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PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TAULU 

 malli resurssi-, poikkeama-, seuranta- ja kehittämis-/ideataulun käyttöön 

Yksi Lean-menetelmän perusperiaatteista on visuaalisuus. Työn sujuvuuden kannalta olennainen 
informaatio tulisi olla helposti saatavilla. Seinätaulut, kuten päivittäisjohtamisen taulu, auttavat 
tiedon jakamisessa ja nopeuttavat palavereiden kulkua. Yhdellä silmäyksellä saadaan 
kokonaiskuva päivän toiminnasta ja siihen olennaisesti vaikuttavista asioista.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa malli helpottamaan päivittäisjohtamisen taulun 
käyttöönottoa ja juurtumista Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen (VSKK) osastoilla. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata ja kehittää kuvantamisen osastoille neljä erilaista taulua, 
jotka yhdessä muodostavat päivittäisjohtamisen taulun. Nämä neljä taulua ovat resurssi-, 
poikkeama-, seuranta- ja kehittämis-/ideataulu. Mallin avulla on mahdollisuus yhdenmukaistaa 
taulukäytännöt kuvantamisen eri toimipaikoissa.  

Tutkimusta ohjaavat kysymykset olivat seuraavat: Millaisia kokemuksia eri taulujen käytöstä oli? 
Mitkä asiat koettiin merkityksellisiksi eri tauluissa? Mikä oli ollut vaikeaa tai esteenä taulun 
käytölle? Kaikkiin kolmeen kysymykseen haettiin vastausta teemahaastatteluiden aineistosta. 
Teemahaastatteluja suoritettiin kaksi kappaletta kuvantamisen eri osastoilla. Haastateltavat olivat 
ammatiltaan röntgenhoitajia ja heitä oli yhteensä seitsemän kappaletta. Päivittäisjohtamisen 
taulun käyttö selkeästi kiinnosti heitä ja herätti runsaasti keskustelua. Teemahaastatteluiden 
aineisto analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Opinnäytetyön tuloksena saatiin 
malli kuvantamisen osastoille päivittäisjohtamisen taulun käyttöönoton helpottamiseksi. Erityisesti 
osastoille, joilla seinätaulut eivät ole vielä vakiintuneessa käytössä, opas saattaa olla hyödyllinen.  

Tulosten perusteella taulun sijaintiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Epäedullinen paikka 
saattaa olla este taulun sujuvalle käytölle. Taulun selkeä ulkoasu ja informaation rajaaminen 
helpottavat hahmottamista. Koko henkilöstön läsnäolo aamupalaverissa on onnistuneen 
päivittäisjohtamisen edellytys. Päivittäisjohtamisen taulun kehittämisessä on hyvä muistaa yksi 
Lean-menetelmän perusperiaate eli jatkuva parantaminen. Taulu ei tule koskaan valmiiksi, vaan 
sitä tulee parantaa ja kehittää versio toisensa jälkeen.      
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DAILY MANAGEMENT BOARD 

instructions for daily management board 

One of the main principals of Lean management is visualization. For the work to go fluently, the 
information needed should be easily available. Management boards, such as the daily 
management board, help the sharing of information and speed up meetings. With a single glance 
one can get the whole picture of the day’s activities, and the essential things that influence them. 

The main purpose of this thesis was to produce instructions to make it easier to put the daily 
management board to use and to help implement it in Medical Imaging Centre of Southwest 
Finland. The aim of this thesis was to develop four different boards, that together make up the 
daily management board, and describe their functionality. These four boards are the resource 
board, the exceptions board, the monitoring board and the improvements/idea board. Instructions 
enables a consisted way of using the board across the different radiology departments.  

The research questions were as follows: What kinds of experiences were there of using the 
different boards? Which kinds of things were seen as significant on the different boards? What 
had been difficult or seen as a hindrance when using the boards? The answers to all three 
questions were sought from the material gathered from theme interviews. There were two theme 
interviews conducted on different radiology departments and the interviewees were seven 
radiographers. They were clearly interested in the usage of the daily management board and it 
brought up a lot of conversation. The material of the theme interviews was analyzed using a 
quantitative content analysis. The resulting guide, that helps put the daily management board to 
use, might be especially useful for departments where the management boards are not yet in 
everyday use.  

According to the results, it is very important to pay attention to the location of the board. An 
unfavourable location might be a hindrance for fluent usage of the board. The board’s clear layout 
and confined information helps to see the bigger picture. The presence of the whole staff at the 
board meeting is a requirement for successful daily management. When developing the daily 
management board, it is good to remember one of the main principals of Lean management: 
constant improvement. The board will never get completed, but rather it should be continuously 
improved and developed.  
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1 JOHDANTO 

1980-luvun loppupuolella länsimaiset tutkijat alkoivat kiinnostua Japanissa kehitetystä 

autotehdas Toyotan sisäisestä tuotantofilosofiasta, Toyota Production System (TPS). He 

tutkivat asiaa ja antoivat havainnoilleen nimen Lean.  Käsitteenä Lean ja TPS ovat kui-

tenkin eri sisältöisiä. Viime vuosina suuri kiinnostus Leania kohtaan on saanut aikaan 

tuhansia kirjallisia tuotoksia aiheesta. Eräissä kirjoissa Leania pidetään abstraktina kä-

sitteenä. Toisissa se on käytännön läheisempi asia: työskentelytapa, menetelmä tai työ-

kalu. (Modig & Åhlström 2013, 77,84,85.) Lean on organisaatiokulttuuri, jossa sitoudu-

taan kehittämään moniammatillisia toimintamalleja ja toimitaan niiden mukaisesti. Ter-

veydenhuollon näkökulmasta ajateltuna se on oikea hoito, oikeaan aikaa ja oikealle po-

tilaalle. Esimiehet ovat prosessin avainasemassa, he kannustavat ja sitouttavat työnte-

kijät toimimaan yhteisen päämäärän eteen. (Laaksonen & Ollila 2017,123.) Toisaalta 

Lean-organisaatio tarvitsee esimiehiä, jotka kunnioittavat käytännöntyön eturintamassa 

työskentelevän henkilökunnan tietoa ja kokemusta. Esimiesten tehtävänä on auttaa ja 

tarjota työntekijöille sujuva prosessi ja oikeat työkalut ratkaista ongelmia, joita he havait-

sevat työssään. (Toussaint & Adams 2015, 22.) 

Opinnäytetyön aiheeseen on päädytty toimijoiden ja toimeksiantajan yhteisellä päätök-

sellä. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa malli helpottamaan päivit-

täisjohtamisen taulun käyttöönottoa ja juurtumista Turun Yliopistollisen Keskussairaalan 

(TYKS) Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen (VSKK) osastoille. Tavoitteena on 

mallintaa neljä erilaista taulua, jotka yhdessä muodostavat päivittäisjohtamisen taulun. 

Nämä ovat resurssitaulu, poikkeamataulu ja seurantataulu ja kehittämis-/ideataulu. 

Tiedonhankintamenetelmänä käytetään kirjallisuudesta ja erilaisista aineistoista hankit-

tua materiaalia, joka käsittelee Lean-menetelmiä, -työkaluja ja päivittäisjohtamista. Li-

säksi toteutetaan röntgenhoitajien teemahaastattelu kuvantamiskeskuksen kahdella 

röntgenosastolla, joissa päivittäisjohtamisen taulu on ollut käytössä. Valitsimme haastat-

telun toiseksi tiedonkeruumenetelmäksi, koska siinä on mahdollista olla suorassa vuo-

rovaikutuksessa tutkittavien kanssa ja se lisää tiedonkeruun joustavuutta. Haastattelu 

antaa enemmän myös mahdollisuuksia selventää, syventää ja tulkita vastauksia. 

(Hirsjärvi ym. 2010, 204-205.)  
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2 LEAN MENETELMÄ 

”Emme yritä juosta nopeammin, vaan päätämme kävellä lyhyemmän matkan.”                      

- Taiichi Ohno     

Modig & Åhlström (2013, 78) esittävät kirjassaan, että käsite Lean production on lähtöisin 

vuodelta 1988. John Krafcik kirjoitti artikkelin, Lean-tuotantojärjestelmän riemuvoitto, 

Sloan Management Review-lehteen. Artikkelissa verrattiin eri autonvalmistajien tuotta-

vuustasoja sekä kahta tuotantojärjestelmää. (Krafcik 1988). Vaikka alun perin Lean-me-

netelmä kehitettiin teollisuudessa, sitä on sovellettu useilla aloilla. Esimerkkeinä voisi 

mainita pankki-, viihde- ja myyntiala sekä lääketeollisuus, terveydenhuolto ja IT-ala. (Mo-

dig & Åhlström 2013, 84.)      

Lean-menetelmää on hyödynnetty maailmalla kauemmin kuin meillä Suomessa. Suo-

men Lean-yhdistys on perustettu vuonna 2009. Yhdistys on aktiivisesti mukana kehittä-

mässä suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvia Lean-aloitteita ja edistämässä niiden 

hyödyntämistä yritysten ja organisaatioiden päivittäisessä toiminnassa. (Suomen Lean-

yhdistys 2018.) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) on yhdessä Turun yli-

opiston kanssa toteutettu Lean- ja laatukehittäjän koulutus yliopistollisen johtamiskoulu-

tuksen osana. (Turun yliopisto 2018). Suomessa erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sai-

raanhoitopiiri (HUS) on hyödyntänyt Leania mm. HUS-kuvantamisessa ja HUS LAB:ssa. 

Siellä Lean-menetelmään on panostettu ja saatu hyviä kokemuksia yksiköissä, joissa se 

on otettu käyttöön. (HUS 2017.) Myös muualla Suomessa, kuten Varsinais-Suomen sai-

raanhoitopiirissä, käytetään Lean-menetelmää prosessien ja toiminnan sujuvoitta-

miseksi. Varsinaisia tutkimuksia sitä koskien on niukasti saatavissa.                         

Torkkola tuo kirjassaan esille Leanin tärkeimmäksi päämääräksi työn sujuvan etenemi-

sen eli virtauksen. Päämäärän saavuttamisen esteenä mainitaan vaihtelu, ylikuormitus 

ja hukka. Vaihtelu on niistä tärkein ja siihen liittyvät mm. työkuorman vaihtelu ja työnte-

kijöiden osaamisen erot. Vaihtelu saadaan näkyväksi mittaamalla työn suorittamiseen 

kuluva aika tai odottaminen. Ylikuormitus näkyy lisääntyneinä sairauspoissaoloina sekä 

vähentää halua oppia ja kehittää uutta. Tuottamaton tekeminen eli hukka voidaan jakaa 

seitsemään eri osa-alueeseen; ylituotanto, keskeneräiset työt, odottaminen, ylimääräi-

nen liike (käsin kirjaaminen ohjelmasta toiseen), työn siirtäminen henkilöltä toiselle, vir-

heet ja työn uudelleen tekeminen sekä epätarkoituksenmukainen tekeminen. Hukan eri 
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osa-alueita pitää katsoa kriittisesti ja kyseenalaistaa nykyinen käytäntö. Hukan poistami-

nen on keino, ei päämäärä. (Torkkola 2015, 25-28.) Myös Womack, Jones & Roos (1990, 

112-117) kuvaavat Leanin koostuvan neljästä periaatteesta: tiimityö, viestintä, resurs-

sien tehokas hyödyntäminen ja hukan poistaminen sekä jatkuvat parannukset.  
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3  PÄIVITTÄISJOHTAMINEN 

Päivittäisjohtamisella tarkoitetaan alaisten päivittäistä ohjaamista, tukemista, valmenta-

mista, palautteenantoa, delegointia ja yhdessä tekemistä. Hyvä suorituksen johtaminen 

rakentuu hyvälle päivittäisjohtamiselle. Se on johtajan kykyä tuntea alaisensa ja osata 

johtaa heitä yksilöllisesti ja oikeudenmukaisesti. Hyvällä päivittäisjohtamisella voidaan 

vaikuttaa ihmisten motivaatiotasoon ja sitä kautta suoritustason nousuun. (Sydänmaa-

lakka 2012, 110-112.) 

Päivittäisjohtamisella varmistetaan organisaation tavoitteiden toteutuminen kaikilla sen 

tasoilla. Kommunikointi on avointa ja tavoitteista ja tuloksista keskustellaan. Ongelmat ja 

poikkeamat tunnistetaan ja niihin reagoidaan ripeästi. Kaikki tämä johtaa toiminnan jat-

kuvaan parantamiseen. (VSSHP 2017.) 

PDSA-sykli, usein myös Demingin kehäksi kutsuttu, kuvaa miten toistuvin askelin pyri-

tään parantamaan suorituskykyä. Plan-do-study-act -menetelmällä käydään läpi, mitä 

edellisenä päivänä tapahtui (study), reagoidaan muutoksiin (act), suunnitellaan päivän 

työt (plan) ja tehdään sovitut työt (do). (Torkkola 2015, 40,66.) 

 

Kuva 1. Demingin kehä (Torkkola 2015, 40). 
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4  PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TAULU 

Yksi Leanin menetelmistä on visuaalinen ohjaus. Siinä tehdään toiminta näkyväksi. Päi-

vittäisjohtamisen taulussa tuodaan esille resurssit, hukka, ongelmat ja poikkeavat olo-

suhteet. Ideat ja virheet tehdään näkyviksi, jotta niitä voidaan muokata ja korjata. Sen 

jälkeen kehitetään ja kokeillaan uutta toimintamallia. (Laaksonen & Ollila 2017, 122.) 

Torkkolan (2015) mukaan visuaalisuus (japaniksi jidoka) on yksi Leanin perusperiaat-

teista. Se nopeuttaa palavereja, yhdellä silmäyksellä saadaan kokonaiskuva tilanteesta. 

Seinätaulut luovat avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ongelmien avoin käsittely luo turvalli-

suutta, mikä taas vaikuttaa työtyytyväisyyteen. Visualisointia ei pitäisi nähdä uhkaavana 

tai kontrollin lisäämisenä vaan yhdessä vaikuttamisena. (Torkkola 2015, 49-50.) Päivit-

täisjohtamisen taulun tulisi sisältää neljä erillistä taulua (VSSHP 2017). 

Päivittäisjohtamisen taulu sijoitetaan paikkaan, johon jokaisen työntekijän on helppo saa-

pua. Taulun ympärillä tulee olla riittävästi tilaa henkilökunnan kokoontua. Jokaisen pitää 

nähdä taululle esteettömästi. Taulun olisi hyvä olla kooltaan riittävän suuri, jotta siihen 

voidaan sijoittaa kaikki tarvittavat tiedot selkeästi. Aamupalaverissa (kesto 5-10min.) tau-

lun luona on tarkoitus käydä lyhyesti lävitse henkilöstöresurssit ja työtehtävät sekä tie-

dossa olevat päivittäistä toimintaa haittaavat poikkeamat. Myös edellisen päivän tapah-

tumat käydään lävitse, jos niillä on merkitystä työn sujuvuuden kannalta. Vastuuhenkilöt 

päivittävät taulun ennen jokaista palaveria. Kaikkien ammattiryhmien on tarkoitus osal-

listua tilaisuuteen. Päivittäisjohtamisen periaate toteutuu päivittäisjohtamisen taulun käy-

tössä. (VSSHP 2017.) 

4.1 Resurssitaulu 

Resurssitaulussa tulee näkyä työpaikan päivittäinen henkilöstön lukumäärä. Taulun on 

oltava niin selkeä ja visuaalinen, että yhdellä silmäyksellä voi nähdä päivän aikana osas-

tolla työskentelevät henkilöt ja heidän työpisteensä. Resurssitaulusta tulee ilmetä myös 

esim. äkilliset poissaolot tai koulutuksessa ja lomalla olevat henkilöt. Jokaiselle ammat-

tiryhmälle tulee olla omalla värillä ja nimellä merkitty magneettinappi, mikä helpottaa 

hahmottamista. (VSSHP 2017.)                                                                                                       
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4.2 Poikkeamataulu 

Poikkeamataulussa ilmoitetaan laitehuollot, laiterikot tai muut laitteisiin liittyvät keskey-

tykset, jotka vaikuttavat työn sujuvuuteen. Myös erilaiset poikkeavat tapahtumat esim. 

viestinnässä ja logistiikassa ilmoitetaan, jos ne vaikuttavat potilaiden hoitoon tai kuljetuk-

seen ja siten estävät tehokkaan työskentelyn. Erilaiset HaiPro- ilmoitukset ja ilmoitukset 

Valviraan tulee näkyä taulussa. (VSSHP 2017.)                                                                                

4.3 Seurantataulu 

Seurantataulussa ilmoitetaan tilastoa erilaisten tapahtumien yleisyydestä ja määristä. 

Potilas-, tutkimus- ja toimenpidemäärät ilmoitetaan päivä-/viikko-/kuukausitilastona. Po-

tilas- ja asiakaspalautteita sekä jonotilannetta seuraamalla saadaan arvokasta tietoa jat-

kuvan parantamisen toimintamalliin. Erilaisten poikkeavien tapahtumien seurantatilastot 

kuuluvat tähän tauluun esim. HaiPro-ilmoitusten määrä ja laatu omalla/muilla osastolla. 

Henkilöstön poissaolojen ja koulutusmäärien seuranta sekä osaamisen taso ja työtyyty-

väisyys ovat olennainen osa taulun sisältöä. Hoitoisuustilastojen seuranta antaa tietoa 

henkilöstöresurssien jakautumisesta. Tulokset ilmoitetaan selkeillä, visuaalisilla taulu-

koilla tai kuvioilla. Mitattavia asioita punnitaan tarkasti. Niillä tulee olla käyttöarvo, joka 

antaa seurannalle merkityksen ja on Lean-strategian mukainen. (VSSHP 2017.)                

4.4 Kehittämis-/ideataulu 

Kehittämis-/ideataulun ja ideakortit voi myös ottaa käyttöön muiden taulujen rinnalla. 

Ideataulu antaa henkilökunnalle mahdollisuuden kirjoittaa kehittämisajatuksia välittö-

mästi muistiin. Näin kaikki ideat näkyvät samassa paikassa ja ovat helpommin käsiteltä-

vissä. Tämä auttaa myös ymmärtämään, ettei kaikkia ongelmia voida ratkaista kerralla. 

Helpot asiat voidaan toteuttaa nopeastikin, mutta suuremmat kehittämiskohteet vievät 

enemmän aikaa ja niitä voi olla kerralla työn alla vain muutamia. Ideakortit ovat konk-

reettinen paikka kirjoittaa ajatukset muistiin. Ideakortit säilytetään ideataululla kaikkien 

nähtävillä. Kehittämisideat etenevät taululta käsittelyyn ja mahdollisesti käytäntöön vai-

kutusten arvioinnin jälkeen. Ideakorteille nimetään vastuuhenkilö, joka huolehtii kehitys-

ehdotuksen tuomisesta käsittelyyn. (VSSHP 2017.)                                                                          
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5 VSSHP: TYKS KUVANTAMISEN TOIMIALUE 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on kuntayhtymä, jonka piiriin kuuluvat Ha-

likon sairaala, Turunmaan sairaala, TYKS kantasairaala, TYKS kirurginen sairaala, 

TYKS Loimaan sairaala, TYKS Salon sairaala, TYKS Vakka-Suomen sairaala sekä Uu-

denkaupungin psykiatrinen sairaala. TYKS:n erityisvastuualueeseen kuuluvat myös Sa-

takunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. VSSHP koostuu 28 jäsenkunnasta, joissa on yh-

teensä yli 470 000 asukasta. Sairaanhoitopiiri tarjoaa kattavat erikoissairaanhoidon pal-

velut maakuntansa asukkaille. Noin 200 000 henkilöä käyttää palveluita vuosittain. Ku-

vantamisen toimialue TO11 aloitti toimintansa 1.1.2018, jolloin entinen TYKS-SAPA lii-

kelaitos liitettiin TYKS:iin. Kuvantamisen toimialueeseen kuuluvat Radiologia, Kliininen 

isotooppilääketiede ja PET-kuvantaminen sekä Kliininen neurofysiologia. Radiologia 

tuottaa palveluja sairaanhoitopiirin toimintayksiköille sekä mm. terveyskeskuksille. Vuo-

dessa tehdään noin 300 000 tutkimusta 14 eri kuvantamisen toimipaikassa. Vakinai-

sessa virka- tai työsuhteessa on yli 280 työntekijää. (VSSHP 2017.)    

 

Kuva 2. VSKK toimipaikat (VSSHP 2017). 
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6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS 

Varsinais-Suomen kuvantamiskeskukseen kuuluu 14 yksikköä kantasairaalassa sekä 

piirin alueella. Osalla osastoista on käytössä päivittäisjohtamisen taulut, mutta yhtenäi-

nen malli tauluista puuttuu. Opinnäytetyön aihe nousi esiin kuvantamiskeskuksen joh-

dolta (toimeksiantaja). Päivittäisjohtamisen taulumallin kehittämiseen ja yhtenäistämi-

seen näytti olevan selkeä tarve. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa malli helpottamaan päivittäisjohtamisen taulun 

käyttöönottoa ja juurtumista VSKK:n kuvantamisen osastoilla. Tavoitteena oli kuvata ja 

kehittää osastoille neljä erilaista taulua, jotka yhdessä muodostavat päivittäisjohtamisen 

taulun. Nämä ovat resurssi-, poikkeama-, seuranta- ja kehittämis-/ideataulu. Malli antaa 

mahdollisuuden yhtenäistää taulukäytännöt kuvantamiskeskuksen eri toimipaikoissa. 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä opiskelija tekee tuotoksen; malli, opas, esite, pereh-

dytyskansio, prosessikuvaus. Kehitettävän tuotoksen aikaansaaminen edellyttää toimin-

nassa mukana olevia toimijoita eli tässä tapauksessa röntgenhoitajia. Toimintaympäris-

tönä opinnäytetyössä tulee olemaan kuvantamisen osastot, joissa valkotaulu on ollut jo 

pidempään käytössä. Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu tuotoksesta ja raportista. 

Haastattelusta saadun aineiston avulla tuotosta suunnitellaan, siitä keskustellaan ja sitä 

parannetaan ja arvioidaan. (Salonen 2013, 6.) Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa 

osastoilla käytettävä malli, joka sisältää taulukohtaiset kuvat selityksineen.     

Tutkimusta ohjaavat kysymykset olivat:                                                                                                                            

1.Millaisia kokemuksia eri taulujen käytöstä on? 

2.Mitkä asiat koetaan merkityksellisiksi eri tauluissa? 

3.Mikä on ollut vaikeaa tai ollut esteenä taulun käytölle? 
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätökset ovat tutkimuksen tärkein asia. Ana-

lyysivaiheessa tutkijalle selviää, vastaavatko asetetut ongelmat ja vastaukset toisiaan. 

Tiedot tarkistetaan ja täydennetään, jos tarvetta. Aineisto järjestetään tiedon tallennusta 

ja analyysia varten. Tapaan vaikuttaa valittu strategia eli tässä opinnäytetyössä kvalita-

tiivisen tutkimuksen aineisto. Tallennettu laadullinen aineisto kirjoitetaan puhtaaksi sa-

nasta sanaan eli litteroidaan. Litterointi tehdään valittujen teemojen mukaan, ei koko ai-

neistolle. Analyysitavat jaetaan selittämiseen ja/tai ymmärtämiseen pyrkiviin lähestymis-

tapoihin. Tutkija valitsee itselleen tavan, jolla saa parhaiten vastauksen tutkimusongel-

maan. Tässä työssä se tulee olemaan ymmärtämiseen pyrkivä lähestymistapa. Aineis-

toa analysoidaan haastattelussa saadun materiaalin sisällön merkityksen näkökulmasta, 

teemoittain. Kun tulokset on analysoitu, aloitetaan tulkintavaihe eli pohditaan analyysin 

tuloksia ja merkityksiä sekä muodostetaan niistä omia johtopäätöksiä. Lopuksi pohdi-

taan, miten asetettuihin ongelmiin on löytynyt vastaukset. (Hirsjärvi ym. 2010, 221-230.)  

7.1 Teemahaastattelu 

Haastattelu on yleinen tapa kerätä laadullista aineistoa. Keskustelu tapahtuu tutkijan     

aloitteesta ja hänen johdattelemanaan. Teemahaastattelussa etukäteen mietityt teemat 

käydään läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus saattaa vaihdella. (Eskola & Suoranta 

2003, 85-86.) Yleisesti teemahaastattelun etuna on ennen kaikkea joustavuus. Haastat-

telijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmaisujen 

sanamuotoja sekä käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. Tarkoituksenmukaista 

haastattelussa on myös se, että kysymykset voidaan esittää siinä järjestyksessä kuin 

tutkija katsoo ne aiheelliseksi. Tärkeintä haastattelussa on saada mahdollisimman paljon 

tietoa tutkittavasta aiheesta. On myös perusteltua antaa haastattelukysymykset tai ai-

heet osallistujille hyvissä ajoin etukäteen. Eduksi voidaan mainita myös, että haastatte-

luun valitaan henkilöt, joilla on kokemusta ja tietoa tutkittavasta ilmiöstä tai aiheesta. 

Tuomi & Sarajärvi 2008, 85-86.) Haastattelun huono puoli on, että se saattaa viedä pal-

jon aikaa ja sisältää virhelähteitä, liittyen haastattelijaan, haastateltaviin ja itse tilantee-

seen. (Hirsjärvi ym. 2010, 205-210.) Teemahaastattelussa edetään keskeisten teemojen 

ja tarkentavien kysymysten varassa. Metodologisesti teemahaastattelu korostaa ihmis-
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ten tulkintoja asioista ja niiden merkityksiä sekä ottaa huomioon sen, että asioiden mer-

kitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2008,48.) Teemahaastattelun 

teemat ja kysymykset perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo 

tiedettyyn tietoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) 

7.2 Aineiston keruu 

Materiaalia taulujen sisältöön kerättiin kirjallisuuden lisäksi ryhmähaastattelulla röntgen-

hoitajilta. Tiedonhakua toteutettiin Finnasta, Sairaanhoitopiirien sivuilta sekä eri hakuko-

neilla. Lisäksi aiheeseen perehdyttiin lukemalla pro gradututkimuksia, ylemmän ammat-

tikorkeakoulun opinnäytetöitä ja kotimaisia sekä ulkomaisia artikkeleita. Haastattelun 

runko koostui kysymyksistä, jotka olivat samoja kuin opinnäytetyötä ohjaavat kysymyk-

set. Niiden avulla kartoitettiin ja koottiin kuhunkin tauluun toiminnan sujuvuuden kannalta 

hyödyllistä sisältöä.  

Asianmukaiset luvat hankittiin toimeksiantajalta ennen tiedonkeruuvaihetta. Haastatte-

luajankohta sovittiin kesäkuulle, ennen kesälomien alkua. Haastatteluihin valikoitui kaksi 

kuvantamisen osastoa, joissa päivittäisjohtamisen taulu oli jo käytössä. Osastonhoitajat 

olivat valinneet haastatteluun osallistuvat röntgenhoitajat etukäteen. Osallistuminen 

haastatteluun oli täysin vapaaehtoista. Osallistujille lähetettiin haastattelua koskeva säh-

köpostiviesti ja opinnäytetyön suunnitelma etukäteen luettavaksi. Opinnäytetyön tekijät 

perehtyivät molempien osastojen päivittäisjohtamisen tauluihin etukäteen. Teemahaas-

tattelut toteutettiin kolmen ja neljän hengen ryhmille. Haastatteluja tehtiin kaksi, kestol-

taan 2 tuntia. Haastattelut tehtiin työpäivän aikana pienryhmässä, mikä mahdollisti pa-

remmin henkilökunnan osallistumisen. Osallistujille ilmoitettiin haastattelun digitaalisesta 

tallentamisesta. Haastatteluja varten oli varattu erillinen, rauhallinen tila. Haastateltavien 

röntgenhoitajien sekä osastojen nimet on jätetty mainitsematta anonymiteetin suojaa-

miseksi.  

7.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

Laadullisen aineiston analyysin tavoitteena on selkeyttää aineistoa ja siten tuottaa uutta 

tietoa. Aineistoa tiivistetään ja siitä pyritään saamaan selkeä ja informatiivinen. (Eskola 

& Suoranta 2003, 137,152.) Aineistolähtöinen laadullinen eli induktiivinen analyysi voi-
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daan kuvata kolmevaiheiseksi prosessiksi; aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineis-

ton klusterointi eli ryhmittely sekä abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 122.) Aineiston käsittelyllä valmistaudutaan varsinaiseen ana-

lyysiin. Litteroinnilla tarkoitetaan nauhoitetun aineiston puhtaaksikirjoittamista. Aineisto 

kirjoitetaan sen hallitsemista ja analysoimista helpottavaan muotoon. Litterointia seuraa 

usein koodaaminen teoria- tai aineistolähtöisesti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.)  Koodauksella luokitellaan sanoja tai lauseita. Koodit voivat olla kuvailevia, tulkit-

sevia tai selittäviä. Koodit kuvaavat, miten tutkija järjestää aineistonsa. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2009, 132-133.) Koodauksen voi suorittaa litteroituun aineistoon, 

alle- tai yliviivaamalla tutkimustehtävän kysymyksiä kuvaavia ilmaisuja, eri värein. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 109). Teemoittelu on luonteva etenemistapa haastatteluaineis-

ton analyysissa. Teemat voivat muistuttaa aineistonkeruussa käytettyä teemahaastatte-

lurunkoa. Teemojen alle luokitellaan haastattelussa esiin nousseet keskeiset asiakoko-

naisuudet. Aineistolähtöisyys (induktio) rinnastetaan laadulliseen tutkimukseen. Teo-

rialähtöisyys (deduktio) rinnastetaan puolestaan määrälliseen tutkimukseen. Useinkaan 

tutkimus ei ole täysin teoriasta tai aineistosta lähtevää. Näin ollen ne voivat esiintyä sa-

massa tutkimuksessa rinnakkain (triangulaatio). (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) 

Omassa opinnäytetyössämme analyysitapa oli osittain sekä aineistolähtöinen laadulli-

nen eli induktiivinen että teorialähtöinen eli deduktiivinen. Tallenteet litteroitiin heti haas-

tattelun jälkeen seuraavana päivänä. Litteroinnin jälkeen tallenteet tyhjennettiin ja ana-

lysoinnin jälkeen paperiaineisto hävitettiin. Syksyllä, ennen analysoinnin alkua, litteroitu 

materiaali luettiin läpi useaan kertaan. Aineisto koodattiin alleviivaamalla värein eri tau-

luihin liittyvät asiat. Analyysiyksikkönä olivat ilmaukset, jotka liittyivät päivittäisjohtamisen 

taulujen keskeisiin sisältöihin. Aineisto teemoiteltiin haastattelua ohjaavien kysymysten 

mukaan, taulu kerrallaan.  Tutkimusta ohjaavien kysymysten 1. ja 3. kohdalla vastauksia 

etsittiin teemoittain koko litteroidusta aineistosta. Kysymyksen 2. vastaukset etsittiin tee-

moitellusta aineistosta taulukohtaisesti. Tämän kysymyksen kohdalla tulee esille deduk-

tiivinen tutkimusote, jossa taulujen alle etsittiin merkitykselliset asiat. 
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

8.1 Kokemuksia eri taulujen käytöstä 

Vastaajat kokivat, että päivittäisjohtamisen taulun muoto tulisi olla selkeämpi ja helposti 

hahmotettava. Ydinasiat tulisi nähdä nopeasti yhdellä silmäyksellä. ”Taulun pitäisi olla 

selkeä ja nimenomaan hyvin hahmotettavissa eikä sen pitäisi olla mitenkään tulkinnan-

varainen”, kertoi haastateltava. Seurattavat asiat tulisi rajata tarkasti, eikä tekstiä saisi 

olla liikaa. Eri taulut tulisi olla jaoteltu erikseen. Molemmilla osastoilla taululle on merkitty 

koko viikon työpistesijoitukset ja taulupalaverissa käydään lävitse päiväkohtaisesti asiat, 

mikä koettiin hyväksi. Jokaiselle osastolle muovautuu omanlainen taulu käytön mukaan. 

Toisaalta saman mallinen taulu helpottaisi hahmottamista siirryttäessä työskentelemään 

osastolta toiselle.  

Osa vastaajista koki taulujen käytön olevan hankalaa, koska taulujen päivitys ei ollut ajan 

tasalla. Ajan myötä taulujen käyttö on hieman hiipunut ja seurattavia asioita ei kirjattu 

enää yhtä laajasti kuin ennen. Vastaajien keskuudessa koettiin turhautumista, koska tau-

lulle kirjatut ehdotukset, ideat ja poikkeamat eivät edenneet käsittelyyn. Haastatteluissa 

ideoitiin kehittämisajatus, jossa poikkeaman voisi kirjoittaa värilliselle lapulle ja liimata 

sen taululle. Näin poikkeama tulisi käsiteltyä heti seuraavan aamun palaverissa. Tau-

luissa koettiin olevan liikaa informaatioita ja kaikkia mittareita seurantataululla ei osattu 

tulkita. Myös osa haastatelluista toivoi eri ammattiryhmille omia tauluja, koska koettiin 

vaikeaksi puhua avoimesti tietyistä asioista. Radiologien läsnäoloa taulupalaverissa toi-

vottiin päivän töiden sujuvoittamiseksi. 

8.2 Merkitykselliset asiat eri tauluissa 

Resurssitaulu 

Resurssitaulussa tulee olla merkittynä osaston koko henkilökunta ja kaikkien ammatti-

ryhmien työpistesijoittelut joko 2-3 päivän ajalta tai koko viikon osalta. Työaikojen ja työ-

ajanlyhennysten näkyminen taululla koettiin tärkeäksi. Poissaolot ja U-päivät (työpaikalla 

muissa tehtävissä) tulee olla selkeästi esillä taululla sekä korvaaja työpisteelle poissa-

olon sattuessa keskelle työpäivää. Erilaiset koulutukset, kokoukset ja lääkäreiden mee-

tingit tulee olla näkyvillä joko resurssi- tai poikkeamataululla, jotta turhilta epäselvyyksiltä 
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vältytään. Vastaaja kommentoi: ” selkeästi työpisteet näkyviin ja kuka oikeasti tulee paik-

kaamaan, jos joku lähtee kesken päivän lääkäriin tai kokoukseen”. Resurssitauluun voi 

lisätä ajankohtaista- osion. Siihen merkitään mm. erikoistuvat lääkärit, aloittavat opiske-

lijat, mahdolliset vierailijat ja laite-esittelijät. Lisäksi osiossa voi ilmoittaa muuttuneista 

kuvausohjeista tai muista tiedotteista. (Liite 1.) 

 

Poikkeamataulu 

Haastateltavien mukaan poikkeamataulussa tulisi ilmoittaa laitehuollot ja laiterikot sekä 

muut keskeytykset, jotka vaikuttavat työn sujuvuuteen. Myös muiden osastojen laitepoik-

keamat, jotka vaikuttavat oman osaston toimintaan, olisi vastaajien mukaan tärkeää tie-

dottaa. Poikkeavista tilanteista tehtävät HaiPro- ilmoitukset ja ilmoitukset Valviraan tai 

Fimeaan olisi hyvä kerätä taululle luettavaksi. Haastattelussa ilmi tullutta ” kaikki HaiPro-

ilmoitukset vaan seinälle kaikille tiedoksi, vaikka ne käydäänkin infossa lävitse”.  Vastaa-

jien mielestä tulevat koulutukset ja koulutukseen osallistuvat työntekijät voisi laittaa poik-

keamatauluun. Samoin huoneiden ajanvarausten sulkeminen koulutusten vuoksi olisi 

suotavaa näkyä. Tiedonkulun tai logistiikan ongelmat olisi haastateltavien mielestä hyvä 

saada esille tauluun. (Liite 1.) 

 

Seurantataulu 

Haastateltavien mukaan seurantataulussa tulisi näkyä henkilökuntavaje ja sairauspois-

saolot. Tauluun olisi hyvä kirjata milloin ns. avustava henkilökunta on sijoitettu poissa-

olojen vuoksi muuhun työpisteeseen sekä U-päivälle merkitty tai koulutukseen lähtevä 

hoitaja onkin käytännön työssä. Mahdollisen laiterikon korjausaikataulu sekä korjauksen 

valmistumispäivämäärä olisi hyvä saada kaikille nähtäväksi. Vastaajat toivoivat HaiPro-

ilmoitusten sekä potilaspalautteiden lukumäärien sekä potilaspalautteiden näkyvän seu-

rantataululla. Haastateltavat toivoivat hoitoisuuspisteiden ja tutkimusmäärien olevan 

esillä. Hoitajakohtaisen säteilykoulutuksen ja täydennyskoulutuksen toteutuminen olisi 

hyvä näkyä taululla. Tämä tieto motivoisi, vastaajien mukaan, henkilökuntaa itse aktiivi-

sesti hakeutumaan koulutuksiin. Jonotilanteen merkitseminen koettiin tärkeäksi ” Jonoti-

lanne olisi hyvä varmaan näkyä taululla”. (Liite 1.) 
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Kehittämis-/ideataulu 

Vastaajien mielestä kaikilla pitäisi olla mahdollisuus ideoida ja laittaa kehitystoiveita tau-

lulle. Keskusteluissa nousi esille ideakortti, joka koettiin innostavana ja ehkä mahdolli-

suutena saada idea etenemään. Hyvänä käytäntönä kortissa pidettiin vastuuhenkilön ni-

meämistä sekä idean kehittämiseen vaadittavan resurssin suunnittelua. Kehittämisidean 

etenemistä haluttiin seurata. Vastauksista poimittu lainaus: ”vastuuhenkilö ideakortissa 

hyvä juttu, ettei idea jää puoleksi vuodeksi taululle ”. Värikoodeilla (värillisillä magneetti-

napeilla) voisi kuvata idean toteutuksen edistymistä. Eteenpäin viedyt ja jo valmiit ideat 

voisi näkyä taululla jonkin aikaa. Haastattelussa nousi esille myös kiitos- ja kehu työka-

veria- lappu, jotka olivat aiemmin olleet käytössä. Sen koettiin luovan yhteishenkeä osas-

tolla. (Liite 1 ja Liite 2.) 

8.3 Taulun käytön vaikeudet ja esteet 

Haastatteluissa tärkeimmäksi asiaksi nousi taulun sijainti, erään vastaajan sanoja laina-

ten: ” taulun sijainti on kaiken a ja o, jos se on tuossa hollilla, niin ihmiset käyvät sitä 

katsomassa ”. Taulun tulee olla lähellä käyttäjiä, jotta taulun tietojen päivittäminen ja tau-

lun tarkastelu työn lomassa onnistuu. Haastattelussa kävi ilmi, että taulun päivittämisestä 

osastoilla vastaa joko esimies yksin tai henkilökunta yhdessä esimiehen kanssa. Taulun 

päivittämisestä tulee sopia ja valita tehtävään vastuuhenkilö(t), jotta taulu säilyy sel-

keänä ja visuaalisena. Kaikkien haastateltavien mielestä sähköiselle versiolle ei ole tar-

vetta, koska sen lukeminen vaatisi kirjautumisen tietokoneelle ja tiedot olisivat ehkä jo 

vanhentuneita. Vastaajien mielestä taulun sujuvaa käyttöä vaikeutti radiologien työpiste-

sijoittelun ja poissaolojen puuttuminen. Ne tulisi olla taululla näkyvissä, jotta tiedetään 

kenen puoleen kääntyä tutkimustilanteessa. Myös tauluun kuulumattomat ilmoitukset tai 

paperit häiritsivät taulun käyttöä.  
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9 POHDINTA  

9.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Kun opinnäytetyön materiaali on hankittu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä ta-

valla, voidaan toimintaa pitää eettisesti oikeana ja laadukkaana ja saatua tietoa luotetta-

vana. Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa jokainen opinnäytetyötä te-

kevä toimija itse. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

Tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja tulee noudattaa työtä tehtäessä ja esitettä-

essä sekä arvioinnissa ja raportoinnissa. Sellaisia ovat avoimuus, rehellisyys ja vastuul-

lisuus. Myös tietosuojaa koskevat asiat tulee huomioida ja tutkimukseen tarvittavat luvat 

tulee olla asianmukaisesti hankittuna. Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää myös muiden 

tutkijoiden työn ja julkaisujen kunnioittamista ja arvostamista sekä oikeanlaista viittaus-

tekniikkaa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

Laadullinen tutkimus on luotettava, kun tutkimustulos on toistettavissa eri tutkimuksissa. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta lisää kirjoittajan tarkka selostus siitä, miten 

tutkimus on toteutettu. Haastattelututkimuksen olosuhteet, käytetty aika ja mahdolliset 

häiriötekijät tuodaan esille. Myös tutkija tekee itsearviointia. Analyysivaiheessa tutkija 

kertoo, miten hän on tulkinnat tehnyt ja mihin hän perustaa päätelmänsä. (Hirsjärvi ym. 

2015, 231-233.) 

Suunnitelman valmistumisen jälkeen toimeksiantosopimus ja tutkimuslupa saatiin ku-

vantamisen johdolta. Tiedonkeruuta varten haastateltavat röntgenhoitajat pysyivät ano-

nyymeinä ja haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista. Opinnäytetyön suunnitelma 

lähetettiin hyvissä ajoin etukäteen haastatteluun valituille pitkän työkokemuksen omaa-

ville röntgenhoitajille. Haastattelut suoritettiin rauhallisessa työtilassa ja niihin oli varattu 

tarpeeksi aikaa. Haastattelut litteroitiin asianmukaisesti opinnäytetyöntekijöiden toi-

mesta. Tallenteet ja paperitulosteet hävitettiin. Tulosten analyysi suoritettiin aineistoläh-

töisesti induktiivisella sekä teorialähtöisesti deduktiivisella aineiston analyysillä, mikä on 

selitetty tutkimuksen toteutuksessa. Opinnäytetyössä käytetyt tiedonhankintamenetel-

mät olivat tieteellisen tutkimuksen vaatimusten mukaisia ja käytettyihin lähteisiin viitattiin 

asianmukaisesti. Lähteet olivat asiantuntijoiksi tunnustettujen tekijöiden tuotoksia ja ne 

olivat mielestämme luotettavia, ajantasaisia ja käyttökelpoisia opinnäytetyössämme.  
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Tutkimuksen luotettavuuteen saattaa vaikuttaa opinnäytetyön tekijöiden oma kokemus 

ja kiinnostus liittyen päivittäisjohtamiseen sekä päivittäisjohtamisen tauluun. Molempien 

opinnäytetyön tekijöiden työpaikalla ovat taulut olleet käytössä ja niitä kehitetään ja työs-

tetään parhaillaan. Vastaajilla oli käytännön kokemusta taulujen käytöstä omalla osas-

tollaan. Pienehköstä otoksesta (7 haastateltavaa) huolimatta, osallistujien kokenutta 

joukkoa, voi mielestämme pitää edustavana ja tutkimuksen tarkoitukseen sopivana. Suo-

rat lainaukset haastatteluista lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. Rahoituslähdettä opin-

näytetyöllä ei ollut eikä kustannuksia aiheutunut opinnäytetyön tekijöille. 

Opinnäytetyössämme hankittu tieto on yleisellä tasolla liikkuvaa, ei arkaluontoista tietoa. 

Tieto tulee hyödyntämään Lean-työkaluna käytettävän päivittäisjohtamisen taulun käyt-

töönottoa sekä ylläpitoa ja siten sujuvoittaa osaston toimintaa ja mahdollistaa toiminnan 

jatkuvan parantamisen. Opinnäytetyön tuloksia voidaan soveltaa kuvantamisen osas-

toilla. Tutkimusta voidaan mielestämme pitää eettisesti oikeana ja tarkoituksenmukai-

sena, koska tulokset ovat hyödynnettävissä. Mielestämme edellä mainittujen seikkojen 

valossa toiminnallinen opinnäytetyömme täyttää sekä eettisyyden että luotettavuuden 

kriteerit. 

9.2 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön osapuolina olivat toimijoiden lisäksi Turun ammattikorkeakoulu ja 

toimeksiantajana Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus. Opinnäytetyön aiheen päättivät 

yhdessä toimijat ja toimeksiantaja. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli 

tuottaa malli sujuvoittamaan päivittäisjohtamisen taulun käyttöönottoa ja juurtumista 

VSKK:n osastoille. Opinnäytetyön tavoitteena oli mallintaa neljä erilaista taulua, jotka 

yhdessä muodostavat päivittäisjohtamisen taulun. Valmis työ sisältää raportin ja mallin 

päivittäisjohtamisen tauluista. 

Opinnäytetyö eteni keväällä 2017 tehdyn suunnitelman aikataulun mukaan ja valmistui 

opinnäytetyön seminaarien alkamisajankohtaan mennessä marraskuussa 2018. Yhteis-

työ toimijoiden ja haastateltavien röntgenhoitajien kanssa oli sujuvaa ja antoisaa. Aineis-

ton analysointi oli selkeästi opinnäytetyön hankalin osuus. Raportin kirjoittaminen ja koko 

opinnäytetyön prosessi oli melko työläs, mutta mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Valmis 

raportti ja malli päivittäisjohtamisen tauluista esitellään osastonhoitajille ja samalla suun-

nitellaan sen jalkauttamista kuvantamisen osastoille. Kypsyysnäytteenä toimii opinnäy-

tetyöntekijöiden kirjoittama uutinen VSSHP:n  intranet-sivuille. 
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Taulujen merkityksellisimmät asiat ja kokemukset taulun käytöstä, sekä esteet taulun 

hyödyntämisessä, tulivat esille teemahaastatteluissa. Suorat lainaukset kuvasivat toista-

miseen esiin nousseita asioita, jotka haastateltavat kokivat tärkeiksi. Päivittäisjohtamisen 

taulun käyttö selkeästi kiinnosti ja herätti runsasta keskustelua haastatteluissa. Tästä 

voidaan päätellä, että taulun kehittämiseen on sekä halua että tarvetta. Erityisesti osas-

toille, joilla ei päivittäisjohtamisen taulun käyttö ole päässyt vielä vauhtiin, malli saattaa 

olla hyödyllinen. Opinnäytetyön raportti ja malli pyrittiin kokoamaan selkeästi, jotta se 

vastaisi mahdollisimman hyvin kuvantamisen osastojen tarvetta päivittäisjohtamisen tau-

lun käyttöönottoa silmällä pitäen. 

Kehittämisehdotuksena omaa työtä ajatellen, olisi ollut haastattelun ja kysymysrungon 

esitestaus. Tämä olisi vaikuttanut tarkempaan kysymysten asetteluun. Keskustelun ra-

jaaminen haastattelussa olisi saattanut olla napakampaa esitestaamisen jälkeen. Tutus-

tuminen toisten osastojen päivittäisjohtamisen tauluun ja aamupalaverien seuraaminen, 

saattaisi olla kehittävää oman osaston taulun sujuvaa käyttöä ajatellen. Taulun sijaintiin 

osastolla on suotavaa kiinnittää huomiota. Epäedullinen paikka saattaa olla esteenä tau-

lun sujuvalle käytölle. Koko henkilöstön läsnäolo aamupalaverissa taulun äärellä on on-

nistuneen päivittäisjohtamisen edellytys. Päivittäisjohtamisen taulun kehittämisessä on 

hyvä muistaa yksi Lean-menetelmän perusperiaate eli jatkuva parantaminen. Taulu ei 

tule koskaan valmiiksi, vaan sitä tulee kehittää ja parantaa versio toisensa jälkeen. Uudet 

teemahaastattelut koskien taulun käyttöä ja lisätutkimukset aiheesta, saattaisivat olla tä-

män opinnäytetyön jatkotutkimuksia.  
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