. Kehitettävinä 

kohteina erityisesti viestintä ja yhteistyö päivystyksen ja 

leikkaussalin välillä, huono ohjeistus ja tarvittavan 

osaamisen puute leikkaushoitopolun tekemiseen sekä 

päivittämättömät ”yleisohjeet”. Prosessikuvaus tehty ja 

ohjeita päivitetty, mutta vaatii vielä pohdinnan ”vihreän 

linjan” -prosessin ja leikkaushoitopolun ohjeistuksen osalta. 

Uusia toimintatapoja otettu käyttöön. Leikkaushoitopolun 

tekemisestä tulossa koulutusta päivystykseen. 

Seurantatapaaminen pidetään kevättalvella 2022. 

Konservatiivinen 

hoito 

Kotihappihoitopotilaan prosessi Viisi työpajaa pidetty. Kehitettävinä kohteina erityisesti 

happihoitokäytäntöjen selkeyttäminen 

perusterveydenhuoltoon sekä prosessin 

toimintakäytäntöjen selkeyttäminen ja näkyväksi 

tekeminen Satasairaalassa. Prosessikuvaus saatu valmiiksi. 

Prosessin jalkauttamiseksi maakunnan alueelle suunnitteilla 

alueellinen koulutus koronarajoitusten päättymisen jälkeen. 

Operatiivinen 

hoito 

Tehohoitopotilaan prosessi Viisi työpaja pidetty. Kehitettävinä kohteina erityisesti 

tehohoitopotilaan prosessin selkeys ja tarvittavien 

ohjeistusten tunnistaminen sekä moniammatillinen 

lääkärinkierto. Prosessikuvaus tehty, mutta se vaatii vielä 

ohjeiden päivittämisen ja lisäämisen. Prosessin merkittävä 

pullonkaula on erikoisalojen konsultaatiokäytännöt. Niihin 

pureudutaan ensin neurologian osalta. Moniammatillista 

lääkärinkiertoa saatu jo sujuvoitettua esimerkiksi 

fysioterapeutin osallistumisella aamupäivystysraportille. 

Muitakin kokeiluja suunnitteilla. Seurantatapaaminen 

tammikuussa 2022. 

Lapset ja naiset 

sekä synnytykset 

Päivystysavun (116117) lasten 

puheluiden prosessi 

Neljä tapaamista pidetty. Lähtötilanteessa yksikössä 

puutteelliset tiedot ja ohjeistukset toiminnan 

toteuttamiseen. Nyt prosessin toiminnasta kertynyt 

kokemusta, jota voidaan hyödyntää. Prosessikuvauksen 

tekeminen aloitettu. Työn alla tarvittavien ohjeistuksien 

kartoittaminen ja lisääminen. 

Psykiatrinen hoito Psykiatrisen päivystyspotilaan 

hoito 

Kuusi työpajaa pidetty. Kehitettävinä kohteina erityisesti 

potilaan polun sujuvoittaminen (odottaminen, siirtyminen) 

ja yhteisten toimintatapojen muodostaminen. 

Kehittämistyön aikana pyritään sellaisiin käytäntöihin, jotka 

vastaavat mahdollisimman hyvin tilannetta, kun uusi 

psykiatrian rakennus on valmis. Prosessikuvaus nykytilasta 

tehty ja tietoa prosessin toimivuudesta kerätty. 

Kokemusasiantuntijaa haastateltu kokemustiedon 

keräämiseksi. Psykiatrisen potilaan triagekokeilu 

käynnistynyt lokakuussa. Videoneuvotteluja pyritään 

tehostamaan psykiatristen lääkäreiden työn uudelleen 

organisoinnilla. Seuraavassa tapaamisessa tammikuussa 

2022 arvioidaan kokeilujen tuloksia ja päätetään 

jatkotoimenpiteistä niiden pohjalta. 

4.2.3 Jatkuvan parantamisen arviointi 

Arviointisuunnitelman mukaisesti jatkuvan parantamisen arvioinnin toteuttajina toimivat 

pääasiassa kehittämishankkeita toteuttavien yksiköiden esihenkilöt, Lean-agentit ja muu 

henkilöstö. Arvioinnissa käytettävät mittarit tuli valita tapauskohtaisesti kehittämishankkeen 
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mukaan. Arviointi oli yksi osa-alue lähes jokaisessa hankkeen aikaisessa Lean-koulutuksessa 

ja lisäksi syksyllä 2020 toteutettiin pelkästään arviointiin keskittyviä koulutuksia. Koulutusten 

tueksi tehtiin vaihe vaiheelta etenevä työkirja arvioinnin toteuttamiseen. Arviointi nostettiin 

erityisesti esiin myös kahdessa Lean-agenttien tapaamisessa. Kehittämishankkeiden 

arviointia oli kuitenkin toteutettu niukasti. Taylor ja kumppanit (2014) ovat systemaattisessa 

katsauksessaan todenneet, että PDCA-sykliä käytetään terveydenhuollossa pääasiassa 

puutteellisesti laadun parantamisessa. Erityisesti puutteet näkyvät vaikutusten seurannassa 

(15 %:ssa hyödynnetään riittävästi määrällistä dataa) ja dokumentoinnissa (alle 20 %:a on 

hyvin dokumentoitu). Huomioitavaa on myös, että niukan osallistujamäärän vuoksi 

jouduttiin perumaan erityisesti arviointiin liittyviä koulutuksia ja Lean-agenttien 

tapaaminen. 

Syksyllä 2019 tehtiin karkea arvio siisteyteen ja järjestykseen liittyvien Lean-

kehittämishankkeiden vaikuttavuudesta. Hukan vähentämiseksi 5S -menetelmää oli 

hyödynnetty 28 yksikön kehittämishankkeessa. Kehittämistyön myötä turhat askeleet ja 

etsimiseen kuluva aika olivat vähentyneet sekä varastonhallinta parantunut: 

 28 yksikössä viideltä työntekijältä säästyy päivässä viisi minuuttia työaikaa. 

 Viikossa työaikaa säästyy yhteensä 4 900 minuuttia eli 82 tuntia. 

 Sairaanhoitajan palkalla säästöä tulee viikossa noin 1 270 € ja vuodessa noin 66 000 

€. 

Syksyllä 2020 tehtiin Webropol -kysely 20 yksikköön sairaanhoidon toimialueella. Kyselyyn 

vastasi 134 henkilöä. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa henkilöstön ajatuksia ja 

kokemuksia Leanista ja jatkuvasta parantamisesta. Yhtenä kysymyksenä oli, millä tavalla 

kehittämistoiminnan toteutumista on arvioitu viimeisen vuoden aikana. Avoimien 

vastauksien mukaan käytetyt arviointimenetelmät olivat keskustelu (sattumanvaraiesti tai 

suunnitellusti yksikön palavereissa), henkilöstön palautteet, asiakaspalautteet ja 

tilastojen/tunnuslukujen seuranta. Yleisin vastaus oli kuitenkin se, että arviointia ei tehdä tai 

ei tiedetä tehdäänkö sitä. Ainoastaan yhden yksikön vastauksissa nousi esiin 

systemaattinen tapa toiminnan kehittämisen arviointiin. 

Webropol -kyselyssä selvitettiin myös vastaajien näkemyksiä siitä, miten yksikössä 

toteutetun kehittämistyön nähtiin vaikuttaneen asiakkaan, henkilöstön ja organisaation 

näkökulmasta katsottuna. Vastaukset on esitetty kuvioissa 15, 16 ja 17. Karkeasti arvioituna 

vastaajat näkivät kehittämistyön tulokset parhaimpina asiakasnäkökulmasta katsottuna. 
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Kuvio 15. Vastaajien mielipide väittämistä koskien yksikössä tehdyn kehittämistoiminnan tuloksia viimeisen 

vuoden ajalta (asiakasnäkökulma). 

 

Kuvio 16. Vastaajien mielipide väittämistä koskien yksikössä tehdyn kehittämistoiminnan tuloksia viimeisen 

vuoden ajalta (henkilöstönäkökulma). 

 

Kuvio 17. Vastaajien mielipide väittämistä koskien yksikössä tehdyn kehittämistoiminnan tuloksia viimeisen 

vuoden ajalta (organisaationäkökulma). 
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5 Viestintä 

Kun organisaatiossa otetaan käyttöön uusi toimintatapa osaksi johtamis- ja 

toimintakulttuuria, se edellyttää aktiivista viestintää, joka osaltaan tukee 

organisaatiokulttuurin muutosta. Keskeisenä tavoitteena oli viestiä hankkeen etenemisestä 

ja hanketoiminnan tuloksista. Viestinnässä hyödynnettiin aktiivisesti eri keinoja ja kanavia 

niin virallisesti kuin epävirallisestikin. Alla luetellun viestinnän lisäksi hyödynnettiin muun 

muassa ohjausryhmän kokouksia, Lean-agenttien verkoston tapaamisia, koulutuksia, 

sähköpostia ja ”käytäväkeskusteluja”. 

Hankkeessa toteutettu viestintä: 

 Henkan Leanista käytäntöön -sivusto: 

o Ajankohtaista -palsta. 

o Hankkeen suunnitelmat, raportit ja muistiot. 

 Satasairaalan verkkosivut: 

o Leanista käytäntöön -hanke. 

 Kesti (julkaisu päättynyt vuoden 2016 loppuun): 

o Leanilla poistamme sujuvan työn esteitä arjessa (23/2016). 

o Ajankohtaista Leanista käytäntöön -hankkeesta (33/2016). 

o Lean-kehittäminen etenee hyvää vauhtia (44/2016). 

 Vinkkeli: 

o Laadukasta ja sujuvaa palvelua omaa työtä kehittämällä (01/2017). 

o Lean-kehittämistyö lähes puolitti varastot ja järkeisti tilaukset (01/2018). 

 Hoitotyön uutiset: 

o Jatkuva parantaminen – Pölyttyvä aloitelaatikko vai yhteinen toimintatapa? 

(03/2021). 

 ISOsti eteenpäin -uutiskirje: 

o Lean-koulutukset (01/2019). 

o Arvovirtakuvaus (02/2019). 

o Arvovirtakuvauksen case-esimerkki (01/2020). 

o Lean-agenttien ja laatuyhdyshenkilöiden yhteistyö (02/2020). 

o Lean osana laadunhallintaa (04/2020). 

o Lean-koulutukset (01/2021). 

o Asiakkaan arvio vastaanottokäynnin hukkatekijöistä -työkalu (02/2021). 

 Kunteko, Tekoja ja tekijöitä -digijulkaisun kirjoitukset (10.1.2018): 

o Satakunnassa haetaan yhdenmukaisia toimintamalleja. 

o Apuvälinekeskus ”liinasi” prosessinsa tehokkaiksi. 

o Kurkkaa Satakunnan sairaanhoitopiiri Tekojen Torilla. 

 Kuntatyö 2030, Tekojen Torin kehittämisteot: 

o Lean-koulutuspaketit – laatua, turvallisuutta ja sujuvuutta arjen työhön. 

o Varastot hallintaan – Silmätautien yksikön 5S -kehittäminen. 

https://view.taiqa.com/kunteko/2020#/page=1
https://www.kuntatyo2030.fi/katso/541
https://www.kuntatyo2030.fi/katso/589
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o Sähköisten apuvälineiden tarkastukset – standarditoimintatavan luominen. 

o Enemmän aikaa potilaalle – nuorisopsykiatrian lääkärinkierron kehittäminen. 

o Potkua hoidon aloitukseen – hoitokokouskäytännön kehittäminen. 

 Sosiaalinen media: 

o Facebook: 

 LeanGame-oppimispeli (2.12.2016, Satasairaala). 

 Lean-menetelmä on tullut terveydenhuoltoon, Duodecim (9.6.2017, 

Satasairaala). 

 Lean-kehittäjien verkoston kokoontuminen Satasairaalassa (16.6.2017, 

Satasairaala). 

 Lean-kehittäjien verkoston kokoontuminen Satasairaalassa (16.6.2017, 

Tyks). 

 Lean-kehittämistoiminta Luotsissa (19.9.2017, Satasairaala). 

 Asiakkaiden kehittämisideat Luotsin Lean-päivästä (13.10.2017, 

Satasairaala). 

 Lean-verkoston kokoontuminen Tyks:ssä (13.10.2017, 

Tyks/Kehittämispalvelut). 

 Satasairaalan saamat tunnustukset Kunteko-gaalassa (22.11.2017, 

Satasairaala). 

 Apuvälinekeskuksen Lean-kehittäminen (17.1.2018, Kunteko [nykyisin 

Kuntatyö2030]). 

 Lean-posterinäyttely (12.4.2018, Satasairaala). 

 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tekojen Torilla (3.6.2019, Kunteko [nykyisin 

Kuntatyö2030]). 

 Sote Lean Master -koulutus (16.5.2019, Satasairaala). 

o Instagram: 

 Lean-posterinäyttely (12.4.2018). 

 Lean ja laatu (20.1.2021). 

 Lean ja laatu (20.-21.1.2021, stories/tarinat). 

 Tapahtumat: 

o Lean-päivä Palvelupiste Luotsissa (nykyisin OLKA-piste) (20.9.2017). 

o Posterinäyttely Satasairaalassa (12.-18.4.2018, 1.-7.11.2018 ja 3.-7.6.2019). 

o Satahyvää –tutkimuspäivä, Porin yliopistokeskus (21.1.2020). 

o Seuraava ASTe – Korkeasti koulutettujen työelämäpäivä (22.1.2020). 

 Tilaisuudet: 

o Sairaanhoitopiirin johtoryhmä (3 esitystä). 

o Toimi- ja vastuualueiden johtoryhmät sekä esihenkilöiden tilaisuudet (11 

esitystä). 

o Työyksiköt (2 esitystä). 

o Alueelliset ja kansalliset asiantuntijaverkostot (6 esitystä). 

https://www.kuntatyo2030.fi/katso/598
https://www.kuntatyo2030.fi/katso/601
https://www.kuntatyo2030.fi/katso/605
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 Lean-agenttien ja esihenkilöiden tapaamiset: 

o Vuosi 2017 (teemoina koulutus ja Lean-kehittäminen): 

 Ensihoito ja päivystys: 1 tapaaminen. 

 Konservatiivinen hoito: 6 tapaamista. 

 Operatiivinen hoito: 3 tapaamista. 

 Lapset ja naiset sekä synnytykset: 3 tapaamista. 

 Psykiatrinen hoito: 3 tapaamista. 

 Huoltokeskuksen toimialue: 3 tapaamista. 

o Vuosi 2019 (teemoina Lean-kehittäminen, koulutus ja Lean-agentit): 

 Ensihoito ja päivystys: 1 tapaaminen. 

 Konservatiivinen hoito: 3 tapaamista. 

 Operatiivinen hoito: 5 tapaamista. 

 Lapset ja naiset sekä synnytykset: 1 tapaaminen. 

 Huoltokeskuksen toimialue: 3 tapaamista. 

Hankkeen ohjausryhmässä 28.10.2019 projektisuunnittelija sai toimeksiannon Satasairaalan 

laatu- ja kehittämistyön kokonaiskuvasta. Kokonaiskuva luotiin yhteistyössä ISOsti 

eteenpäin -projektin työntekijöiden kanssa. Luotua kokonaiskuvaa (kuva 8) on 

hyödynnetty esimerkiksi erilaisissa Leaniin ja laatuun liittyvissä koulutuksissa ja tilaisuuksissa. 

Kuva 8. Kokonaiskuva Satasairaalan laatu- ja kehittämistyöstä. 
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6 Yhteenveto 

Hanke toteutui tehdyn suunnitelman mukaisesti sovittua toimintaperiaatetta noudattaen. 

Vahvistus oikeasta suunnasta saatiin heti hankkeen alussa, kun Satakunnan 

sairaanhoitopiiri sai marraskuussa 2017 Ihmeiden tekijät -tunnustuksen Kunteko-gaalassa. 

Tunnustus annettiin ennakkoluulottomasta henkilöstölähtöisestä ja tuloksellisesta toiminnan 

Lean-kehittämisestä. Henkilöstön osallistaminen oman työnsä kehittämiseen etenikin 

systemaattisesti ja sen vaikutuksista saatiin arviointitietoa. Jatkuvan parantamisen 

toteutumisessa – erityisesti prosessien kehittämisen osalta – oli enemmän vaihtelua ja 

dokumentoitu arviointitieto oli puutteellista. Hankkeen toiminta-, koulutus-, viestintä- ja 

arviointisuunnitelmat päivitettiin ja täydennettiin tarvittaessa esimerkiksi ohjausryhmästä 

tulleen ohjauksen tai Lean-agenteilta ja esihenkilöiltä nousseiden tarpeiden perusteella. 

Hankkeen kohderyhmä laajeni vähitellen sairaanhoidon toimialueen ja huoltokeskuksen 

toimialueen henkilöstöstä koskemaan koko Satasairaalan henkilöstöä. Hankkeen 

laajeneminen ja jatkuminen alkuperäistä suunnitelmaa kolme vuotta kauemmin kertoo 

siitä, että projektisuunnittelijaa vastaavalle työntekijälle on tarvetta myös jatkossa. 

HUS:n Lean-kehittämisen projektijohtaja Jyrki Perttunen arvioi, että isossa organisaatiossa 

kymmenen vuotta on realistinen aika Lean-kulttuurinmuutokselle (Lean – sujuvuutta 

terveydenhuoltoon ja palvelutoimialoille -seminaari 9.2.2017). Me Satasairaalassa olemme 

juuri ylittäneet puolivälin tässä muutoksessa. Kiinnostus, tietoisuus ja osaaminen Leanista 

lisääntyi koko hankkeen ajan, vaikka aaltomaista vaihtelua oli jonkin verran – eikä vähiten 

COVID-19-epidemian vuoksi. Lean koetaan edelleen hieman erilliseksi päivittäisestä 

toiminnasta ja ”muusta” kehittämistyöstä, vaikkakin se nähdään enenevässä määrin 

mahdollisuutena myös ”muissa muutoksissa”. 

Hankkeen aikana järjestettiin paljon koulutuksia henkilöstön Lean-osaamisen lisäämiseksi. 

Koulutuksiin oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Yleistä koulutustarjontaa muokattiin 

koulutustarvekyselyiden ja koulutuspalauteiden pohjalta. Lisäksi yksiköissä pidettiin 

runsaasti räätälöityjä täydentäviä Lean-koulutuksia. Koulutusta olisi voinut järjestää vieläkin 

monipuolisemmin, mutta se olisi edellyttänyt laajempaa ulkopuolisten kouluttajien käyttöä. 

Tulevaa hyvinvointialuetta ajatellen koulutukset järjestettiin maakunnallisesti vuodesta 2021 

alkaen. Myös vuosina 2017-2019 järjestetty laaja Sote Lean Master -koulutus tarjottiin 

maakunnallisesti. COVID-19-epidemia haastoi koulutusten järjestämisen. 

Simulaatiokoulutusten pitäminen epidemian aikana ei ollut mahdollista, mutta 

etäopetuksen ja hybriditoteutusten määrä ja osaaminen lisääntyivät. Lean-koulutukset 

tulevat jatkumaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Lean-agenttien verkosto muodostui aluksi 45 Lean-agentista, mutta heidän määränsä 

tuplaantui hankkeen aikana. Eläköityminen ja toisin tehtäviin siirtyminen aiheuttivat 

muutoksia verkostossa. Uusia innokkaita Lean-agentteja oli kuitenkin enemmän kuin 

lähtijöitä. Vain kaksi Lean-agenttia jättäytyi pois verkostosta, koska eivät kokeneet 
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tehtävää itselleen mieluisaksi. Lean-agenttien verkosto ei ollut niin moniammatillinen kuin 

aluksi toivottiin – lääkäreitä verkostossa ei juurikaan ollut. Tärkeäksi vertaistuen ja 

kehittämistyön etenemisen kannalta koettiin, että Lean-agentilla oli ”työpari” omassa 

yksikössä. Myös esihenkilöiden tarjoama tuki ja kehittämistyön mahdollistaminen 

(esimerkiksi aikaresurssi) koettiin tärkeäksi. Lean-agentteja turhautti, jos halukkuudesta 

huolimatta ei ollut mahdollisuutta ”leanata”. Erityisesti aikaresurssia Lean-kehittämiseen 

koettiin olevan liian vähän. Kokemustiedon perusteella vaikutti olevan hyvä ratkaisu, että 

Lean-agentit ja esihenkilöt osallistuivat samaan syventävään koulutukseen 

sosiaalipalvelujen toimialueella – heillä oli ”yhteinen kieli” alusta alkaen. Lean-agenteille 

syksyllä 2021 tehdyn kyselyn perusteella Lean-agenttien toiminnan (tapaamisten ja 

koulutusten) halutaan jatkuvan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Verkoston 

toimintamuotoja tulee kuitenkin pohtia uudelleen (esimerkiksi yhteistyö 

laatuyhdyshenkilöiden kanssa). 

Jatkuvan parantamisen taulut ovat tärkeä osa Leania, jotta koko henkilöstölle on tarjolla 

helppo mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön ja saada oma äänensä kuuluviin. 

Hankkeen alussa koulutuspalautteissa nousi toistuvasti esiin huoli siitä, mitkä ovat 

henkilöstön todelliset vaikutusmahdollisuudet oman työn kehittämiseen. Pilotointivaiheessa 

oleva jatkuvan parantamisen prosessi tulee osaltaan tukemana tätä osallistumista. 

Jatkuvan parantamisen taululle nousevien ideoiden lisäksi tulee kehittää hoito-, palvelu- ja 

toimintaprosesseja. Niiden kehittämisessä ylimmän johdon ja keskijohdon ohjaus ja tuki 

koettiin välttämättömäksi. Esihenkilöt ja henkilöstö kaipasivat edelleen perinteistä 

”ylhäältä-alas” tulevaa ohjausta ja vastuuttamista – luvan saamista ja selkeää 

tavoitteenasettelua prosessien kehittämiselle. Hankkeen aikana kehittämistoiminta keskittyi 

pitkälti omiin yksiköihin, koska koettiin ettei muiden toimintaan voida vaikuttaa. Prosessien 

kehittämisessä ongelmana oli, että toimijoilla ei ollut selkeää yhteisymmärrystä prosessista – 

jo nykytilan kuvaaminen vaati paljon työtä. Ohjatussakin prosessien kehittämisessä 

työryhmien jäsenille tuntui riittävän, että sekava nykytila saatiin kuvattua ja toimivaksi. 

Jatkossa tulee tehdä edelleen töitä, jotta Lean nähdään kiinteänä osana päivittäistä 

toimintaa eikä erillisenä hankkeena. Laatu muodostaa Satasairaalan toiminnan 

selkärangan ja Lean on toiminnan kehittämistä laadun parantamiseksi – lihakset, jotka 

pitävät selkärangan liikkeessä. On pohdittava, että jatketaanko edelleen Lean-termin 

käyttöä vai puhutaanko laajemmin jatkuvasta parantamisesta. Esimerkiksi 

palvelumuotoilun menetelmät täydentävät hyvin Lean-ajattelun mukaista kehittämistä. 

Tätä kokeiltiin myös hankkeen aikana asiakaslähtöisen polven ja lonkan tekonivelpotilaan 

palvelupolun tekemisessä. On jopa väitetty, että organisaatiot, jotka nimeävät Lean-

ajattelun omalla termillään ja tekevät siitä ”itsensä näköistä”, onnistuvat paremmin sen 

toteuttamisessa. 

Tutkimustiedon ja kirjallisuuden perusteella jatkuvaa laadun parantamista tukevan Lean-

johtamisjärjestelmän rakentaminen on suositeltavaa. Parhaimmat ja pysyvimmät tulokset 

Leanin avulla saadaan, kun se on osa kaikkia johtamisprosesseja ja siihen on sitouduttu 
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pitkäjänteisesti (Clark & Knowels 2013). Terveydenhuollon haasteena on kuitenkin koko 

organisaation johtamisjärjestelmän ja kulttuurin muuttaminen eikä pelkästään Lean-

menetelmien osaamisen lisääminen (Graban 2016). Myös hankkeessa tehdyn 

arviointikyselyn tulokset tukivat johtamisen merkitystä kehittämistyössä. Kyselyn mukaan 

yhdessä yksikössä käytettiin systemaattista toiminnan ja kehittämistyön arviointia. 

Kyseisessä yksikössä vastaajien näkemykset kehittämistyöstä ja sen tuloksista olivat 

yhdenmukaisempia kuin muilla. Lisäksi tulokset nähtiin myönteisimpinä. 

Johtamisjärjestelmän rakentamisen tulisi kuitenkin tapahtua askel kerrallaan Lean-ajattelun 

mukaisesti esimerkiksi Sunejan ja Sunejan (2017) mallia mukaillen. 
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