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TIIVISTELMÄ  

Tämä opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisenä kehittämishankkeena, 

jonka kohdeorganisaationa oli sisätautien vuodeosasto 33 – 34 Päijät-

Hämeen keskussairaalassa. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli suju-

voittaa kotiutusprosessia ja edistää sen asiakaslähtöisyyttä vuodeosastolla 

33 - 34 ja selvittää mahdollisen kotiuttamisyksikön hyödynnettävyyttä Päi-

jät-Hämeen keskussairaalassa. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin struk-

turoitua kyselylomaketta, jolla kartoitettiin kotiutusprosessin ja sen vaihei-

den keskimääräistä kestoa ja siinä ilmeneviä potilaalle lisäarvoa tuottamat-

tomia hukkatekijöitä lean-menetelmän työkalua hyödyntäen. Ennalta sovit-

tuihin kriteereihin perustuen selvitettiin myös niiden potilaiden osuus kotiu-

tuvista tai jatkohoitoon siirtyvistä potilaista, jotka voisivat kotiutua mahdolli-

sen kotiuttamisyksikön kautta.  

Sisätautien vuodeosastolla 33 – 34 toteutetun kyselyn tulokset osoittivat, 

että kotiutusprosessin sujuvaa etenemistä hidastivat erilaiset hukkatekijät 

osaston sisäisessä kotiutusprosessissa ja kotiutusprosessin ulkopuolises-

sa palvelussa. Osaston sisäisen kotiutusprosessin viivästyminen aiheutui 

eri ammattiryhmien työpanokseen liittyvistä hukkatekijöistä. Kotiutuspro-

sessin ulkopuolisen palvelun viivästymisen syyt johtuivat jatkohoitopaik-

kaan, kotiin järjestettävään palveluun tai siirtymiseen liittyviin hukkatekijöi-

hin. Kotiuttamisyksikön hyödynnettävyys voitiin osoittaa, sillä tulosten mu-

kaan 63% potilaista olisi voinut odottaa kotiutumista tai jatkohoitopaikkaan 

siirtymistä kotiuttamisyksikössä, jos käytettävissä olisi sellainen. 

Hankkeen päätteeksi pidetyssä aivoriihessä osaston kotiuttavat hoitajat 

ideoivat tulosten pohjalta viisi kehittämisideaa. Näiden kehittämisideoiden 

avulla osastolla pyritään sujuvoittamaan kotiutusprosessia ja edistämään 

sen asiakaslähtöisyyttä moniammatillisessa työryhmässä.  
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ABSTRACT 

This thesis was implemented as a working life development project with 

the goal organization being the Päijät-Häme Central Hospital ward of in-

ternal medicine 33-34. The aim of the development project was to smooth 

and further promote the client orientation of the discharge process on ward 

33 -34, and to ascertain the utilization of the possible discharge lounge in 

Päijät-Häme Central Hospital. A structured questionnaire was used as the 

data collection method. Through the questionnaire, using the tool of the 

Lean method, the average duration of the discharge process and its vari-

ous stages were documented, as well as the waste, which, adding no val-

ue to the patient, manifests during the discharge process. Based on crite-

ria agreed on in advance, the portion of the patients who could be dis-

charged by the means of a possible discharge lounge, was ascertained 

from the patients who were to be discharged or sent to follow-up care 

units. 

According to the results of the survey implemented on the ward of internal 

medicine 33 - 34, various waste slowed down the smooth proceedings of 

the discharge process, both within the wards internal discharge process, 

as well as within the external services of the discharge process. The de-

lays within the wards internal discharge process were caused by the waste 

deriving from the input of work of various personnel groups. The causes of 

delays within the external services of the discharge process were derived 

from the waste pertaining to the follow-up care unit, the services provided 

at home or transport. The beneficial gain of a discharge lounge was indi-

cated, because according to the results, 63 percent of the patients would 

have been able to await the discharge or transfer to a follow-up unit in the 

discharge lounge, had such been available.  

A brainstorm was held at the end of the project, and according to the out-

come, the discharge nurses of the ward came up with five development 

ideas. With the aid of these ideas, the smoothing and further promoting 

the client orientation of the discharge process will be pursued within a mul-

tidisciplinary work team. 

Keywords: client orientation, discharge process, discharge lounge, lean 

method 



 
 

1 JOHDANTO 

Yksi Sipilän hallituksen toimintasuunnitelman 2017-2019 kärkihankkeista 

on asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen. Tavoitteena on, että 

asiakkaan tarvitsemat palvelut luodaan hänen tarpeensa ja valmiutensa 

huomioon ottaen ja omatoimisuuttaan edistäen. Tavoitteena on yksilöllisen 

hoito- ja palvelusuunnitelman avulla varmistaa asiakkaalle oikea-aikainen 

ja koordinoitu hoito ja palvelu. Palveluita ja ohjausta tullaan aktiivisesti ke-

hittämään asiakkaiden kokemuksien ja palautteiden pohjalta. Pyrkimykse-

nä on tuottaa asiakaslähtöisiä, matalan kynnyksen moniammatillisia ja 

sähköisiä palveluita. (Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019, 

42.)  

Vuoden 2017 alussa perustetun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 

(PHHYKY) Strategia 2022 määrittelee suunnan yhtymän toiminnalle vuo-

teen 2022 asti. Strategiassa korostuvat Päijät-Hämeen elinvoimaisuus ja 

asiakkaiden etu, jota tavoitellaan uuden palvelumallin käyttöönottamisella. 

Asiakkaan näkökulmasta keskeisiä strategisia linjauksia ovat asiakasko-

kemuksen tärkeys, palveluiden helppo saatavuus, vaikuttavuus ja talou-

dellisuus sekä uusien palveluiden tuottaminen kotona asumisen tuke-

miseksi sekä paljon palveluja tarvitseville asiakkaille. (Päijät-Hämeen hy-

vinvointikuntayhtymä 2018.)  

PHHYKY:n laadunhallinta- asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma 2017 

- 2018 toimii strategian rinnalla edistäen laadukkaan ja turvallisen hoidon 

toteuttamista ja kehittämistä. Suunnitelman mukaisesti avo- ja sairaalapal-

velujen toiminnoissa korostetaan ehkäisevää työtä, ongelmien varhaista 

tunnistamista ja palveluiden järjestämistä asiakkaan näkökulmasta toimi-

viksi kokonaisuuksiksi. Sairaalapalvelujen tavoitteena on muun muassa 

hoitojaksojen vähentäminen ja lyhentäminen, kotiutusprosessien uudista-

minen ja yhdenmukaistaminen. Henkilökuntaa perehdytetään lean-

menetelmään, jonka avulla pyritään prosessien ja toiminnan jatkuvaan 

kehittämiseen, asiakaskeskeisyyden varmistamiseen, kustannusten vä-

hentämiseen ja tuotannon läpimenoaikojen lyhenemiseen. Vuonna 2015 

toimintansa aloittanut erikoissairaanhoidon asiakasraati ottaa kanttaa 



 
 

konkreettisiin asioihin kuten asiakaspalveluun ja palveluprosessien kehit-

tämiseen. Asiakasraatitoiminnan avulla vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä 

Päijät-Hämeen keskussairaalassa. (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhty-

män laadunhallinta-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma 2017 - 

2018.)  

PHHYKY:ssä käynnistyi vuonna 2016 Care Manager -hanke, jonka yhtenä 

tavoitteena oli potilaan osastoprosessin ja kotiutustoiminnan sujuvoittami-

nen asiakaslähtöisesti somaattisten sairauksien vuodeosastoilla. Hank-

keen avulla pyrittiin kehittämään yhteistyötä hoitoprosessiin osallistuvien 

tahojen välillä siten, että asiakkaan turvallinen siirtyminen kotiin tai jatko-

hoitopaikkaan voitiin taata. Hankkeen tarkoituksena oli muun muassa yh-

denmukaistaa erikoissairaanhoidon vuodeosastojen kotiutumisprosessia 

kotiuttava hoitaja -toiminnan avulla. (Kopra, Nousiainen, Liikonen & Vattu-

lainen 2017, 8.)  

Lean on yksi monista tuotantotaloudellisista koulukunnista, joiden lähtö-

kohdat ovat tehdasteollisuudessa (Lillrank 2013, 2). Lean Enterprise Insti-

tute (2018) määrittelee leanin kokonaisvaltaiseksi ajattelu- ja toimintamal-

liksi tai -menetelmäksi, joka soveltuu kaikenlaiseen yritystoimintaan ja eri-

laisten prosessien kehittämiseen. Lean-menetelmän keskeinen periaate 

on arvon tuottaminen asiakkaalle, johon pyritään poistamalla prosessista 

asiakkaalle lisäarvoa tuottamattomat vaiheet eli hukka (Liker 2006, 27). 

Toussaint & Berry (2013, 81) toteavat lean-menetelmän olevan innovatiivi-

nen ja menestyksellinen terveydenhuollon organisaatioiden johtamistapa, 

jolla on mahdollista saavuttaa parempaa terveydenhoitoa alhaisemmilla 

kustannuksilla.  

Tässä opinnäytetyönä toteutettavassa kehittämishankkeessa tarkastellaan 

kotiutusprosessia ja siinä ilmenevää hukkaa sisätautien vuodeosastolla 33 

- 34 Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Kehittämishankkeen tarkoituksena 

on edistää kotiutusprosessin asiakaslähtöisyyttä ja selvittää mahdollisen 

kotiuttamisyksikön hyödynnettävyyttä Päijät-Hämeen keskussairaalassa.
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA  

2.1 Kohdeorganisaatio  

PHHYKY:n organisaatio jakautuu viiteen tulosalueeseen ja kahteen liike-

laitokseen. Tulosalueet ovat Terveys- ja sairaanhoitopalvelut, Ikääntynei-

den palvelut ja kuntoutus, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Strategia ja tukipalve-

lut ja Ympäristöterveyskeskus. Liikelaitoksina toimivat Laboratoriopalvelut 

ja Sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Yhtymä tuottaa palveluja 12 jäsen-

kunnalle, joiden asukasluku on vuonna 2018 yhteensä 212 550. Terveys- 

ja sairaanhoitopalvelut jakaantuvat kolmeen tulosalueeseen, jotka ovat 

Päijät-Hämeen keskussairaala (PHKS), Terveydenhuollon vastaanottotoi-

minta ja Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalue. (Päijät-Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymä 2018.)  

 

KUVIO 1. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelut (Päijät-

Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 2018.)  
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Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden tulosalueeseen kuuluva Päijät-

Hämeen keskussairaala on Suomen toiseksi suurin keskussairaala ja seit-

semänneksi suurin erikoissairaanhoidon tuottaja. PHKS jakautuu Ensihoi-

don ja Akuutti 24:n, Konservatiivisen, Operatiivisen ja Kuvantamisen tulos-

yksiköihin, joiden tavoitteena on muun muassa hoidon ja palvelujen oikea-

aikainen ja -sisältöinen kohdentaminen moniammatillisessa yhteistyössä. 

Tavoitteeseen pyritään hyödyntämällä aktiivisesti potilaiden antamaa pa-

lautetta, luomalla verkostoituneita toimintamalleja ja edistämällä eri toimi-

joiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Potilaan valmiuksia ja osaamista 

sairauden ehkäisyssä ja hoidossa vahvistetaan ammattilaisten tuella. Kes-

keisten alueellisten palvelukokonaisuuksien ja hoitoketjujen luominen ja 

käyttöönotto tuottavat lisäarvoa asiakkaalle ja edistävät toiminnan talou-

dellisuutta. (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 2018.)  

Konservatiiviseen tulosyksikköön kuuluvalla sisätautien vuodeosastolla 33 

- 34 on 42 sairaansijaa. Osaston erikoisaloja ovat maksa- ja suolistosai-

raudet, munuaissairaudet, infektio- ja reumasairaudet, diabetes, ihosai-

raudet ja useat muut yleissisätautiset sairaudet. Osaston henkilökunta 

koostuu sairaanhoitajista, kotiuttavina hoitajina toimivista sairaanhoitajista 

ja lähihoitajista, jotka kaikki työskentelevät osana moniammatillista työ-

ryhmää. Työryhmän jäseninä toimivat lisäksi muun muassa kuntohoitaja, 

toimistosihteerit, osastofarmaseutti, laitoshuoltajat ja lääkärit. Päijät-

Hämeen keskussairaala on opetussairaala, joten työryhmään kuuluu myös 

lääketieteen ja sairaanhoidon opiskelijoita. (Hartman 2017.)  

Sisätautiosasto 33 - 34:n potilaista suurin osa saapuu osastolle päivystyk-

sellisesti Akuutti24:n kautta. Keskimääräinen hoitoaika on 3,6 vuorokautta 

(Exreport 2018). Hoitotyötä toteutetaan tiimityönä, jolloin potilaan hoitami-

seen osallistuu useita sairaan- ja lähihoitajia potilaan hoitojakson aikana. 

Olennainen periaate osastolla toteutettavassa hoitotyössä on potilaan 

omatoimisuuden tukeminen ja kannustaminen vastuun ottamiseen omasta 

kuntoutumisestaan. Potilaan yksilöllisen ja laadukkaan kotiutusprosessin 

suunnittelijoina ja toteuttajina osastolla toimivat sairaanhoitajat sekä kotiut-

tavan hoitajan tehtävään perehdytetyt sairaanhoitajat. (Hartman 2017.)  
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2.2 Perustelut aiheen valinnalle  

Yhtymässä käynnistyi Care Manager -hanke maaliskuussa 2016. Hank-

keen yhtenä tavoitteena oli potilaan osastohoitoprosessin ja kotiutustoi-

minnan sujuvoittaminen. Kotiuttava hoitaja -toiminta käynnistettiin syksyllä 

2016 Päijät-Hämeen keskussairaalan Sisätautien osastolla 33 - 34 ja ke-

väällä 2017 Keuhkosairauksien vuodeosastolla 54 ja Kirurgian vuodeosas-

tolla 43 - 44. Care Manager -hankkeen tavoitteena oli, että kotiutusproses-

sin kehittäminen etenee kaikille somaattisille vuodeosastoille Päijät-

Hämeen keskussairaalassa. Sisätautien vuodeosasto 33-34 on toiminut 

kotiuttava hoitaja -toiminnan pilottiosastona. (Kopra 2017.)  

Kotiuttava hoitaja -toiminnan kehittäminen on Kopran (2017) mukaan no-

peuttanut potilaan kotiutusprosessia ja yhtenäistänyt kotiutusprosessin 

toimintatapoja eri vuodeosastoilla. Potilaan saapuessa osastolle kartoite-

taan mahdollisia kotiutumiseen liittyviä ongelmakohtia, joita voidaan lähteä 

työstämään onnistuneen kotiutuksen mahdollistamiseksi. Vaikka potilaan 

kotiutusprosessi on nopeutunut, on prosessin kulussa osoittautunut viivei-

tä potilaan vuodeosastolta kotiin tai jatkohoitopaikkaan siirtymisen osalta. 

Potilaan kotiutumisen viivästyminen aiheuttaa ruuhkaa vuodeosastoilla ja 

hidastaa Akuutti24:stä, heräämöstä ja päivystysosastolta siirtyvien potilai-

den sijoittamista vuodeosastoille.  

Care Manger -hankkeeseen liittyi Lahden (2016) ylemmän ammattikorkea-

koulun opinnäytetyönä toteutettu kehittämishanke. Opinnäytetyössä tuo-

tettiin tietoa kotiutusprosessin toimivuudesta ennen kotiuttava hoitaja -

toiminnan aloittamista somaattisilla vuodeosastoilla ja tehtiin kehittämiseh-

dotuksia paljon palveluja käyttävien ikääntyneiden asiakkaiden kotiutus-

prosessiin liittyen. Kehittämishankkeen tuloksien pohjalta ehdotetaan jat-

kokehittämiskohteiksi ja kotiuttamisen onnistumisen lisäämiseksi muun 

muassa yksikkökohtaisten kriteerien laatimista, tarkistuslistan systemaat-

tista käyttöönottoa, kotiuttamisprosessin osa-alueiden toimintojen arvioin-

tia ja osaamisen kehittämistä.  

Terveydenhuollon tuottavuusvaateiden kasvaessa on kaikkialla maailmas-
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sa otettu käyttöön teollisuudessa käytössä olevia prosessien kehittämis-

menetelmiä, joista eräs on lean-menetelmä. (Radnor, Holweg & Waring 

2012, 1). Lean-menetelmän voidaan katsoa soveltuvan terveydenhuollon 

prosessien kehittämismenetelmäksi, vaikka sillä ei ole saavutettu organi-

saation kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta (vrt. Liker 2006; 

Womack & Jones 2007). Lean-menetelmällä aikaansaatuja tuloksia ter-

veydenhuollon prosessien kehittämisessä on arvioitu useissa sekä kan-

sainvälisissä (Fillingham 2007; Grove, Meredith, MacIntyre, Angelis & 

Neailey 2010; Radnor ym. 2012; Toussaint & Berry 2013; Scoville & Little 

2014) että kotimaisissa lean-menetelmää käsittelevissä artikkeleissa ja 

tutkimuksissa (Mäkijärvi 2010; Jorma, Tiirinki, Bloigu & Turkki 2015; Kan-

gas 2016 ja Lumiaho 2017). 

Asiakaslähtöisyyden esiin nostamiselle on nähty tarve, sillä sen kehittämi-

sellä voidaan vastata moniin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamistar-

peisiin. Kun toimintamalleja saadaan asiakaslähtöisemmiksi, voidaan hoi-

don vaikuttavuutta, palveluiden kustannustehokkuutta sekä asiakkaiden ja 

työntekijöiden tyytyväisyyttä lisätä. Terveydenhuollon palveluilta edellyte-

tään aiempaa syvällisempää kykyä vastata asiakkaiden monenlaisiin odo-

tuksiin ja tarpeisiin. (Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas, 

2011, 8.) Vaikka asiakaslähtöisyys nähdään tärkeänä, sen toteutumisessa 

on puutteita, jotka voivat liittyä organisaatioiden omanlaisiksi muotoutunei-

siin toimintatapoihin, palvelujen kaavamaisuuteen ja ammattiauttajan 

omista lähtökohdista ja asiantuntemuksesta käsin.(Hyvärinen 2011, 3, 71.) 

Kosken (2017, 96) mukaan hyvän kotiuttamisen toimintamalliin sairaalassa 

kuuluu, että hoidettavana olevan potilaan tarpeet ja toiveet sekä voimava-

rat huomioidaan ja että hän voi olla aktiivisesti osallisena hoidossaan ja 

oman kotiutuksensa suunnittelussa koko kotiutusprosessin ajan. 
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3 KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITE JA TARKOITUS  

Tämä kehittämishanke on työelämälähtöinen. Sen tarkoituksena on edis-

tää kotiutusprosessin asiakaslähtöisyyttä ja selvittää mahdollisen kotiutta-

misyksikön hyödynnettävyyttä Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Kehittä-

mishankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kotiutusprosessin eri vaiheiden 

keskimääräisestä kestosta ja kartoittaa kotiutusprosessissa ilmeneviä poti-

laalle lisäarvoa tuottamattomia hukkatekijöitä lean-menetelmän työkalua 

hyödyntäen. Tavoitteena on myös ennalta sovittujen kriteerien (Liite 1) 

perusteella selvittää niiden potilaiden osuus kotiutuvista tai jatkohoitoon 

siirtyvistä potilaista, jotka voisivat kotiutua mahdollisen kotiuttamisyksikön 

kautta. Hankkeen päätteeksi järjestetään aivoriihi, jossa osaston 33 - 34 

kotiutustoimintaan osallistuva hoitohenkilökunta laatii kehittämisideoita 

kotiutusprosessin sujuvoittamiseksi ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi. 

Kehittämishankkeessa toteutetaan kysely osaston 33-34 sairaanhoitajille 

ja kotiuttaville hoitajille. 

Tutkimuslomakkeen kysymykset ovat: 

1) Mikä on kotiutusprosessin keskimääräinen kesto sisätautien osas-

tolla 33 - 34?  

2) Mitkä ovat kotiutusprosessissa ilmenevät hukkatekijät?  

3) Miten suuri osuus kyselytutkimuksella kartoitetuista potilaista voisi 

kotiutua tai siirtyä jatkohoitopaikkaan mahdollisen kotiuttamisyksi-

kön kautta?  

4) Mikä on potilaan kotiuttaneen sairaanhoitajan arvio kotiutusproses-

sin etenemisestä sekä mitä kehitettävää kotiutusprosessissa olisi?  
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4 POTILAAN KOTIUTUMINEN JA ASIAKASLÄHTÖISYYS  

4.1 Kotiutumisen ja kotiutusprosessin käsitemäärittelyä  

Käsite kotiutua tarkoittaa palata kotiin tai kotiutua matkalta, sairaalasta. 

Käsite kotiuttaa tarkoittaa saattaa kotiutumaan. Sitä voidaan käyttää esi-

merkiksi tilanteissa, kun sairaala kotiuttaa potilaan. (Kielitoimiston sanakir-

ja.) Potilaan lähtemisestä sairaalasta kotiin tai jatkohoitopaikaan käytetään 

eri käsitteitä, jotka ovat lähellä tosiaan. Lämsä (2013) käyttää potiluutta 

sairaalaosastolla käsittelevässä väitöstutkimuksessaan käsitettä kotiutta-

minen. Hammarilla (2008) käsitteenä on kotiutuminen väitöskirjassaan 

palvelujen yhteensovittamisesta kotihoidossa ja kotiutumisessa samoin 

kuin Koposella (2003) iäkkään potilaan sairaalasta kotiutumista käsittele-

vässä väitöskirjassaan. Käsitteen valitsemisessa erona nähdään toimija: 

Potilaan kotiuttamisessa aktiivisessa roolissa on sairaalan henkilökunta ja 

kotiutumisessa kotiutuva potilas (Keskinen 2008, 7; Koski 2017,16). Eng-

lanninkielisissä tutkimuksissa kotiuttamisesta käytetään käsitettä dischar-

ge (esimerkiksi Lin, Cheng, Shih, Chu & Tjung 2012; Waring, Marshall, 

Bishop, Sahota, Walker, Currie, Fisher & Avery 2014) ja discharge-

käsitteen lisäksi myös transition (esimerkiksi Gonçalves-Bradley, Lannin, 

Clemson, Cameron & Shepperd 2016).  

Prosessi kuvaa tapahtumasarjaa tai kehityskulkua (Kielitoimiston sanakir-

ja). Se on jatkuvien yhteen liittyvien toimintojen sarja tuloksen aikaansaa-

miseksi (Prosessit).) Se sisältää yksittäisiä yhteenkuuluvia toimenpiteitä, 

joilla tavoitellaan haluttua lopputulosta (Laaksonen, Niskanen & Ollila 

2012, 58). Rantasalon (2007, 32) mukaan myös kotiutuminen sairaalasta 

ja siihen liittyvät toiminnot voidaan nähdä prosessina, joka voi olla helpot-

tamassa potilaiden siirtymistä laitoksesta kotiin. Kotiutusprosessi muodos-

tuu erilaisista toiminnoista ja vaiheista (Koski 2017, 16). Kotiutusprosessi 

alkaa potilaan tultua sairaalaan ja päättyy, kun hän siirtyy jatkohoitoon tai 

kotiin. (Nordmark, Soderberg & Skär 2015, 24-25.)  

Tässä opinnäytetyössä potilaan siirtymisestä kotiin tai jatkohoitopaikkaan 

käytetään käsitettä kotiutuminen, kun käsitellään asiakkaan näkökulmasta 
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ja kotiuttaminen, kun käsitellään työntekijän näkökulmasta. Kun kotiutu-

mista käsitellään prosessina, käytetään käsitettä kotiutusprosessi.  

4.2 Kotiutusprosessin suunnittelu ja perusteet 

Kotiutuksen suunnittelu on osa potilaan hoitosuunnitelmaa (Bauer, Fitzge-

rald, Hasler & Manfrin 2009, 2539-2546) ja se tulisi aloittaa yhdessä asi-

akkaan kanssa pian sen jälkeen, kun hän tulee vuodeosastolle (Nordmark, 

Soderberg & Skär 2016, 2). Kotiuttamisen koordinoinnissa on erilaisia käy-

täntöjä. Tehtävää voi hoitaa osaston oma hoitaja tai sairaanhoitaja ja vaa-

tivimmissa kotiuttamisissa erikseen nimetty kotiuttamishoitaja, kotiutuksen 

suunnittelija tai palveluohjaaja (Rantasalo 2007, 22).  

On tärkeää kartoittaa ne olosuhteet, joista asiakas tulee osastolle (Ahlroth 

& Huotari 2011, 33) ja selvittää, millaisia palveluja hän kotiutuessaan tar-

vitsee. Onnistunutta kotiutusta edistää potilaan oman arvion kuuleminen 

hänen voinnistaan (Zibulski 2014, 47), omaisen mukaanotto kotiuttamisen 

suunnitteluun, toimiva työnjako ja hoidon koordinointi (Hammar 2008) sekä 

riittävä, ennakoiva ja oikea-aikainen tiedonkulku (Hesselink, Zegers,  Ver-

nooij-Dassen, Barach, Kalkman, Flink, Öhlen, Olsson, Bergenbrant, Orre-

go, Bergenbraqnt, Toccafondi, Venneri, Dudzik-Urbaniak, Kutryba, 

Schoonhoven & Wollersheim 2014; Lin ym. 2012, 239-240; Laaksonen 

ym. 2012, 102). Tarvitaan myös potilaan hoitoon ja jatkohoitoon osallistu-

vien yhteistyötä ja vastuunjakoa (Hasselink ym. 2014; Lin ym. 2012, 238; 

Ahlroth & Huotari 2011, 22). Tarvittaessa järjestetään sairaalassa hoito-

neuvottelu (Myllymäki 2011, 69; Malmberg 2010, 35). Kotiuttavan hoitajan 

tulee ilmoittaa tiedossa oleva kotiutuspäivä potilaalle ja omaisille, sairaalan 

sisällä hoitoon osallistuville (esimerkiksi fysioterapeutti) ja tarvittaessa ko-

tihoitoon, jotta kukin taho ennättää hoitaa oman osuutensa potilaan hoi-

dossa. Hoitoprosessin ja sovittujen asioiden kirjaaminen selkiyttää kotiu-

tuksen suunnittelua ja edistää tiedonkulkua (Niskanen 2012, 39). Potilas-

turvallisuutta ja kotiuttavan hoitajan työtä helpottamaan on tehty niin sa-

nottuja tarkistuslistoja, joiden avulla voi tarkistaa, että kaikki kotiuttamiseen 
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liittyvät tehtävät on hoidettu ajallaan (Aaltonen ja Rosenberg 2013, 276; 

Glasper, 2012, 1353)  

Potilaan kotiuttaminen sairaalasta voi tapahtua, kun lääketieteelliset kotiut-

tamisperusteet täyttyvät. Ne eivät aina riitä, koska kotiutuva potilas on yhä 

useammin vanha, huonokuntoinen tai monisairas, jolloin on mietittävä jat-

kohoitopaikkaa, kotiuttamisajankohdan oikea-aikaisuutta ja kotona pär-

jäämistä. Tällöin on tarpeellista selvittää potilaan toimintakyky ja selviyty-

minen päivittäisessä arjessa sekä ruokahuollon ja kodin hoitamisessa. 

Elämänhallinnan osalta tarkastellaan potilaan sosiaalisia verkostoja, asu-

misolosuhteita ja avun tarvetta. Sairaalassa joudutaan miettimään myös 

osaston potilasmäärää, osastolle jonottavia ja heidän pääsyään hoitoon 

sekä potilasainesta ja erikoisalaa. Tulostavoitteet voivat luoda painetta 

siihen, että sairaalassa olon kriteeriksi tarvitaan hoidon tarve, jolloin esi-

merkiksi hoivan tarve ei riitä perusteeksi hoitoon jäämiselle. Osastokohtai-

set kotiuttamiskriteerit sisältävä malli, joka ottaisi huomioon jokaisen poti-

laan kokonaistilanteen, voisi selkeyttää kotiuttamista. (Lämsä 2013, 106, 

111,122-123.)  

4.3 Asiakaslähtöisyys  

Asiakas -käsite tarkoittaa liikkeessä, virastossa tai muussa sellaisessa 

asioivaa, jollakin ammatinharjoittajalla jotakin teettävä tai tältä jotakin osta-

vaa henkilöä tai liikettä. (Kielitoimiston sanakirja). Sitä on alkuaan käytetty 

viitattaessa palvelun tai tuotteen vastaanottajaan, joka tarvitsee määrättyä 

tuotetta tai palvelua, hyötyy ja maksaa saamastaan palvelusta (Nikkilä & 

Paasiovaara 2007, 25). Asiakkaalla voidaan viitata henkilön lisäksi myös 

ryhmään tai organisaatioon (Tepa-termipankki). 

Valkaman väitöstutkimuksen mukaan (2012, 43) asiakas -käsite tuli sosi-

aali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön 1980-luvulla ensin asiakasmak-

suja koskevissa pykälissä. Kansalaisesta käytetään esimerkiksi ilmaisuja 

kuntalainen, asukas, asiakas, henkilö tai potilas. Pohjolan (2010, 72) mu-

kaan kansalainen- ja asiakas -käsitteillä näyttää olevan eri sisältö. Kansa-

laisella viitataan rakenteelliseen tasoon, kun taas asiakas viittaa yksityi-
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seen tasoon. Rakenteellinen ja yksilöllinen voivat kietoutua toisiinsa ja 

kansalaisesta voi tulla myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas. Valka-

man (2012,77) tutkimustulosten mukaan asiakas -käsite antaa kuvan aktii-

visesta ja valintoja tekevästä toimijasta, joka voi vaikuttaa palveluihin. Tä-

mä ei vastaa vielä terveydenhuollon todellisuutta. Palveluissa ei välttämät-

tä tehdä eroa erilaisten asiakkuuksien välillä vaan asiakas voi olla toimin-

nan tai tahdonvastaisen toiminnan kohde, aktiivinen toimija tai kuluttaja.  

Lämsän (2013, 17) mukaan potilas määritellään erityiseksi yksilöksi, joka 

saa lääketieteellistä hoitoa ja jolla on ainutlaatuisia kokemuksia tervey-

denhuollosta. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992, 785) ilmaisee 

potilaalla tarkoitettavan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää tai 

muuten niiden kohteena olevaa henkilöä. Potiluuteen on liitetty passiivinen 

hoidon kohteena olevan henkilön rooli, mutta se on vähitellen muuttunut 

(Tuorila 2013, 666). Asiakkuuteen liitetään aktiivisuus ja vaikuttaminen 

(Koivuniemi & Simonen 2011, 93-94). 

Asiakaslähtöisyys-käsite tarkoittaa asiakkaiden toiveista ja tarpeista lähte-

vää ja asiakkaat huomioon ottavaa (Kielitoimiston sanakirja). Koivusen 

(2017) määritelmän mukaan asiakaslähtöisyys tarkoittaa asiakkaan ja 

ammattilaisen tasa-arvoista vaikuttamista, voimaannuttavaa kumppanuutta 

ja vuoropuhelua palvelussa sekä palveluun liittyvien yhteisten päätösten 

tekemistä ja palvelun toteuttamista ja kehittämistä asiakkaan kokonaisval-

taisuus ja ympäristö huomioiden hänen tarpeistaan käsin. Asiakaslähtöi-

syydessä asiakas ei ole palvelun kehittämisen kohde vaan hän osallistuu 

alusta lähtien palvelun kehittämiseen. 

Asiakaslähtöisyyden on nähty jo lähtökohtaisesti sisältyvän sosiaali- ja 

terveydenhuollon eettisiin periaatteisiin. Käsite on monimerkityksinen. Asi-

akkuuteen sisällytetään aktiivisuus, mahdollisuus valita ja vaikuttaa sekä 

osallisuus. (Valkama 2012, 46-47.) Simosen ja Koivuniemen (2011) mu-

kaan asiakaslähtöisyys on hyvää kohtaamista ja vuoropuhelua, jossa 

asiakas kohdataan yksilönä. Asiakkaan kokemukset, tarpeet ja tuntemus 

omasta elämästään otetaan huomioon, kun palvelua rakennetaan. Toimin-
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ta on asiakaslähtöistä, kun se toteutuu asiakkaan kanssa, ei asiakasta 

varten (Koivunen 2017).  

Järnströmin (2011) etnografinen väitöskirja käsittelee geriatrisessa sairaa-

lassa olevien vanhusten asiakkuutta ja asiakaslähtöisyyttä heidän itse-

määräämisoikeuden, osallistumisen, tasavertaisen vuorovaikutuksen ja 

tiedonsaannin näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on myös asiakasläh-

töisyyden näkyminen vanhustenhuollon tavoitteissa ja strategioissa. Ai-

neisto on koottu vanhusten teemahaastatteluista ja asiakaskertomusteks-

teistä, työntekijöiden ryhmähaastatteluista sekä havainnoimalla toiminta-

käytäntöjä. Vanhukset olivat kotiin lähteviä, pitkäaikaishoitopaikkaa odot-

tavia tai pysyvästi sairaalahoidossa olevia.  

Järnströmin (2011, 6, 252-253) tutkimustulosten mukaan asiakaslähtöi-

syys nähdään strategioissa ja linjauksissa ihanteena, johon kaikkien van-

husten tulisi sopia. Ihanteet ja todellisuus eivät kohdanneet, sillä vanhus-

ten kokemuksen mukaan itsemääräämisoikeus ei toteutunut eivätkä he 

kokeneet tulevansa kuulluksi. He kokivat, ettei heidän avun tarpeeseen 

vastattu, toiveitaan kysytty eivätkä he päässeet vaikuttamaan hoitoonsa. 

Myös heidän liikkumistaan rajoitettiin, asioita tehtiin heidän puolestaan 

eikä tiedonsaanti toiminut. Tutkimustulosten mukaan osastot panostivat 

kotiutuviin ja toimintakykyisiin vanhuksiin. Asiakasnäkökulmasta haastetta 

tuovat tehokkuusajattelu, työntekijäkeskeisyys, järjestelmän joustamatto-

muus, hierarkia, rutiinit ja medikalisaation painottaminen.  

4.4 Kotiuttamisyksikkötoiminta  

Englannin kielessä on käsite discharge lounge. Lounge tarkoittaa oleske-

lutilaa tai aulaa (Suuri englanti-suomi -sanakirja, 326). Discharge lounge 

on sairaalan yksikkö tai tila, johon potilas siirtyy odottamaan kotiuttamista 

ensiavusta, kiireellisen hoidon paikoilta, osastoilta tai lyhytaikaishoidon 

osastoilta. Se mahdollistaa akuuttien hoitopaikkojen saattamisen aktiivisen 

käyttöön ja tehostaa potilaiden läpikulkua. (Medical Dictionary.) Käytämme 

tässä opinnäytetyössä Dischage loungesta käsitettä kotiuttamisyksikkö. 
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Shimin, Kumarin & Jiaon (2014, 439) tutkimuksessa selvitettiin singapore-

laisen sairaalan kotiuttamisprosessin parantamista. Sen sijaan, että potilas 

jäisi odottamaan kotiutumista vuodepaikalla, kotiuttamisprosessin paran-

tamiseen liitettiin kotiuttamisyksikön avaaminen. Lääkärin tehtyä kotiutta-

mispäätöksen, potilas siirtyy kotiuttamisyksikköön, jossa hän voi odottaa, 

että kaikki hallinnolliset ja paperityöt valmistuvat, lääkäri kirjoittaa reseptit 

valmiiksi, potilaalle varataan aika mahdolliselle seurantakäynnille ja tila-

taan kuljetuspalvelu tai kutsutaan omainen hakemaan potilas kotiin. Jokai-

sen potilaan kohdalla tarkistetaan, että potilas kykenee odottamaan kotiut-

tamisyksikössä. Lisäksi suunniteltiin RFDI (radio-frequency identification) -

teknologiaa käyttävän järjestelmän ja etätunnistimien käyttöä kotiuttamis-

yksikköön siirtymisessä ja kotiuttamisprosessin etenemisen tunnistami-

sessa.  RFDI-järjestelmän kautta välittyy tieto, että potilas siirtyy kotiutta-

mistilaan, että hän odottaa reseptiä ja lääkärintodistusta, että hänelle voi 

varata tarvittaessa seurantakäynnin ja mihin aikaan potilas kotiutuu. Myös 

tieto siitä, että potilaan vuodepaikka osastolla on vapautunut ja se on val-

mis puhdistuspalvelua ja uutta potilasta varten, välittyy järjestelmään.  

Tutkimuksen mukaan kotiuttamistila yksinään lyhensi kaikkein merkittä-

vimmin vuodepaikkojen vapautumista. RFID-teknologia ja kotiuttamistilan 

käyttö yhdessä vähensivät henkilökunnan ajankäytön puoleen kotiuttami-

sessa. Myös potilaan kotiin pääsemisen odotusaika lyheni.  

Hernandezin, Johnin ja Mitchellin (2014) tutkimuskohteessa käynnistettiin 

discharge lounge -toiminta, joka sai nimen Discharge Hospitality Center 

(DHC). Kotiuttaminen koski ensiavusta siirtyviä potilaita. Aiemmin dischar-

ge lounge -tyyppisen tilan hyödyntäminen ei ollut onnistunut. Syinä epä-

onnistumiseen nähtiin hoitohenkilöstön puutteellinen koulutus, kotiuttamis-

tilan pienuus, sen löytämisen hankaluus ja viihdelaitteiden puuttuminen 

sekä siirtyvien potilaiden riittämätön seulonta. Uuden DHC-toiminnan 

suunnitteluun liitettiin keskeiset kotiukseen liittyvät tahot: Hoitohenkilökun-

ta ja lääkärit, apteekin toiminta, fysioterapia, mahdollisuus saada happihoi-

toa, sosiaalityöntekijän palvelut, vapaaehtoisten palvelu sekä asioiden hoi-

taminen sairaalan toimistossa. DHC tilaksi tuli iso aula, joka oli sairaalan 

pääsisäänkäynnin läheisyyteen. DHC-aulassa kotiutuvilla oli mukavat tuo-
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lit, televisio, luettavaa materiaalia, kahvinkeitin, wc ja tarpeelliset valvonta-

laitteet. Kriteerit DHC-aulaan pääsylle olivat itsenäinen selviytyminen päi-

vittäisisä toiminnoissa, hapensaantimahdollisuus ja ettei potilaalla ole hoi-

toja menossa.  

Hernandezin ym. (2014) mukaan tulokset olivat neljän kuukauden jälkeen 

toiminnan käynnistämisestä rohkaisevia. Niiden potilaiden osuus, jotka 

olivat ensiavussa yli kuusi tuntia, laski 24,6 prosentista 15,8 prosenttiin ja 

kotiutukset keskipäivään mennessä kasvoivat 33,4 prosentista 41,5 pro-

senttiin. Siitä, kun kotiutusmääräys oli tehty ja potilas luovutti vuodepaik-

kansa, aika väheni 126 minuutista 84 minuuttiin. DHC-järjestelmä oli luotu 

toimivaksi ja yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa paransi vaikutta-

vuutta ja potilasvirtausta ensiavusta kotiin. Vain kaksi potilasta palasi 

DHC-tilasta takaisin ensiapuun, mutta takaisin paluun syynä ei ollut kotiut-

tamistilaan siirto.  

Kirjallisuudesta ei löydy tietoa, onko Suomessa käytössä discharge lounge 

-tyyppistä kotiuttamisyksikköä. Discharge lounge -haulla löytyy kotiutusyk-

sikköjä muun muassa Britannian, Yhdysvaltojen ja Australian sairaaloista, 

jotka esittelevät internet-kotisivuillaan osin erilaisilla mukavuuksilla ja lait-

teilla varustettua kotiutusyksikköjä (esimerkiksi Ashford and St Peter's 

Hospitals, Wimmera Health Care Group ja University of Rochester Medical 

Center).  
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5 LEAN-MENETELMÄ – PERUSPERIAATTEET JA SOVELTAMINEN 

TERVEYDENHUOLLOSSA  

5.1 Lean-menetelmän synty ja keskeiset periaatteet  

Lean Enterprise Institute (2018) määrittelee leanin kokonaisvaltaiseksi 

ajattelu- ja toimintamalliksi tai -menetelmäksi, joka soveltuu kaikenlaiseen 

yritystoimintaan ja erilaisten prosessien kehittämiseen. Lean-menetelmän 

keskeinen tavoite on maksimoida asiakkaalle tuotettavaa hyötyä vähentä-

mällä hukkaa eli luoda lisäarvoa asiakkaalle niukemmilla resursseilla. Eri 

organisaatiot nimittävät lean-toimintaa lean-muutoksena, Toyotan tuotan-

tomallina (vrt. Liker 2006) tai itse luomallaan nimellä. Olennaista toiminta-

mallin nimeämisen sijaan on leanin keskeisten periaatteiden sisäistäminen 

ja niiden mukainen pitkäjänteinen toiminta koko organisaatiossa.  

Lean on yksi useista tuotantotaloudellisista koulukunnista, joiden lähtö-

kohdat ovat tehdasteollisuudessa (Lillrank 2013, 2). Se on prosessien ke-

hittämisen ja johtamisen malli, jonka syntyhistoria alkaa Japanin autoteolli-

suudessa toisen maailmansodan jälkeen. Toyoda ja Ohno, Toyota Motor 

Companyn keskeiset toimijat, loivat perinteisen massatuotannon toiminta-

tapoja hyödyntäen entistä tehokkaamman Toyotan tuotantojärjestelmän 

(Toyota Production System), jonka keskeisenä tavoitteena oli tuotantopro-

sessissa hukkaa (muda) aiheuttavan työskentelyn, materiaalin ja ajankäy-

tön poistaminen. Toyotan tuotantojärjestelmän ideologia on lean-

menetelmän perustava tekijä. (Womack, Jones & Roos 2007, 48.)  

Lean termiä käytti ensimmäisenä Krafcik (1988), joka artikkelissaan 

Triumph of the Lean Production System tuo esille Toyotan tuotantojärjes-

telmän tehokkuuden verrattuna perinteiseen autoteollisuuden massatuo-

tantomalliin. Krafcik toteaa tutkimuksessaan, että Toyotan tuotantojärjes-

telmän avulla voidaan saavuttaa selkeitä etuja korkean tuotantokyvyn, 

laadun ja tuotannon monimuotoisuuden suhteen. Korkeasti koulutettu ja 

joustavasti työskentelevä tiimi, henkilöstön kannustava johtaminen, stan-

dardisoidut toiminnot ja hyvin toimiva alihankkijoiden verkosto ovat Kra-

fickin mukaan keskeisiä Toyotan tuotantomallin tuottavuutta parantavia 
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tekijöitä. Myös järjestäytyneesti johdettu tuotantokoneisto, joka jatkuvasti 

keskittyy parantamaan tehokkuuttaan, kustannusten minimoiminen pro-

sessin kaikissa vaiheissa ja sinnikäs laadun parantaminen, ovat Krafickin 

mukaan Toyotan tuotantojärjestelmän tehokkuuden takaavia tekijöitä. Kra-

fick nimittää artikkelissaan Toyotan tuotantomallia ”leaniksi” muun muassa 

sen vähäisten varastojen ja puskuritoimintojen vuoksi. (vrt. suom. lean 

hoikka tai laiha.)  

Lean-menetelmän keskeinen periaate on arvon tuottaminen asiakkaalle, 

johon pyritään poistamalla prosessista asiakkaalle lisäarvoa tuottamatto-

mat vaiheet eli hukka (muda). Asiakkaalla tarkoitetaan sekä prosessin si-

säistä asiakasta että lopullista, ulkoista asiakasta. (Liker 2006, 27). Mene-

telmän ensisijaisena tavoitteena on luoda laadukas, yhtenäinen ja suju-

vasti etenevä prosessi, joka tarjoaa asiakkaalle juuri hänen tarpeidensa 

mukaisen palvelun (Liker 2006, 37; Womack ym. 2007, 11). Lean-

menetelmässä tuotantoprosessia tarkastellaan arvovirtana (Womack ym. 

2007, 152; Modig & Åhlström 2013, 74). Jatkuvan virtauksen prosessi pe-

rustuu asiakkaan tarpeen käynnistämään tuotteen kysyntään eli ”imujär-

jestelmään”. (Liker 2006, 37; Modig & Åhlström 2013, 74,76.)  

Just in time (JIT) eli oikea aika, oikea osa ja oikea määrä on periaate, joka 

on keskeinen jatkuvan virtauksen luomisessa. JIT-tuotantoprosessin peri-

aatteena on tarjota asiakkaalle oikea-aikaisesti juuri hänen tarpeitaan vas-

taava tuote tai palvelu. (Liker 2006, 23; Womack ym. 2007, 65, 294). Jat-

kuva virtaus luodaan siirtämällä nopeasti sekä materiaalia että tietoa ja 

sitomalla prosessit tiiviisti toisiinsa. Näin toimimalla myös mahdolliset pro-

sessissa ilmenevät ongelmat tulevat ilmi välittömästi ja niihin voidaan puut-

tua tehokkaasti. Olennaista toiminnan kehittämisessä on parhaiden käy-

täntöjen standardointi, jota voidaan hyödyntää jokaisessa uuden projektin 

ja toimintaprosessien jatkuvan virtauksen luomisessa, laadun varmistami-

sessa ja tuottavuuden parantamisessa pitkällä tähtäimellä. (Liker 2006, 

37-38.)  

Prosessien tuottavuuden varmistamisessa olennaista on kokonaisvaltai-

nen toimintakulttuuri, jossa pysähdytään heti korjaamaan prosessissa il-
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mennyt ongelma etsimällä ratkaisua kaikkien prosessiin osallistuvien 

kanssa. Tämän toteutuminen edellyttää yhtenäisen toimintakulttuurin to-

teutumista organisaation kaikilla tasoilla. Keskeisenä ajatuksena onkin 

kokonaisen kulttuurin luominen yksittäisten tehokkuutta parantavien mene-

telmien toteuttamisen sijaan. (Liker 2006, 36-38.)  

Lean-menetelmän toteuttamisessa keskeinen rooli on organisaation kaikil-

la tasoilla työskentelevällä monitaitoisella ja tiimityöhön harjaantuneella 

henkilöstöllä, joka työskentelee joustavasti hyödyntäen laadukasta tekno-

logiaa (Womack ym. 2007, 11). Työntekijöitä kannustetaan osallistumaan 

aktiivisesti organisaation toiminnan kehittämiseen. Heitä koulutetaan, osal-

listetaan ja kannustetaan tiiviiseen tiimityöhön. Prosessin sujuvalla virtauk-

sella ja hukan poistamisella ei tavoitella ainoastaan asiakkaalle koituvaa 

hyötyä, vaan tärkeää on myös työntekijöiden ylikuormittumisen välttämi-

nen vähentämällä tuotantoaikataulujen epätasaisuutta. (Liker 2006, 38-

40.)  

 

 

KUVIO 2. Lean-menetelmän periaatteet (Lean Enterprise Institute 2018) 
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5.2 Lean-menetelmän keskeisiä työkaluja ja hukan määrittämi-

nen  

Liker (2006, 7) korostaa, että olennaista lean-menetelmässä ei ole sen 

yksittäisten työkalujen (Kuvio 3) käyttäminen. Pyrkimyksenä tulee olla or-

ganisaation jatkuva oppiminen ja organisaatiokulttuurin pitkäkestoinen ke-

hittäminen ja vahvistaminen. Tähän ajatukseen yhtyvät myös Modig & 

Åhlström (2013, 93-94) ja tähdentävät lean-menetelmän hyödyntämistä 

kokonaisvaltaisesti siten, ettei sen työkalujen ja menetelmien käytöstä tu-

lee toiminnan kehittämisessä itsetarkoitus. 

 

 

KUVIO 3. Lean-menetelmän keskeisiä työkaluja (vrt. Liker 2006, Womack 

ym. 2007). 
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Ohno määrittelee hukan (muda) eli asiakkaalle lisäarvoa tuottamattoman 

toiminnan seitsemän hukkatyypin avulla: ylituotanto, odottelu, tarpeeton 

kuljettelu, ylikäsittely tai virheellinen käsittely, tarpeettomat varastot, tar-

peeton liikkuminen ja viat. Liker lisää tähän kahdeksannen hukkatyypin eli 

työntekijän luovuuden käyttämättä jättämisen. Mudan ohella Liker mainit-

see kaksi muuta hukan muotoa eli murin ja muran. Muri tarkoittaa ihmisten 

ja laitteiden ylikuormittumista, mikä aiheuttaa turvallisuus- ja laatuongel-

mia, laitteiden rikkoontumisia ja toiminnan katkoksia. Mura tarkoittaa tuo-

tantojärjestelmän epätasaisuutta, joka ilmenee tuotannon yli- tai alikäyttö-

nä. Tuotantojärjestelmän tasaisuus ehkäisee ihmisten ja laitteiden yli-

kuormittumista, minkä vuoksi muran vähentäminen on olennaista murin ja 

mudan poistamiseksi. (Liker 2006, 28-29, 114-115.)  

Ohno pitää ylituotantoa keskeisenä hukan muotona, sillä hänen mukaansa 

se aiheuttaa suurimman osan muista hukista ja saa aikaan muun muassa 

tarpeettomia varastointi, henkilöstö – ja kuljetuskustannuksia. Odottelu 

aiheutuu muun muassa käsittelyviiveistä ja prosessissa ilmenevistä enna-

koimattomista pysähdyksistä ja ruuhkautumisesta. Materiaalien siirtely 

varastoon, varastosta tai prosessista toiseen ja keskeneräisen työn kuljet-

taminen pitkiä matkoja, aiheuttaa turhaa kuljettelua. Tarpeettomien vaihei-

den suorittaminen, tehoton työskentely tai liiallisen laadun tuottaminen joh-

tavat ylikäsittelyyn ja virheelliseen työskentelyyn. Tarpeettomat varastot 

ovat seurausta tuotannon epätasapainosta ja myöhästyneisiin toimituksiin 

liittyvistä ongelmista. Liiallinen materiaali ja keskeneräiset ja valmiit tuot-

teet varastoissa saavat aikaan tarvikkeiden vanhentumista ja vahingoittu-

mista ja lisäävät varastointi- ja kuljetuskustannuksia. Kaikki työntekijän 

tarpeeton liikkuminen, esimerkiksi työvälineiden etsiminen on hukkaa. 

Myös viallisten osien tuottaminen, korjaaminen ja uudelleen tekeminen 

aiheuttavat hukattua aikaa ja turhaa työtä. Jos työntekijää ei sitouteta eikä 

kuunnella, aiheutetaan hukkaa työntekijän ideoiden, taitojen, luovuuden ja 

oppimismahdollisuuksien hyödyntämättä jättämisellä. (Liker 2006, 28-30.)  
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5.3 Lean-menetelmän käyttöönoton saavutuksia ja haasteita 

terveydenhuollon kehittämishankkeissa  

Lean-menetelmä otettiin käyttöön terveydenhuollon prosessien kehittä-

mishankkeissa ensimmäisiä kertoja 2000-luvulla. Virginia Mason Center -

sairaalassa Seattlessa, Washingtonissa aloitettiin vuonna 2002 määrätie-

toinen Lean-menetelmän jalkauttaminen. Lean-periaatteita noudattamalla 

poistettiin hukkaa ja parannettiin olemassa olevia toimintoja ja prosesseja 

yhteistyössä henkilökunnan, tuottajien ja potilaiden kesken. Kahdessa 

vuodessa Virginia Mason Centerissä saavutettiin selkeitä tuloksia proses-

sien laadun parantamisessa, toimintojen uudelleen organisoinnissa, henki-

lökuntamäärän ja lisätyön vähentämisessä. (Miller 2005, 3.)  

Iso Britanniassa Royal Bolton sairaala aloitti kehittämishankkeen kohti 

lean-sairaalaa vuonna 2005 ottamalla käyttöön Bolton Improving Care 

System (BICS) toimintamallin, jonka pyrkimyksenä oli laaja-alaisesti lähteä 

kehittämään potilasprosesseja muun muassa radiologian, kirurgian, aivoin-

farktin hoidon ja traumapäivystyksen suhteen. Toimintamallin lähtökohtana 

oli potilaalle arvoa tuottavien toimintojen lisääminen ja portaittain arvoa 

tuottamattomien toimintojen poistaminen. Kehittämistyöllä saavutettiin 

merkittäviä tuloksia: muun muassa monitieteellinen tiimityö lisääntyi, poti-

laiden toipuminen nopeutui, paperityön määrä väheni 42 prosentilla ja hoi-

tojaksot lyhenivät 33 prosentilla. (Fillingham 2007 3, 9.) 

Virginia Mason Medical Centerissä vuonna 2002 alkaneen lean-

menetelmän implementoinnin jälkeen on julkaistu useita artikkeleita ja tut-

kimuksia lean-menetelmän käytöstä terveydenhuollon organisaatioissa. 

Scoville ja Little (2014 6,16) arvioivat Institute for Healthcare Improvement 

(IHI) artikkelissa lean-menetelmää terveydenhuollon prosessien kehittä-

misvälineenä. Scoville ja Little toteavat lean-menetelmän ja IHI:n laatuoh-

jelman keskeisten periaatteiden sisältävän paljon yhteneväisyyksiä: Asia-

kasnäkökulma on kehittämistyön lähtökohta. Organisaation työntekijöiden 

kunnioittaminen ja hyvinvoinnin edistäminen mahdollistavat toiminnan ke-

hittämisen. Jatkuvaan laadun parantamiseen ja vaihtelun vähentämiseen 
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pyritään jalostamalla prosesseja ja toimintojen luotettavuutta parannetaan 

puuttumalla nopeasti virheisiin ja tarkkailemalla toimintaa jatkuvasti. 

Burgess ja Radnor (2012 601,605-606.) arvioivat artikkelissaan lean-

menetelmän implementointia kolmessa sairaalassa Iso-Britanniassa. Tu-

losten mukaan leanin käyttöön otolla oli positiivisia vaikutuksia terveyden-

huollon toimintoihin ja se johti useisiin toiminnan parannuksiin. Muun mu-

assa potilasturvallisuustoimenpiteitä yhdenmukaistettiin ja varastointia te-

hostettiin. Artikkelissa korostetaan, kuinka tärkeää on luoda systemaatti-

nen parannustoimenpiteiden ja aikaansaannosten jalkauttaminen koko 

organisaatioon, jotta lean-menetelmän hyödyt saadaan käyttöön ja ne säi-

lyvät toimintamalleina laaja-alaisesti. Burgess ja Radnor osoittavat tutki-

muksessaan, että ilman kestävää ja vankkaa muutosohjelmaa leanilla ei 

ole mahdollista saavuttaa pitkäkestoisia vaikutuksia terveydenhuollon toi-

mintoihin. Haasteena onkin juurruttaa jatkuva ongelmanratkaisu- ja toimin-

nan parantamisen kulttuuri jokapäiväiseen työskentelyyn yksittäisten on-

gelmanratkaisumallien toteuttamisen sijaan. 

Burgessin ja Radnorin (2012) esiin nostamaan haasteeseen lean-

menetelmän toteutumisesta vain yksittäisenä kehittämistyökaluna yhtyvät 

tutkimuksessaan myös Jorma ym. (2015). Jorman ym. (2015, 26-27) to-

teuttamassa kyselytutkimuksessa selvitettiin, miten lean-menetelmää on 

käytetty johtamis- ja kehittämismenetelmänä suomalaisissa julkisen ter-

veydenhuollon organisaatioissa ja millaisia tuloksia saavutettiin tai odotet-

tiin saavutettavan sen käytön yhteydessä. Tutkimuksessa todetaan, että 

lean-menetelmä on melko uusi toimintamalli, vaikka metodologiana se on 

suhteellisen hyvin tunnettu. Lean-menetelmää on hyödynnetty lähinnä ke-

hittämistyökaluna tehokkuuden ja taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi 

ei niinkään johtamis- tai toimintafilosofiana. Osoituksena lean-menetelmän 

osittaisesta toimeenpanosta ja tuloksista on myös systemaattisesti rapor-

toidun tiedon vähäisyys. Osallistumisen lean-projekteihin todetaan kuiten-

kin saaneen aikaan positiivisia tuloksia: Niiden todetaan lisänneen omis-

tautumista lean-ajattelulle ja siten edistäneen tiimityötä ja terveydenhuol-

lon ammattilaisten rooliajattelua. Lean-menetelmän todetaan olevan po-

tentiaalinen potilas- ja hoitoprosessien kehittämis- ja johtamismenetelmä. 
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Myös Mäkijärvi (2010, 90) toteaa lean-menetelmän soveltuvan erinomai-

sesti prosessiluonteisen toiminnan kehittämismenetelmäksi, mutta mainit-

see uusien toimintamallien vakioinnin olevan toimintojen pysyvyyden 

avaintekijä. Mäkijärvi kuvaa sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA- tutkiel-

massaan lean-menetelmällä aikaansaatuja tuloksia Helsingin ja Uuden-

maan sairaanhoitopiirin (HUS) lean-menetelmän käyttöönotoissa. HUS 

kehittämishankkeista saadut tulokset ovat mittavia: Lean-menetelmällä on 

sujuvoitettu prosesseja ja parannettu tuottavuutta 10-50 prosenttia lähtöti-

lanteesta ja pääsääntöisesti ilman resurssien lisäystä. Raportoitujen kus-

tannussäästöjen yhteismäärä on yli 2M€.  

Kangas (2016, 97) selvittää pro gradu -tutkielmassaan, miten sairaalan 

organisaatiokulttuuriset tekijät vaikuttavat lean-ajatteluun pohjautuvaan 

prosessien tehostamiseen. Sairaalassa toteutetussa projektissa pyrittiin 

kouluttamaan henkilökuntaa tehokkuuden parantamiseen lean-ajattelun 

keinoin hukkaa poistamalla. Sairaala organisaatiossa toteutuvat professiot 

ja hierarkiat nähdään toisaalta tehokkuuden väylinä, toisaalta niiden tode-

taan pidemmällä ajanjaksolla pitävän yllä vanhoja rakenteita ja näin hidas-

tavan kollektiivisen kulttuurin syntymistä. Kankaan tutkimustulosten mu-

kaan lean-menetelmän implementoinnissa olisi parempi hyödyntää karis-

maattisia luottamuksen ja arvostuksen omaavia henkilöitä kuin lähtökoh-

taisesti henkilön hierarkkista professioasemaa. Tulosten mukaan lean-

ajattelulla onnistuttiin lisäämään henkilökuntalähtöistä kehittämistä ja pal-

velunäkökulmaa ja luomaan yhteisöllisempää toimintakulttuuria, mutta 

varsinaista jatkuvan parantamisen kulttuuria ei koettu saadun aikaan kuin 

yksittäisten työntekijöiden kautta. 

Lumiaho (2017, 237-238) tarkastelee väitöskirjassaan terveydenhuollon 

toimintayksikön yhteisöllisestä kehittämistä organisaation kehittämisen ja 

lean-johtamismenetelmän jatkuvan kehittämisen näkökulmasta. Tutkimuk-

sen mukaan terveydenhuollon yksikön toiminnassa esiintyvää hukkaa eli 

asiakkaalle arvoa tuottamatonta toimintaa voidaan vähentää lean-

johtamista hyödyntävällä menetelmällä. Lumiahon tuottamassa tutkimuk-

sessa fysiatrian poliklinikan asiakasprosessin keskeinen hukka ilmenee 

potilaan ja hoitohenkilökunnan odottamisena, etsimisenä ja työjärjestelyi-
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hin liittyvänä hukkana. Hukkaa aiheuttaviksi tekijöiksi todetaan erilaisia 

hoitoon pääsyyn ja sen ajalliseen sijoittumiseen, saatavuuteen ja potilaan 

jatkokuntoutukseen liittyviin toimintoihin ja niiden järjestelyyn liittyviä seik-

koja. Lumiaho toteaa potilasprosessien moninaisuuden, toiminnan stan-

dardoinnin vaikeuden ja erilaisten potilasryhmien aiheuttavan haasteita 

lean-menetelmän mukaiselle kokonaisvaltaiselle kehittämistoiminnan to-

teuttamiselle. Hän katsookin terveydenhuollon asiantuntijoiden yhteisölli-

sen kehittämisen edellyttävän pitkäkestoista aikajännettä ja johdonmukais-

ta etenemistä. Organisaation johdon tuki, työyhteisön dialoginen kommu-

nikointi, avoin työilmapiiri ja sinnikäs ja delegoiva esimiestoiminta ovat 

työntekijöiden prosessi-, tiimityö- ja alaistaitojen hallinnan ohella tärkeitä 

tulosten aikaansaamiseksi. 

Resar, Griffin, Kabcenell, & Bones (2011) julkaisivat vuonna 2009 hukka-

tunnistimen, jonka avulla on mahdollista luoda kuvaus sairaalan operatiivi-

sista ja kliinisistä hukkaresursseista hoitohenkilökunnan havaintojen kaut-

ta. Hukkatunnistin sisältää viisi moduulia: osasto, hoitokäytännöt, diagnos-

tiikka, hoitomenetelmät ja potilas. Osastomoduulin avulla voidaan arvioida 

vuodepaikkojen käyttöön liittyviä hukkaresursseja ja hoitokäytännöt -

moduulin avulla tarpeettomien hoitotoimenpiteiden aiheuttamaa hukkaa. 

Diagnoosimoduulissa tarkastellaan näytteiden määräämisen perusteita, 

hoitomenetelmät -moduulissa yksikön näyttöön perustuvan hoidon tasoa 

ja potilas -moduulissa potilaan kokemusta myönteisistä ja arvokkaina ko-

kemistaan tekijöistä hoitonsa kannalta. Tätä hukkatunnistinta käytti muun 

muassa Maijala (2015) pro gradu tutkielmassaan, jossa seitsemän eri ter-

veydenhuollon yksikön potilastyön keskeisiksi hukiksi todetaan erilaiset 

prosessiviiveet ja lääkehoitoon liittyvät poikkeamat. 
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KUVIO 4. Potilaalle arvoa tuottamattomia tekijöitä eli hukkaa (vrt. Liker 

2006; mukaillen Pommelin 2014.) Esimerkkejä terveydenhuollossa esiinty-

västä hukasta. 

Grove ym. (2010, 204) ja Radnor ym. (2012,15) tuovat esille lean-

menetelmän haasteita. Asiakkaan ja asiakkaalle tuotetun arvon määrittä-

minen on terveydenhuollossa vaikeaa, sillä toimintaprosessit sisältävät 

useita asiakkaita erilaisine tarpeineen. Tästä näkökulmasta myös hukan 

määrittäminen on vaikeaa, sillä ilman selkeää arvon määrittämistä, ei 

myöskään ole mahdollista yksiselitteisesti määritellä prosessissa esiinty-

vää hukkaa.  

Nämä haasteet Lean -menetelmän soveltamisessa terveydenhuoltoon on 

todennut myös Lillrank (2013, 7). Lisäksi hän mainitsee ongelmia lean-

menetelmän soveltamisessa terveydenhuoltoon sikäli, että kysynnän hal-

linta ja virtauksen tasapainottaminen on mahdotonta kiireellisissä ja vaka-

vissa tilanteissa. Hoitoprosessien vaiheet eroavat erityisesti kappaletava-

rateollisuuden tarkkaan vaiheistetuista ja järjestelmällisistä prosesseista, 
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eikä potilasprosesseia voi täysin suunnitella, resursoida eikä aikatauluttaa 

etukäteen. Haasteita aiheuttaa myös se, että laadun hallintaan vaikuttavat 

asiakkaan yksilölliset ominaisuudet. 

Vaikka terveydenhuollon kehittämishankkeissa on hyödynnetty lean-

menetelmää, ei sen käyttö juurikaan ole johtanut toimintafilosofian täydelli-

seen juurtumiseen terveydenhuollon organisaatioissa (Grove ym. 2010; 

Radnor ym. 2012; Jorma ym. 2015; Lumiaho 2017).  Radnor ym. 

(2012,16) toteavat leanin voivan tarjota paljon mahdollisuuksia terveyden-

huollon toimintojen kehittämiseen, mutta jotta sitä on mahdollista hyödyn-

tää täysin, tulee sen periaatteiden ja käsitteiden ymmärtämiseksi työsken-

nellä pitkäjänteisesti. Myös Lumiahon (2017, 237) mukaan kokonaisvaltai-

sen lean-filosofian tasolle viety kehittämistoiminta edellyttää pitkäjänteistä 

ja -kestoista järjestelmällistä toimintaa.  

Toussaint & Berry (2013, 81) toteavat leanin olevan innovatiivinen ja me-

nestyksellinen terveydenhuollon organisaatioiden johtamistapa, jolla on 

mahdollista saavuttaa parempaa terveydenhoitoa alhaisemmilla kustan-

nuksilla. Jotta lean-filosofia ja periaatteet on mahdollista saada käytän-

töön, edellyttää tämä perusteellista organisaatiokulttuurin ja roolimallien 

uudistamista ja sitoutumista kunnianhimoiseen ja jatkuvaan parantami-

seen. Lean-menetelmän kokonaisvaltainen omaksuminen sitouttaa orga-

nisaation henkilökunnan jatkuvaan kehittämistyöhön määrittämään ja rat-

kaisemaan prosesseissa esiintyviä ongelmia.  
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6 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS  

6.1 Menetelmien valinta  

Ennen käytettävien menetelmien valintaa tulee pohtia, millä menetelmillä 

kehittämishankkeen toteuttaa ja mikä lähestymistapa sopii parhaiten 

suunnitteilla olevaan hankkeeseen. Lähestymistavan valinta kehittämis-

työssä vastaa tieteellisen tutkimuksen tutkimusstrategiaa. Lähestymisva-

linnan lisäksi ja ohella valitaan menetelmät, joita kehittämishankkeessa 

käytetään. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 51.)  

Tässä kehittämishankkeessa lähestymistapana on toimintatutkimus. Tie-

donkeruumenetelmänä on kysely ja aineiston analysointi menetelminä 

ovat Webropol kysely- ja raportointityökalu ja aineistolähtöinen sisäl-

lönanalyysi. Analyysin työkaluina käytetään Exel-taulukointia ja laskinta. 

Kyselyn tulosten pohjalta laaditaan kehittämisideoita kotiutusprosessin 

sujuvoittamiseksi ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi aivoriihtä käyttäen.  

6.2 Toimintatutkimus 

Koshy, Koshy ja Watermanin (2011, 9-10) mukaan toimintatutkimus on 

lähestymistapa, jonka avulla parannetaan käytäntöjä osana muutospro-

sessia. Se on osallistava ja jatkuva oppimisprosessi, jossa opitaan, sisäis-

tetään ja jaetaan uutta käytännöllistä tietoa niille, jotka siitä hyötyvät. Ka-

nasen (2014, 14) mukaan toimintatutkimuksesta voisi käyttää nimeä tutki-

musstrategia, koska sen avulla saadaan tietoa tutkimuskohteesta niin, että 

muutos saadaan toteutettua. Heikkinen (2006, 3, 26) tiivistää toimintatut-

kimuksen tutkimukseksi, jossa teoria ja käytäntö sekä tutkimus ja toiminta 

yhdistyvät. Toimintatutkimuksen katsotaan kuuluvan laadulliseen tutki-

mukseen. Tiedonkeruu- ja analyysimenetelminä voidaan käyttää sekä laa-

dullisia että määrällisiä menetelmiä, jotka voivat vaihdella tilanteen mu-

kaan. (Koshy, Koshy ja Watermanin 2011,10; Kananen 2009, 18-19, 60.) 

Kehittämistyötä tekevä voi olla ulkopuolinen asiantuntija tai työyhteisön 

tasavertainen jäsen (Toikko & Rantanen 2009, 30). 
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Toimintatutkimus soveltuu menetelmäksi, kun tavoitteena ihmisten toimin-

nan muuttaminen (Kananen 2014, 15; Ojasalo ym. 2014, 59). Menetelmää 

voidaan käyttää yksittäisen työntekijän oppimisessa tai työyhteisön, orga-

nisaation tai laajan alueellisen verkoston muutoksen viemisessä. (Toikko & 

Rantanen 2009, 30; Heikkinen 2006, 17). Se on ammatillisen kehittymisen 

prosessi, jolla pyritään selvittämään työpaikkaan liittyviä ongelmia tai kehit-

tämiskohteita, selvittämään ne ja tekemään tarvittavat muutokset.  (Kana-

nen 2014, 11, 13; Ojasalo ym. 2014, 58)  

Toimintatutkimuksen toteutuksen vaiheita on kuvattu eri lähteissä erilaisilla 

vaihekaavoilla, mutta niiden perusajatus on sama. Toimintatutkimuksessa 

suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutuvat sykleittäin toistuen. (Kananen 

2014,34; vrt. Ojasalo ym. 2014, 60). Ensin määritellään kehitettävä kohde 

ja asetetaan tavoitteet, jonka jälkeen perehdytään kirjallisuuteen ja selvite-

tään, onko vastaavaa aihetta tutkittu jo aiemmin ja pohditaan tutkimuksen 

eettisyys. Sen jälkeen valitaan tiedonkeruumenetelmät, joita voivat olla 

sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia. Menetelminä käytetään esimerkiksi 

havainnointia, haastattelua, kyselyjä ja erilaisia kirjallisia lähteitä. Tiedon-

keruun jälkeen tulokset analysoidaan käyttäen koodausta, luokittelua, tii-

vistämistä tai sisällönanalyysiä. Analyysin jälkeen ongelmille haetaan rat-

kaisuja, evaluoidaan saadut tulokset ja muutokset toteutetaan toimintatut-

kimuksen periaatteiden mukaan. (Kananen 2014, 77, 104, 117.)  

6.3 Kyselytutkimus tutkimusmenetelmänä 

Toimintatutkimuksessa voidaan käyttää kyselyä, joka on kvantitatiivinen 

tutkimusmenetelmä (Kananen 2014, 102). Kysely voidaan tehdä monin 

tavoin, mutta tavallisimpia ovat postitse lähetettävät kyselylomakkeet, in-

ternetin kautta toteutettavat kyselyt, puhelinkyselyt tai kasvokkain tehtävä 

kysely, jossa kysyjä täyttää haastattelun aikana lomakkeen. (Ojasalo ym. 

2014, 121; Kananen 2014, 102). Kyselyjä voidaan toteuttaa tutkimuksen 

eri vaiheessa, mutta Kanasen (2014, 102) mukaan ne soveltuvat parhaiten 

tutkimusprosessin alkukartoitusvaiheessa. 
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Kyselyssä kysymysten muoto on standardoitu eli vakioitu, mikä tarkoittaa 

sitä, että kaikille on samat kysymykset ja samassa järjestyksessä. Myös 

tutkimuksen ajoitus on tärkeä, jotta vastausprosentti ei jää liian alhaiseksi. 

(Vilkka 2007, 28.)  

6.4 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan hyödyntää laa-

dullisessa tutkimuksessa. Sillä voidaan analysoida monenlaisia kirjoitet-

tuun muotoon saatettuja dokumentteja kuten esimerkiksi päiväkirjoja, ar-

tikkeleita tai haastatteluita järjestelmällisesti ja objektiivisesti (Tuomi & Sa-

rajärvi 2013, 91, 103; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 163-164) 

sekä esittää tutkittavien ilmiöiden väliset suhteet (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2013, 166.)  Aineisto ensin hajotetaan osiin, käsitteelliste-

tään ja sen jälkeen kootaan uudestaan ja toisella tavalla loogiseksi koko-

naisuudeksi. Analyysiä tehdään aineiston käsittelyn jokaisessa vaiheessa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 108-110). Catanzarro (1988) erottaa sisällönana-

lyysissa seuraavat vaiheet: analyysiyksikön valinta, aineistoon tutustumi-

nen, aineiston pelkistäminen, luokittelu, tulkinta ja arviointi (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013, 166). Sisällön analyysi voi olla deduktiivista eli 

teorialähtöistä tai induktiivista eli aineistolähtöistä (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2013, 167; Tuomi & Sarajärvi 2013,108) tai teoriaohjaava 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 113).  

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä lähtökohtana on aiempi teoriaan tai 

käsitejärjestelmiin perustuva viitekehys, jonka perusteella aineistoa tarkas-

tellaan. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 167; Tuomi & Sarajärvi 

2013,113). Analyysia ohjaa teema tai käsitekartta. Ensimmäisessä vai-

heessa laaditaan analyysirunko, jonka sisälle muodostetaan aineistosta 

erilaisia luokituksia käyttäen induktiivista sisällönanalyysimenetelmää. 

Myös analyysirungon ulkopuolella jäävistä asioista muodostetaan uusia 

luokkia. Analyysirunko voi olla strukturoitu ja siihen kootaan vain ne asiat, 

jotka siihen sopivat. Tämän jälkeen voidaan aiempi teoria testata uudessa 

kontekstissa. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa edetään aineistoläh-



29 
 

töisen sisällönanalyysin menetelmin, mutta abstrahoinnissa empiirinen 

aineisto liitetään jo oleviin teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi 

2013,113, 117).  

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä luokittelu perustuu päättelyyn, jota 

tutkimusongelma ohjaa. Kun aineisto on kirjoitettu, sisältöön perehdytään 

ja siitä etsitään samankaltaisuudet ja erilaisuudet ilmauksista, jonka jäl-

keen alkaa luokittelu. Samaa tarkoittavat ilmaisut ryhmitellään luokiksi. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013,108-110.) Aineiston käsittely etenee pelkistäen ja 

ryhmitellen ja luomalla ala-, ylä- ja yhdistäviä luokkia tai merkityskokonai-

suuksia. Tarpeeton ja epäolennainen jätetään pois. (Kankkunen & Vehvi-

läinen-Julkunen 2013, 166-167; Tuomi & Sarajärvi 2013,109-110).  

6.5 Aivoriihi  

Aivoriihi on ideointimenetelmä, jossa osallistujat harjoittelevat ideoimaan 

uusia lähestymis-, vaihtoehto-, ratkaisu- ja päätöksentekotapoja. Aivoriihi 

on hyvä menetelmä myös kartuttaessa valmiuksia erilaisten ongelmien 

ratkaisussa, kuuntelutaidon lisäämisessä tai muiden ideoiden arvostami-

sen parantamisessa. Se on toimiva menetelmä, kun halutaan laajentaa 

ymmärrystä työskentelyn kohteena olevasta asiasta, lisätä motivaatiota 

luovuuden käytössä ja sen merkityksen ymmärtämisessä esimerkiksi työ-

elämässä ja saada ryhmä työskentelemään sujuvammin yhdessä. Työs-

kentelyyn osallistujat voivat ideoida yhdessä tai itsenäisesti, jolloin voidaan 

kehittää osallistujien luottamusta omiin kykyihin tai avartaa ryhmän käsi-

tyksiä aiheesta. (Mykrä & Hätönen 2008, 48.) 

Aivoriihityöskentely alkaa esi- tai alkuvaiheella, jossa määritellään aihe, 

rajataan se ja asetetaan tavoitteet. Lämmittelyvaiheessa luodaan ideoinnil-

le vapautunut ilmapiiri ja vetäjä kertoo aivoriihen toimintaperiaatteen. Ide-

ointivaihe aloitetaan antamalla jäsenille ideointivapaus, jolloin ideoida ei 

tarvitse perustella eikä niitä arvioida tai arvostella. Toisten ideoiden pohjal-

ta voidaan ideointia edelleen jatkaa ja kehitellä ja vetäjä kirjaa ideat ylös 

esimerkiksi fläppitaululle. Arviointivaiheessa ideoita pyritään yhdistele-

mään ja kehittämään edelleen. Kaikenlaiset, epätavalliset ideat ovat terve-
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tulleita ja ideoinnissa pyritään irrottautumaan totutuista malleista. Huumori 

ja hyvä ilmapiiri tekevät tilaa luovuudelle. (Ojasalo 2014, 160.)  

Kehittämishankkeissa aivoriihtä voidaan hyödyntää sen eri vaiheissa. Ide-

ointivaiheessa kehittämishankkeen aihetta voidaan jäsentää ja rajata 

(Mykrä & Hätönen 2008, 50) tai käyttää aineistonkeruussa kuten Vesteri-

nen (2017) YAMK-opinnäytetyössään. Sitä voidaan käyttää myös kvantita-

tiivisen tutkimuksen ja analyysin jälkeen, jolloin vaihtoehtoisista proses-

seista valitaan kehittämiskohde aivoriihessä kuten Kinnunen (2015) pro 

gradussaan.  
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7 KEHITTÄMISHANKKEEN ETENEMINEN  

7.1 Kehittämishankkeen lähtökohta  

Sisätautien vuodeosastolla 33-34 toteutettiin kotiutusprosessin kehittämis-

hanke toimintatutkimuksellisena kehittämishankkeena, joka nivoutui osaksi 

PHKS:ssa toteutettavaa kotiutustoiminnan kehittämistä. Toimeksianto ke-

hittämishankkeelle saatiin helmikuussa 2017. Ideointivaiheessa ajatukse-

na oli, että hankkeessa kartoitetaan kotiutusprosessitoiminnan tilaa 

PHKS:n somaattisilla vuodeosastoilla sekä mahdollisen kotiuttamisyksik-

kötoiminnan (discharge lounge) hyödynnettävyyttä. Toimeksiantaja toivoi, 

että hankkeessa hyödynnetään lean-menetelmää kotiutusprosessin kehit-

tämisen välineenä. Toimeksiantajan kanssa käydyissä jatkokeskusteluissa 

kehittämishankkeen tarkoitus ja tavoite täsmentyivät (kts. s. 7). Kohdeor-

ganisaatioksi kaikkien PHKS:n somaattisten vuodeosastojen sijaan valittiin 

sisätautien vuodeosasto 33-34, joka oli toiminut kotiutustoiminnan pilot-

tiosastolla PHKS:ssa syksystä 2016 lähtien.  

7.2 Kehittämishankkeen vaiheet  

Tämä kehittämishanke eteni toimintatutkimuksen suunnittelun, toteutuksen 

ja arvioinnin vaiheiden mukaisesti. Ehdotus kehittämishankkeeseen osal-

listumisesta esitettiin maaliskuussa 2017 sisätautiosaston 33-34 osaston-

hoitajalle, jonka kanssa sovittiin hankkeen toteuttamisesta osaston kotiu-

tustoimintaan osallistuvan hoitohenkilökunnan kanssa. Huhti-elokuussa 

2017 työstettiin kehittämishankkeen tietoperustaa. Elokuussa 2017 pide-

tyssä osastopalaverissa tavattiin osaston 33-34 henkilökuntaa ja esitettiin 

kehittämishankkeen tavoitteet ja toteuttamissuunnitelma. Tavoitteena oli 

toteuttaa kysely potilaan kotiuttamiseen osallistuville sairaanhoitajille ja 

kotiuttaville hoitajille. Syyskuussa 2017 saatiin tutkimuslupa kyselyn suorit-

tamiselle ja luvan saamisen jälkeen aloitettiin kyselylomakkeen suunnittelu 

ja työstäminen.  

Kyselylomakkeen esitestaus suoritettiin lokakuun alussa 2017 sisätautien 

vuodeosastolla 33-34. Esitestattuja lomakkeita palautui kirjattujen kehittä-



32 
 

misehdotusten kera kahdeksan kappaletta. Saadun palautteen perusteella 

lomakkeen kysymyksiä tarkennettiin edelleen ja vastaajiksi kotiuttavan 

hoitajan ja sairaanhoitajan lisäksi valittiin vaihtoehto joku muu -kuka.  Päi-

vitetty versio lomakkeesta esitettiin osaston kotiuttaville hoitajille yhteises-

sä palaverissa. Tässä palaverissa käytiin läpi myös lean-menetelmän kes-

keisiä periaatteita, hukkatyyppejä ja hukan määrittämiseen liittyviä seikko-

ja. Lopulliseen muotoonsa kyselylomakkeen kysymykset muokattiin opin-

näytetyön tekijöiden toimesta palaverin jälkeen. 

Kysely toteutettiin lokakuussa 2017. Kyselyllä saadun aineiston analysoin-

nissa käytettiin Webropol kysely- ja raportointityökalua ja aineistolähtöistä 

sisällön analyysiä. Analyysin työkaluina hyödynnettiin Exel-taulukointia ja 

laskinta. Tulokset raportoitiin Webropol kysely- ja raportointityökalulla ja 

taulukoinnilla ja kirjattiin tutkimusraporttiin. Tutkimusraportti luovutettiin 

toimeksiantajalle ja osaston esimiehelle helmikuussa 2018. Tulokset esi-

tettiin osaston 33 - 34 henkilökunnalle osastopalaverissa maaliskuussa 

2018.  

Maaliskuussa 2018 järjestettiin aivoriihi, jonka työryhmä muodostui osas-

ton 33 - 34 viidestä kotiuttavasta hoitajasta sekä aiemmin kotiuttavana hoi-

tajana toimineesta osaston apulaisosastonhoitajasta. Opinnäytetyön teki-

jöiden rooli aivoriihessä oli esitellä työryhmälle kyselyn tulokset, toimia 

ideoiden muistiin kirjaajina, kannustaa ja motivoida työryhmää ja säilyttää 

työskentelyn fokus aiheessa. Työryhmän työskentely oli innostunutta, mo-

tivoitunutta ja tuloksellista.  

Työryhmä pohti ensin pareittain kyselyn tuloksia ja ideoi niiden pohjalta 

osaston kotiutusprosessia koskevia kehittämisehdotuksia (n=23). Nämä 

ehdotukset kirjoitettiin post it -lapuille ja kiinnitettiin koulutustilan seinälle. 

Edotusten työstämistä jatkettiin työryhmässä teemoittelemalla samansisäl-

töiset ehdotukset ryhmiin. Näin muodostettiin viisi kehittämisideaa (kts. s. 

48-49), joiden tarkoituksena on ohjata kotiutusprosessin kehittämistä osas-

tolla 33 - 34 siten, että kotiutusprosessi olisi tulevaisuudessa entistä suju-

vampi ja asiakaslähtöisyys edistyisi. 
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 KUVIO 5. Kehittämishankkeen eteneminen 

Helmikuu 
2017

•Kehittämishankkeen suunnittelu toimeksiantajan kanssa

Maaliskuu 
2017

•Tapaaminen osaston 33-34 osastonhoitajan kanssa ja 
kehittämishankkeen esittely

•Toimeksiantosopimuksen tekeminen ja tutkimussuunnitelman
esittäminen toimeksiantajalle

Huhti-
elokuu 
2017

•Teoreettisen viitekehyksen työstäminen

•Kehittämishankkeen esittely osaston 33-34 henkilökunnalle

Elo-
syyskuu 

2017

•Tutkimusluvan hakeminen PHKS:ssa

•Kyselylomakkeen luominen

Lokakuu 
2017

•Osaston 33-34 osastonhoitajan ja henkilökunnan informointi ja 
kyselylomakkeen esitestaus

•Kyselylomakkeen kysymysten hiominen yhteistyössä osaston  
kotiuttavien hoitajien kanssa

•Kyselyn toteuttaminen

Marrasku
u 2017 -

tammikuu 
2018

•Tulosten analysointi

•Teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusraportin työstäminen

Helmikuu 
2018

•Tutkimusraportin valmistuminen

•Tulosten luovuttaminen toimeksiantajalle ja osaston 33-34 
osastonhoitajalle

Maaliskuu 
2018

•Tulosten esittäminen osaston 33-34 henkilökunnalle

•Aivoriihi osaston kotiuttavien hoitajien kanssa

•Kehittämisideoiden luovuttaminen osaston käyttöön

•Kehittämishankkeen päättäminen
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8 AINEISTON KERUU JA ANALYSOINTI  

8.1 Kyselylomakkeen laatiminen ja sisältö  

Kyselyä varten luotiin lomake (Liite 3) Webropol kysely- ja raportointityöka-

lulla. Kysymyksellä 2 kartoitettiin kyselytutkimuksen vastaajat: osaston 

kotiuttava hoitaja, osaston sairaanhoitaja ja joku muu – kuka. Potilaan ko-

tiutukseen saattaa osastolla 33-34 osallistua myös lähihoitaja tai sairaan-

hoidon opiskelija, joten kotiuttavat hoitajat toivoivat, että myös he voivat 

tarvittaessa vastata kyselyyn. Kysymyksillä 3-8 kartoitettiin kotiutusproses-

sissa olevan potilaan taustatietoja.  

Kotiutusprosessin keston määrittämiseksi vastaajaa pyydettiin merkitse-

mään kotiutusprosessin eri vaiheiden toteutumisajankohdan päivämäärä 

ja kellonaika (kysymykset 1, 9-16). Kotiutusprosessin vaiheiden kestoa 

kartoitettiin kahdella erisisältöisellä kysymysosiolla sen mukaisesti, oliko 

kyseessä kotiin lähtevä vai jatkohoitoon siirtyvä potilas. Kysymyksillä 19-

27 selvitettiin kotiutusprosessissa ilmenevää potilaalle lisäarvoa tuottama-

tonta toimintaa eli hukkaa lean-menetelmän hukkatyyppeihin perustuen 

(vrt. Womack ym.2007, Liker 2006). Kysymykset muotoiltiin Pommelinin 

(2014) materiaalia mukaillen kahdeksan eri hukkatyypin mukaisesti.  

Kysymyksessä 28 pyydettiin vastaajaa arvioimaan, miten potilaan kotiu-

tusprosessi eteni ja mitä kehitettävää sen toteutumisessa mahdollisesti 

olisi ollut. Kysymyksessä 29 vastaajaa pyydettiin arvioimaan, olisiko kotiu-

tusprosessin potilas voinut odottaa kotiutumista tai jatkohoitopaikkaan siir-

tymistä kotiuttamispäivänä, jos PHKS:ssa olisi erillinen, valvottu kotiutta-

misyksikkö. Kysymyksessä 30 vastaajaa pyydettiin perustelemaan edelli-

sen kysymyksen vastaus ja esitettiin kotiuttamisyksikköön siirtymistä edel-

lyttävät kriteerit.  

Kyselylomakkeen esitestaus suoritettiin lokakuussa 2017 sisätautien vuo-

deosastolla 33 - 34. Tavoitteena oli, että lomakkeen esitestauksen suorit-

taa mahdollisimman moni sairaanhoitaja ja että lomaketta testataan sekä 

kotiin lähtevien että jatkohoitoon siirtyvien potilaiden osalta. Esitestattuja 
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lomakkeita palautui kahdeksan kappaletta. Saadun palautteen perusteella 

lomakkeen kysymyksiä tarkennettiin edelleen. Lopulliseen muotoonsa ky-

selylomakkeen kysymykset muokattiin osaston kotiuttavien hoitajien kans-

sa pidetyn palaverin jälkeen. 

Kyselylomake tallennettiin webropol-alustalle word-muodossa. Koska poti-

laan kotiutusprosessi saattaa kestää useita vuorokausia ja siihen voi pro-

sessin eri vaiheissa osallistua kotiuttava hoitaja, sairaanhoitaja, lähihoitaja 

tai sairaanhoidonopiskelija, kotiuttavat hoitajat katsoivat, ettei sähköisen 

kyselylomakkeen täyttäminen ollut mahdollista. Lomakkeet tulostettiin, nii-

hin liitettiin saatekirje ja ne toimitettiin osastolle. 

8.2 Kyselyn toteuttaminen 

Sisätautien vuodeosastolla 33 - 34 toteutettiin kysely 23.- 27.10.2017. Ta-

voitteena oli kyselylomakkeen täyttäminen jokaisesta osastolta kotiutuvas-

ta tai jatkohoitoon siirtyvästä potilaasta. Lomakkeen täyttäminen aloitettiin 

potilaan saapuessa osastolle merkitsemällä lomakkeeseen potilaan osas-

tolle tulo päivämäärä ja kellonaika. Lomakkeen oikeaan yläkulmaan kirjat-

tiin potilaan syntymäaika ja henkilötunnus tai siihen kiinnitettiin potilaan 

henkilötarra lomakkeen identifioimiseksi. Tämä oli välttämätöntä, koska 

yhden lomakkeen vastaajana saattoi olla usea eri henkilö. Keskeneräiset 

lomakkeet säilytettiin ennalta sovitussa ja suojatussa paikassa osaston 

kansliassa tai kotiuttavan hoitajan kansliassa. 

Potilaan henkilötietojen ja taustatietojen merkitsemisen jälkeen lomakkee-

seen kirjattiin kotiutusprosessin edetessä joko jatkohoitoon siirtyvän tai 

kotiin lähtevän potilaan kotiutusprosessin etenemistä kuvaavat päivämää-

rät ja kellonajat. Mahdolliset kotiutusprosessiin liittyvät hukkatekijät merkit-

tiin lomakkeelle sen mukaisesti, kun vastaaja teki niistä havaintoja. Kotiu-

tusprosessin päättyessä vastaaja arvioi kotiutusprosessin etenemistä ja 

sen toteutumisessa mahdollisesti ilmentynyttä kehittämisen tarvetta. Lo-

puksi vastaaja arvioi kotiuttamisyksikön hyödynnettävyyttä kotiuttamansa 

tai jatkohoitoon siirtämänsä potilaan osalta. Kyselylomakkeen täyttäminen 

päätettiin potilaan kotiutuessa tai siirtyessä jatkohoitopaikkaan kirjaamalla 
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lomakkeelle potilaan osastolta lähtöpäivämäärä ja -aika. Potilaan henkilö-

tarra poistettiin tai potilaan henkilötiedot peitettiin mustaamalla. Valmiiksi 

täytetyt lomakkeet säilytettiin kirjekuoressa kotiutushoitajan kansliassa, 

josta kyselyn toteuttajat hakivat ne kyselyn päätyttyä.  

Kyselyn toteuttajat tallensivat vastaajien kyselylomakkeille kirjaamat tiedot 

sähköisille webropol-lomakkeille. Aineiston tallentamisen jälkeen kyselyn 

toteuttajat tarkastivat sähköisiin lomakkeisiin tallennetut tiedot tallennus- ja 

tulkintavirheiden välttämiseksi. Tallennetut tiedot todettiin yhdenmukaisiksi 

paperisille kyselylomakkeille kirjattujen tietojen kanssa.  

8.3 Aineiston analysointi ja raportointi  

Sisätautien vuodeosastolla 33 - 34 toteutettiin kysely, jolla saatiin sekä 

laadullista että määrällistä aineistoa. Tämän vuoksi myös aineiston analy-

soinnissa hyödynnettiin sekä laadullisia että määrällisiä analysointimene-

telmiä. Kanasen (2014, 77) mukaan toimintatutkimuksessa tiedon keruu ja 

aineiston analyysi voidaan toteuttaa erilaisilla menetelmillä tutkijan kiinnos-

tuksen mukaisesti.  

Määrällinen aineisto koostui 1. potilaan taustatiedoista, 2. kotiutusproses-

sin ja sen vaiheiden keskimääräisistä kestoista, 3. strukturoiduilla kysy-

myksillä saaduista kotiutusprosessissa ilmenneistä hukkatekijöistä ja 4. 

niiden potilaiden osuudesta kotiutuvista tai jatkohoitoon siirtyvistä potilais-

ta, jotka voisivat tulevaisuudessa kotiutua mahdollisen kotiuttamisyksikön 

kautta. Laadullinen aineisto koostui 1. kysymyslomakkeen strukturoitujen 

kysymysten 19-27 avoimiin kysymyksiin annetuista vastauksista, jotka sy-

vensivät tietoa kotiutusprosessissa ilmenneistä hukkatekijöistä, 2. kotiu-

tusprosessin etenemistä arvioivista vastauksista, 3. kotiutusprosessin ke-

hittämistä koskevaan kysymykseen annetuista kehittämisehdotuksista ja 4. 

hukkaa ilmentävistä vastauksista. Laadulliseen aineistoon sisältyivät myös 

5. vastaajien perustelut sille, olisiko potilas voinut odottaa kotiutumista tai 

jatkohoitopaikkaan siirtymistä kotiuttamispäivänä mahdollisessa kotiutta-

misyksikössä. 
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Kyselyllä saatu aineisto analysoitiin Webropol kysely- ja raportointityökalul-

la ja aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Työkaluina käytettiin Exel-

taulukointia ja laskinta. Tulokset raportoitiin Webropol kysely- ja raportoin-

tityökalulla ja taulukoinnilla tutkimusraportissa. 

Kyselylomakkeen kysymyksellä 2 kartoitettiin kyselyyn vastaaja. Vastaus-

vaihtoehdot olivat 1. osaston kotiuttava hoitaja, 2. osaston muu sairaan-

hoitaja tai 3. joku muu - kuka. Kysymyksillä 3-8 kartoitettiin taustatietoja 

kotiutettavista potilaista. Näistä saatu aineisto käsiteltiin Webropol kysely- 

ja raportointityökalulla.  

Kotiutusprosessin (n=49) eri vaiheiden keston määrittämiseksi pyydettiin 

vastaajaa merkitsemään (kysymykset 1, 9-16) potilaan kotiutusprosessiin 

liittyvät vaiheet päivämäärän ja kellonajan tarkkuudella. Jatkohoitoon siir-

tyvistä potilaista kirjattiin lomakkeelle potilaan saapuminen osastolle ja 

lähteminen osastolta, jatkohoitomääräyksen tekeminen, potilaan asettami-

nen jatkohoitojonoon odottamaan jatkohoitopaikkaa, epalin tekeminen (po-

tilaasta laitetaan hoitopalaute jakeluna terveyskeskuksen sopimuskuntiin) 

ja jatkohoitoon siirtyminen. Kotiin lähtevien potilaiden osalta lomakkeelle 

kirjattiin potilaan osastolle tuloaika, mihin aikaan potilas on valmis kotiutu-

maan ja milloin hän lähtee osastolta kotiin. Toteutuneiden aikojen perus-

teella laskettiin kotiutusprosessin eri vaiheiden keskiarvot (Liite 4). Analyy-

sin työkaluina käytettiin sekä Exel-taulukointia että taskulaskinta.  

Strukturoiduilla, kotiutusprosessin hukkaa kartoittavilla kysymyksillä (ky-

symykset 19-27) saatiin sekä määrällistä että laadullista aineistoa. Määräl-

lisestä aineistosta luotiin raportti Webropol kysely- ja raportointityökalulla. 

Tätä aineistoa syventävä laadullinen aineisto eli avoimien kysymysten vas-

taukset kirjattiin jokainen erillisille post it-lapuille myöhempää analysointia 

varten.  

Avoimeen kysymykseen (kysymys 28), jossa pyydettiin arvioimaan poti-

laan kotiutumisprosessin etenemistä ja mitä kehittämistä siinä olisi ollut, 

saatiin 21 vastausta (Liite 5). Näihin vastauksiin sisältyi varsinaisia kotiu-

tusprosessin kehittämisehdotuksia vain kolme. Pääasiassa vastauksiin 
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sisältyi ilmaisuja (n=30), joissa esitettiin myönteisiä arvioita kotiutuspro-

sessin etenemistä (n=14) tai tuotiin esille kotiutusprosessissa ilmenneitä 

hukkatekijöitä (n=16). Kotiutusprosessin myönteistä etenemistä kuvaavista 

ilmaisuista voitiin samansisältöiset ilmaisut yhdistämällä muodostaa kolme 

yhtenevää ryhmää. 

Ilmaisut kotiutusprosessin hukkatekijöistä (kysymys 28, n=16) olivat laa-

dullisesti samansisältöisiä strukturoitujen kysymysten (kysymykset 19-27) 

hukkaa ilmentävien avointen vastausten kanssa. Jokainen ilmaisu kirjoitet-

tiin erilliselle post it -lapulle ja koottiin yhteen post it -lapuille kirjoitettujen 

strukturoitujen kysymysten avoimien vastausten kanssa. Tämä yhdistetty 

aineisto analysoitiin sisällön analyysillä. Aineisto luettiin läpi useita kertoja 

ja siitä etsittiin eroja ja yhtäläisyyksiä. Aineiston pelkistämisen jälkeen sa-

mansisältöiset ilmaisut teemoiteltiin omiin luokkiinsa. Luokissa oli nähtä-

vissä sekä lean-menetelmän mukaisia hukkatyyppejä että muita sisällölli-

sesti yhdistäviä tekijöitä. Samansisältöisten ilmaisujen luokittelua jatkettiin 

edelleen muodostamalla niistä alaluokkia, yläluokkia ja pääluokkia.  

Kysymyksessä 30 selvitettiin, olisiko potilas voinut odottaa kotiutumista tai 

jatkohoitopaikkaan siirtymistä kotiutumispäivänä erillisessä, valvotussa 

kotiuttamisyksikössä, jos sellainen olisi PHKS:ssa. Vastauksia saatiin 37 

(Liite 6). Samaa tarkoittavat myönteiset ja kielteiset vastaukset ryhmiteltiin. 
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9 AINEISTON TULOKSET 

9.1  Taustatietoja 

Osastolta kotiutui tai siirtyi jatkohoitopaikkaan 23.- 27.10.2017 välisenä 

aikana 66 potilasta. Täytettyjä kysymyslomakkeita palautettiin 51. Näistä 

kaksi lomaketta jätettiin aineiston ulkopuolelle, koska niissä potilaan osas-

tohoito jatkui kyselyn päätyttyä. Kysymyslomakkeista arviolta 15 oli jäänyt 

keskeneräiseksi tai potilaan hoitojakso jatkui kyselyn päätyttyä. Nämä lo-

makkeet kotiuttava hoitaja oli poistanut aineistosta. Vastausprosentiksi 

saatiin 74%. Kyselyllä saadussa aineistossa kotiin lähteneiden potilaiden 

(n= 36) osuus oli 73%. Yli 50 -vuotiaiden potilaiden (n=39) osuus koko ai-

neistossa oli 80%.  

9.2 Kotiutuvien tai jatkohoitoon siirtyvien potilaiden             

asumismuoto  

Suurin osa kyselyn kohteena olleista potilaista (n=42) asui kotonaan, neljä 

laitoksessa ja kolmen potilaan asumismuodosta ei ollut merkintää. Koto-

naan yksin asuvien potilaiden (n=19) ja toisen kanssa asuvien potilaiden 

(n=22) osuus oli lähes yhtä suuri. Seitsemän potilaan osalta ei kysymyk-

seen vastattu. Yhdeksällä potilaalla oli hoitojaksoa edeltävästi tuettu asu-

mismuoto, joka oli koti kotihoidon turvin (n=5), palvelutalo (n=2) tai muu 

vaihtoehto eli hoitokoti (n=2).  

Valtaosa osastolta kotiin lähteneistä potilaista (n=25) kotiutui ilman palve-

luja. Palvelujen turvin kotiutuvien potilaiden (n=9) palvelun tarjoajana oli 

kotihoito (n=5), kotisairaala (n=3) tai hoitokoti (n=1). Kahden kotiin lähte-

neen potilaan osalta vastaus puuttui. 

9.3 Kotiutusprosessin ja sen eri vaiheiden kesto  

Kaikkiin palautettuihin kysymyslomakkeisiin (n=49) oli merkitty osastolle 

saapuneiden potilaiden tulo- ja lähtöaika. Kotiutusprosessin kokonaiskesto 

määritettiin laskemalla potilaan osastolle tulohetkestä potilaan osastolta 
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lähtöhetkeen kulunut aika minuutin tarkkuudella. Yhteen lomakkeeseen 

potilaan osastolta lähtöaika oli merkitty tuloaikaa aikaisemmaksi. Virheelli-

sen merkinnän vuoksi tämä jätettiin pois kotiutusprosessin kestoa koske-

vasta aineistosta.  

Kaikkien potilaiden (n=48) kotiutusprosessin keskiarvo oli 2 vrk 23 h 41 

min. Jatkohoitoon siirtyvien potilaiden (n=12) kotiutusprosessin keskiarvo 

oli 3 vrk 10 h 39 min. Kotiin lähtevien potilaiden (n=36) kotiutusprosessin 

keston keskiarvo oli 2 vrk 20 h.  

 

TAULUKKO 1. Kotiutuprosessin eri vaiheiden kestoja 

 Keskiarvo Pisin kesto Lyhyin kesto 

Kaikki potilaat    

Kotiutusprosessin kesto 
(n=48)  

2 vrk 23 h 41 min 7 vrk 23 h 2 min          8 h 35 min 

Jatkohoitoon siirtyvät  
potilaat                                                            

   

Kotiutusprosessin kesto 
(n=12)  

3 vrk 10 h 39 min 5 vrk 20 h 55 min        22 h 30 min 

Jatkohoitomääräys tehty 
-hoitaja asettaa potilaan 
jatkohoitojonoon (n=8) 

54 min            1 h 46 min                 19 min 

Jatkohoitomääräys tehty 
- potilas siirtyy jatkohoi-
topaikkaan (n=12) 

14 h 38 min 1 vrk 5 h 21 min            3 h 3 min 

Siirtokuljetus tilattu – 
potilas siirtyy jatkohoito-
paikkaan  
(n=9) 

1 h 13 min            2 h 15 min                  13 min 

Kotihoitoon siirtyvät  
potilaat 

   

Kotiutusprosessin kesto 
(n=36) 

2 vrk 20 h 1 min 7 vrk 23 h 2 min           8 h 35 min 

Kotiutusmääräys tehty – 
potilas valmis kotiutu-
maan (n=31)  

4 h 53 min 3 vrk 2 h 59 min                  15 min 

Kotiutusmääräys tehty – 
potilas lähtee osastolta 
(n=35) 

6 h 4 min 3 vrk 3 h 54 min                  35 min 

Potilas valmis kotiutu-
maan – potilas lähtee 
osastolta (n=31) 

1 h 22 min 8 h 30 min                    5 min 
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Osastolta kotiin lähtevillä potilailla keskiarvo kotiutusmääräyksen tekemi-

sestä siihen, kun potilas oli valmis kotiutumaan (n=31), oli 4 h 53 min. Pi-

sin kesto oli yli 3 vuorokautta, mutta seuraavaksi pisin 10 h. Kun pisin kes-

to jätettiin pois, saatiin jäljelle jääneiden keskiarvoksi 2 h 33 min.  

Kotiutusmääräyksen tekemisestä potilaan lähtemiseen osastolta (n=35) 

kului aikaa keskimäärin 6 h 4 min. Pisin kesto kotiuttamismääräyksen te-

kemisestä potilaan kotiutumiseen oli yli 3 vrk. Seuraavaksi pisin kesto oli 

18,5 h. Kun pisin kesto jätettiin pois, saatiin keskiarvoksi 4 h.  

9.4 Kotiutusprosessissa ilmenneet hukkatekijät  

Kotiutusprosessissa ilmenneistä hukkatekijöistä suurin osa kuului hukka-

tyyppiin odottaminen. Odottajina olivat potilas, hoitaja tai lääkäri. Näistä 

hukkatekijöistä (n=83) potilaan odottamista kuvaavia merkittiin 53 kappa-

letta, hoitajan odottamista 20 ja lääkärin odottamista 10. Seuraavaksi suu-

rinta hukkaa aiheutti kotiutusprosessiin liittyvä ennenaikainen tai tarpeeton 

järjestely tai työ (n=8), joka hukkatyyppinä on ylikäsittelyä tai virheellistä 

käsittelyä. 

 

KUVIO 6. Vastaajien kirjaamien potilaan odottamista aiheuttavien hukka-

tekijöiden lukumäärä  
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Tulosten mukaan potilaan odottaminen kohdistuu pääasiassa hakijan, lää-

käreiden ja jatkohoito-ohjeiden ja papereiden valmistumisen odottami-

seen. Avoimella kysymyksellä täydentyi viisi potilaan odottamista aiheutta-

vaa hukkatekijää. Nämä olivat kotihoidon palvelu (n=2), potilaan yleisvoin-

nin seuranta, toisen erikoisalan lääkärin määräämä lääkitys ja lääkelista. 

 

 

KUVIO 7. Vastaajien kirjaamien hoitajan odottamista aiheuttavien hukka-

tekijöiden lukumäärä  

Pääosin hoitajan odottaminen (n=20) aiheutui lääkärin ja jatkohoito-

ohjeiden (n=7) ja potilaan papereiden (n=7) viivästymisestä.  Avoimen ky-

symyksen vastaukset olivat lääkelista ja potilaan kyyti. Vastauksena kirjat-

tiin myös, että ”potilaan hoitava lääkäri oli jo lähtenyt osastolta, kun tieto 

jatkohoitopaikasta tuli. Odotetiin toista lääkäriä tekemään potilaan siir-

toepikriisiä (oli kokouksessa)” ja ks. edellä eli Reumapolilta lääkärin mää-

räämiä lääkkeitä”. 
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KUVIO 8. Vastaajien kirjaamien lääkärin odottamista aiheuttavien hukka-

tekijöiden lukumäärä  

Lääkärin odottamista aiheuttava hukkatekijä (n=10) muodostui pääosin 

toisen lääkärin työpanoksen (n=6) viivästymisestä. Muuta – mitä avoimen 

kysymyksen vastauksiksi kirjattiin toisen ammattiryhmän edustajan arvio 

(fysioterapeutti) tai määräys (psykiatri n=2).  

Muu kotiutusprosessiin liittyvä hukka, joka hukkatyyppinä on ylikäsittelyä 

tai virheellistä käsittelyä, liittyi vastausten (n=8) mukaan pääasiassa toi-

sen työntekijän tai potilaan tai kotiutukseen liittyvän materiaalin tai apuvä-

lineen etsimiseen (n=7).  

9.5 Kotiutusprosessin etenemisen arviointi ja kehittämisehdo-

tuksia  

Avoimeen kysymykseen (kysymys 28), jossa pyydettiin arvioimaan poti-

laan kotiutumisprosessin etenemistä ja mitä kehittämistä siinä olisi ollut, 

vastasi 21 vastaajaa (Liite 4). Vastauksissa arvioitiin kotiutusprosessin 

etenemistä 14 erillisessä ilmaisussa ja tuotiin esille kotiutusprosessissa 

ilmenneitä hukkatekijöitä 16 erillisessä ilmaisussa. Varsinaisia kotiutuspro-

sessin kehittämiseen liittyviä ilmaisuja oli kirjattu ainoastaan kolme. Kehit-

tämisehdotuksista kaksi koski lääkärin työpanosta: ”Lääkäri tekisi paperit 

aiemmin” ja ”lääkäri olisi voinut viedä potilaalle lääkelistan” ja yksi hakijan 

tulon aikaistumista: ”jos hakija olisi tullut aikaisemmin”. 
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Kotiutusprosessin etenemisestä oli kirjattu 14 myönteistä ilmaisua. Nämä 

voitiin luokitella kolmeen samansisältöiseen luokkaan, joissa yhdistävänä 

tekijänä oli kotiutusprosessin eteneminen hyvin ja suunnitellusti aika-

taulussaan (n=9) ja että potilas sai jatkohoitopaikan nopeasti saman 

päivän aikana (n=2). Myös sen, että lääkäri oli valmistautunut kotiut-

tamaan potilaan (n=3), mainittiin edistäneen kotiutusprosessin etenemis-

tä.  

Muissa ilmaisuissa kotiutusprosessin etenemisen arvioinnin sijaan tuotiin 

esille kotiutusprosessissa ilmenneitä hukkatekijöitä (n=16). Nämä hukka-

tekijät olivat laadultaan samansisältöisiä strukturoitujen kysymysten huk-

kaa ilmentävien avointen vastausten kanssa. Nämä laadulliset aineistot 

yhdistettiin ja käsittelyä jatkettiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä, 

jolloin tulokseksi saatiin yläluokkia ja kaksi pääluokkaa. Tuloksiksi saatiin 

Osaston sisäisen kotiutusprosessin viivästymiseen liittyvät syyt ja 

Kotiutusprosessin ulkopuolisen palvelun viivästymiseen liittyvät 

syyt.  

Osaston sisäisen kotiutusprosessin viivästymistä aiheuttavat pääsyyt liitty-

vät 1. hoidosta vastaavan lääkärin työpanokseen, 2. sairaanhoitajan 

työpanokseen ja 3. välillisesti hoitoon osallistuvien työpanokseen. 

(Kuvio 9)  



45 
 

 

 

 

KUVIO 9. Osaston sisäisen kotiutusprosessin viivästymiseen liittyvät syyt 

Kotiutusprosessin ulkopuolisen palvelun viivästymiseen liittyviä pääsyitä 

ovat 1. jatkohoitopaikkaan liittyvät syyt, 2. kotiin järjestettävään pal-

veluun liittyvät syyt ja 3. siirtymiseen liittyvät syyt. (Kuvio 10)  

Osaston sisäisen 
kotiutus-
prosessin 

viivästymiseen 
liittyvät syyt

Hoidosta 
vastaavan 
lääkärin 

työpanos

Papereiden, epikriisin, tulosten  tai 
reseptin odottaminen

Jatkohoito-ohjeiden odottaminen

Osaston käytäntöjen hallinnan puute

Kommunikointivaikeudet

Sairaan-
hoitajan 
työpanos

Jatkohoito-ohjeiden odottaminen

Hoitotoimenpiteiden odottaminen

Sijaisena työskentelevien osaamisvaje

Kiire

Välillisesti 
hoitoon 

osallistuvan 
työpanos

Hoitotyöntekijän arvion tai hoidon 
järjestämisen odottaminen

Konsultoivan lääkärin työpanoksen 
odottaminen

Erikoisalojen tiedonkulun vaje
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KUVIO 10. Kotiutusprosessin ulkopuolisen palvelun viivästymiseen liittyvät 

syyt  

Osaston sisäisen kotiutusprosessin viivästymiseen liittyvät syyt ja kotiu-

tusprosessin ulkopuolisen palvelun viivästymiseen liittyvät syyt muodostet-

tiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä kotiutusprossin hukkaa koske-

vasta laadullisesta aineistosta. Tästä aineistosta voitiin löytää yhteneväi-

syyksiä myös Lean -menetelmään pohjautuvaan hukkatekijöiden luokitte-

luun. Lean-menetelmän mukaisista hukkatyypeistä odottaminen, ylikäsit-

tely tai virheellinen käsittely ja tarpeettomat varastot nousivat esille 

tästä aineistosta. 

9.6 Mahdollisen kotiuttamisyksikön hyödynnettävyys  

Kaikista kyselyn potilaista 63 % olisi vastaajien mielestä voinut odot-

taa kotiutumista tai jatkohoitopaikkaan siirtymistä valvotussa kotiut-

tamisyksikössä, jos sellainen olisi Päijät-Hämeen keskussairaalassa. 

Kotiutus-
prosessin 

ulkopuolisen 
palvelun 

viivästymiseen 
liittyvät syyt

Jatkohoito-
paikkaan liittyvät 

syyt

Eristyspaikan   
puuttuminen

Muun jatkohoitopaikan 
puuttuminen

Kotiin 
järjestettävään 

palveluun    
liittyvät syyt

Vastaanottavan hoitajan 
puuttuminen

Kotiinjärjestettävän 
palvelun puuttuminen

Sähköisen tieto-
järjestelmän puuttuminen 

sairaalan ja yksityisen 
hoitopaikan välillä

Siirtymiseen 
liittyvät syyt

Kyydin puuttuminen

Hakijan puuttuminen
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Tätä perusteltiin sillä, että potilas oli omatoiminen ja orientoitunut aikaan ja 

paikaan (n =20) tai että kaikki annetut kriteerit täyttyivät (n=4). Esteenä 

kotiuttamisyksikköön siirtymiselle oli mainittu se, että potilas oli vuodepoti-

las (n=7) tai hänellä oli sairauteen tai tilaan liittyviä tekijöitä (Liite 6). 
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10 KEHITTÄMISHANKKEEN TULOS  

Kehittämishankkeen päätteeksi pidetyssä aivoriihessä syntyneet viisi ke-

hittämisideaa ovat:  

1. Potilaan jatkohoidon suunnittelu aloitetaan heti ensimmäisellä lää-

kärinkierrolla potilaan saavuttua osastolle. Suunnitelma arvioidaan 

päivittäin ja kirjataan potilaan hoitokertomukseen. Tämän kehittämis-

idean tavoitteena on, että potilaan tilanteeseen perehdytään moniulottei-

sesti heti hoitojakson alettua, jotta onnistunut kotiutuminen tai jatkohoito-

paikkaan siirtyminen voidaan varmistaa. Tavoitteena on, että hoitoproses-

sissa panostetaan yksilölliseen potilaan sujuvaan kotiutumiseen tähtäävän 

hoidon suunnitteluun, jotta esimerkiksi potilaalle tehtävät tutkimukset, toi-

menpiteet ja kotiutusta edeltävät valmistelut tehdään ajoissa. Kotiutuspro-

sessin eteneminen kirjataan ajantasaisesti potilaan hoitokertomukseen, 

jotta potilas ja jokainen potilaan kotiutusprosessiin osallistuva tietää, kuin-

ka kotiutusprosessi etenee. 

2.Kotiutuvien ja jatkohoitoon siirtyvien potilaiden priorisointi. Tämän 

kehittämisidean tavoitteena on varmistaa heti lääkärinkierron aluksi, että 

osastolta lähtevien potilaiden asiat ovat kunnossa. Tämän jälkeen kierre-

tään muut osaston potilaat. Tähän liittyen kotiuttavat hoitajat pohtivat myös 

mahdollisuutta panostaa nopeasti sujuviin ”kierrolta kotiin” kotiutuksiin, 

jolloin omatoimiset, kotiin lähdössä olevat potilaat osallistuvat lääkärinkier-

rolle heti kierron aluksi. Lääkärin määräys potilaan kotiutuksesta sekä 

esimerkiksi potilaan tarvitsemat reseptit tehtäisiin valmiiksi heti kierrolla 

eikä vasta kierron päätyttyä. Myös jatkohoitoon siirtyvien potilaiden osalta 

suunnitelma tarkistettaisiin heti kierron aluksi. Kierrolla oleva sairaanhoita-

ja välittäisi kotiutuvan tai jatkohoitoon siirtyvän potilaan suunnitelman ko-

tiuttavalle hoitajalle tai potilasta hoitavalle tiimille, jolloin osastolta lähtöä 

edellyttävät valmistelutyöt voitaisiin toteuttaa sujuvasti ja potilas voisi läh-

teä osastolta viivytyksettä mahdollisesti heti kierron jälkeen. Näiden toi-

menpiteiden tavoitteena on aikaistaa potilaiden lähtöä osastolta, jolloin 

potilaan odotusaika lyhenee ja sairaansijat vapautuvat osastolle saapuville 

potilaille nopeammin. 
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3.Kotiutusprosessiin osallistuvien perehdytys ja pelisäännöt. Tämän 

kehittämisidean tavoitteena on, että osastolle luodaan yhteisesti sovittu 

toimintamalli kaikille kotiutusprosessissa toimiville työntekijöille. Uudet 

työntekijät perehdytetään kotiutusprosessin toimintamalliin. Lääkäreitä in-

formoidaan potilaan jatkohoidon järjestämiseen liittyvistä palveluista ja ter-

veyskeskukseen siirtoa edellyttävistä kriteereistä, jotta hoitohenkilökunnan 

ja lääkäreiden yhdenmukainen näkemys potilaan kotiutusprosessin ete-

nemisen mahdollisuuksista lisääntyy. Näillä toimilla voidaan edistää kotiu-

tusprosessin etenemistä laadukkaasti ja turvallisesti jokaisen potilaan koh-

dalla. 

4.Haastavat kotiutukset – sosiaaliset syyt. Tällä kehittämisidealla halut-

taan nostaa esiin sellaiset potilaat, joiden kotiutusprosessin etenemistä 

mutkistaa erityistä huomiota vaativat sosiaaliset syyt. Näiden potilaiden 

kotiutusprosessin onnistuminen edellyttää monialaista potilaan tarpeiden 

kartoittamista yhdessä potilaan kanssa. Myös tiivis yhteistyö osaston ulko-

puolisten erityistyöntekijöiden, esimerkiksi sosiaalityöntekijän kanssa, on 

tärkeää kotiutusprosessin sujuvan etenemisen kannalta. 

5.Aamupalaveri lääkäreiden kanssa mahdollisesti yhden tai kahden 

kuukauden välein. Kotiuttavat hoitajat kokivat, että osastolla on tarvetta 

kehittää moniammatillista yhteistyötä. Tämä kehittämisidea kohdistuu yh-

teistyön edistämiseen ja myös osaltaan yhteisten pelisääntöjen luomiseen. 

Tärkeäksi koettiin myös hoidon suunnittelun tehostaminen, kokeneen lää-

kärin osallistuminen kierrolle tai mahdollisuus ajoissa tapahtuvaan konsul-

tointiin. Tällä kehittämisidealla tavoitellaan lääkärin ja sairaanhoitajan työn-

jaon selkiinnyttämistä erityisesti potilaan kotiutusprosessin osalta. Hyvin 

toimiva yhteistyö koetaan tärkeäksi potilaan tarpeista lähtevän ja laaduk-

kaan kotiutusprosessin edistämiseksi. 
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11  POHDINTA  

11.1 Tulosten arviointi  

Tämä kehittämishanke oli työelämälähtöinen. Sen tarkoituksena oli edistää 

kotiutusprosessin asiakaslähtöisyyttä ja selvittää mahdollisen kotiuttamis-

yksikön hyödynnettävyyttä Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Kehittämis-

hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa kotiutusprosessin eri vaiheiden 

keskimääräisestä kestosta ja kartoittaa kotiutusprosessissa ilmeneviä poti-

laalle lisäarvoa tuottamattomia hukkatekijöitä Lean-menetelmän työkalua 

hyödyntäen. Tavoitteena oli myös ennalta sovittujen kriteerien perusteella 

selvittää niiden potilaiden osuus kotiutuvista tai jatkohoitoon siirtyvistä poti-

laista, jotka voisivat kotiutua mahdollisen kotiuttamisyksikön kautta. Hank-

keen päätteeksi järjestettiin aivoriihi, jossa osaston 33 - 34 kotiuttavat hoi-

tajat ja apulaisosastonhoitaja laativat kehittämisideoita kotiutusprosessin 

sujuvoittamiseksi ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi.  

Kehittämishankkeessa toteutettiin kysely osastolla 33 - 34. 

Tutkimuslomakkeen kysymykset olivat: 

1) Mikä on kotiutusprosessin keskimääräinen kesto sisätautien osastolla 

33 – 34? 

2) Mitkä ovat kotiutusprosessissa ilmenevät hukkatekijät? 

3) Miten suuri osuus kyselytutkimuksella kartoitetuista potilaista voisi kotiu-

tua tai siirtyä jatkohoitopaikkaan mahdollisen kotiuttamisyksikön kautta?  

4) Mikä on potilaan kotiuttaneen sairaanhoitajan arvio kotiutusprosessin 

etenemisestä sekä mitä kehitettävää kotiutusprosessissa olisi?  

Tässä kehittämishankkeessa toteutetulla kyselyllä saatiin sekä laadullista 

että määrällistä aineistoa. Laadullisen aineiston kaikki kotiutusprosessin 

hukkaa kuvaavat vastaukset ja ilmaisut analysoitiin aineistolähtöisellä si-

sällön analyysi -menetelmällä, jolloin saatiin tuloksiksi Osaston sisäisen 

kotiutusprosessin viivästymisen syyt ja Kotiutusprosessin ulkopuolisen 
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palvelun viivästymiseen liittyvät syyt. Osaston sisäisen kotiutusprosessin 

viivästyminen aiheutui eri ammattiryhmien työpanokseen liittyvistä hukka-

tekijöistä ja kotiutusprosessin ulkopuolisen palvelun viivästymisen syyt 

johtuivat jatkohoitopaikkaan, kotiin järjestettävään palveluun tai siirtymi-

seen liittyviin hukkatekijöihin.  

Lean-menetelmän keskeinen periaate on arvon tuottaminen asiakkaalle 

poistamalla prosessissa lisäarvoa tuottamattomat hukkatekijät. Hukkateki-

jät voidaan luokitella kahdeksan hukkatyypin mukaisesti (kts. s. 19). Lean -

menetelmän mukaisia hukkatyyppejä oli tunnistettavissa myös tämän ke-

hittämishankkeen kyselyllä tuotetussa aineistossa. Tässä hankkeessa 

merkittävimmäksi potilaalle lisäarvoa tuottamattomista hukkatyypeistä 

osoittautui odottaminen. Tämä hukkatyyppi ilmeni sekä kyselyn määrälli-

sessä että laadullisessa aineistossa. Myös Lumiahon tuottamassa tutki-

muksessa (kts. sivu 22-23) fysiatrian poliklinikan asiakasprosessia koske-

va keskeinen hukka ilmeni muun muassa potilaan ja hoitohenkilökunnan 

odottamisena.  

Odottamisen ohella potilaalle lisäarvoa tuottamattomiksi hukkatyypeiksi 

osoittautuivat ylikäsittely tai virheellinen käsittely ja tarpeeton varastointi. 

Ylikäsittely ilmeni esimerkiksi siten, että potilaalle haettiin ensin jatkohoito-

paikkaa terveyskeskuksesta ja tehtiin valmisteluja tähän liittyen. Lopulta 

potilas lähti kuitenkin kotiin. Virheellinen käsittely tuli esille esimerkiksi 

osaston käytäntöjen hallinnan puutteena, kommunikointivaikeuksina ja 

sijaisena työskentelevien osaamisvajeena. Tarpeetonta varastointia voitiin 

löytää rinnakkain odottamiseen kuuluvan hukkatyypin kanssa, kun potilaal-

le ei järjestynyt jatkohoitopaikkaa ja tai puuttui kotiin järjestettävä palvelu. 

Tässä kehittämishankkeessa toteutetulla kyselyllä kerättiin potilaan tausta-

tietoja. Kuitenkaan niitä ei voitu hyödyntää toivotulla tavalla esimerkiksi 

ristiintaulukoinnilla, koska palautettujen kyselylomakkeiden määrä (n=49) 

jäi odotettua vähäisemmäksi. Muun muassa sitä, onko potilaan osastohoi-

toa edeltävällä tuetulla asumismuodolla yhteyttä potilaan siirtymiseen 

osastohoidon jälkeen jatkohoitoon, ei voitu osoittaa, sillä jatkohoitoon siir-

tyneitä potilaita oli tämän kyselyn aikana vain 12.  
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Potilaista kartoitettujen taustatietojen perusteella voidaan kuitenkin todeta, 

että kyselyn kohteena olleet potilaat edustavat hyvin osaston keskimää-

räistä potilasjoukkoa lokakuussa 2017. Kyselyllä saadussa aineistossa 

kotiin lähteneiden potilaiden (n= 36) osuus oli 73% ja yli 50 -vuotiaiden 

potilaiden osuus (n=39) oli 80%.  Vastaavasti osastolta kotiin lähteneiden 

potilaiden osuus lokakuussa 2017 oli 76% ja yli 50 -vuotiaiden potilaiden 

osuus 83% (Exreport 2018). 

Kehittämishankkeessa saatiin tietoa kotiutusprosessin etenemisestä las-

kemalla sen kokonaiskesto ja eri vaiheiden välisiä keskiarvoja. Merkittävin 

aikaero kotiin lähtevien ja jatkohoitoon siirtyvien potilaiden välillä oli siinä 

kotiutusprosessin kohdassa, jossa kotiutusmääräys tai jatkohoitomääräys 

oli tehty ja potilas kotiutui tai siirtyi jatkohoitopaikkaan. Osastolta kotiin läh-

tevillä potilailla keskiarvo oli kuusi tuntia. Jos pisin aika (yli 3 vrk) jätettiin 

pois, seuraavaksi pisin odotusaika oli 18 h 30 min ja keskiarvoksi saatiin 4 

h 7 min. Jatkohoitoon siirtyvillä potilailla keskiarvo oli 14 h 38 minuuttia. 

Heistä viisi odotti yli vuorokauden jatkohoitoon siirtymistä. Koska siirtokul-

jetuksen tilaamisesta potilaan siirtymiseen jatkohoitoon kesti vain 1h 13 

min, ei kyydin puuttuminen selitä kestoa. Jatkohoitopaikkaa odottavien 

kohdalla syynä voi olla jatkohoitopaikan puuttuminen tai sen järjestämi-

seen menevä aika, joista sanallisissa vastauksissa oli mainintoja. Kyselyn 

tuloksista voi päätellä, että kotiutusprosessissa erilaisten viiveiden aiheut-

tama odottaminen hidastaa prosessin etenemistä. Hoitoprosessissa viivei-

den aiheuttamaa hidastumista havaitsi myös Maijala (2015) pro gradu tut-

kielmassaan. 

Asiakkaalle tuotetun arvon määrittäminen on terveydenhuollossa haasteel-

lista, sillä toimintaprosessit sisältävät useita asiakkaita erilaisine tarpei-

neen (kts. sivu 24). Tässä kehittämishankkeessa tarkasteltiin kotiutuspro-

sessissa ilmenevää potilaalle lisäarvoa tuottamatonta hukkaa ja asiakkaa-

na oli vuodeosastolla oleva potilas. Kyselyn tulosten perusteella voidaan 

päätellä, että kotiutusprosessissa ilmenee useita potilaalle lisäarvoa tuot-

tamattomia hukkatekijöitä, joten kotiutusprosessi ei aina etene vuodeosas-

tolla olevan potilaan näkökulmasta sujuvasti eikä asiakaslähtöisesti. Koi-

vusen (2017) mukaan asiakaslähtöisyys tarkoittaa muun muassa palvelun 
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toteutusta asiakkaan tarpeista lähtien tämän kokonaisvaltaisuus ja ympä-

ristö huomioiden. 

Voidaan myös päätellä, että samanaikaisesti kun potilaspaikka pysyy vuo-

deosastolla turhaan varattuna, se ei ole optimaalisessa käytössä myös-

kään osastolle tuloa odottavan potilaan näkökulmasta. Esimerkiksi päivys-

tyksestä osastolle odottavan potilaan siirtyminen osastolle saattaa tällöin 

hidastua. Tämä voi aiheuttaa hukkaa sekä osastolle pääsyä odottavalle 

potilaalle että päivystysosastolle tulevalle potilaalle. 

Kotiuttamisyksikkö mahdollistaa akuuttien hoitopaikkojen saattamisen ak-

tiivisen käyttöön ja tehostaa potilaiden läpikulkua (kts. sivu 12). Tässä ke-

hittämishankkeessa toteutetun kyselyn tulosten mukaan kaikista kyselyn 

potilaista 63 % eli 30 olisi vastaajien mielestä voinut odottaa kotiutumista 

tai jatkohoitopaikkaan siirtymistä valvotussa kotiuttamisyksikössä, jos sel-

lainen olisi Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Tuloksen perusteella voi-

daan arvioida, että osastokohtaisesti päivittäin noin neljä potilasta voisi 

siirtyä odottamaan kotiutumista tai jatkohoitopaikkaan siirtymistä erilliseen 

kotiuttamisyksikköön. Tämä vapauttaisi potilaspaikkoja vuodeosastolla 

sinne siirtyville potilaille aikaisemmin, mikä voisi sujuvoittaa ja tehostaa 

esimerkiksi päivystyspotilaan siirtymistä vuodeosastolle. Myös vuodeosas-

tolla työskentelevien työntekijöiden resurssi vapautuisi tuottavuuden kan-

nalta optimaaliseen käyttöön. 

Tässä kehittämishankkeessa tuotetulla kyselyllä haluttiin saada sairaan-

hoitajan arvio kotiutusprosessin etenemistä ja mitä kehitettävää siinä olisi 

ollut. Kotiutusprosessin etenemisestä esitettiin 14 myönteistä ilmaisua, 

jotka teemoiteltiin kolmeen samansisältöiseen luokkaan. Muissa ilmaisus-

sa tuotiin esille kotiutusprosessin ilmenneitä hukkatekijöitä. Varsinaisia 

kotiutusprosessin kehittämiseen liittyviä ilmaisuja saatiin ainoastaan kol-

me. Kotiutusprosessin myönteistä etenemistä kuvaavissa ilmaisuissa ja 

aivoriihen kehittämisideoissa on yhteneviä sisältöjä. Tältä osin voidaan 

päätellä, että kotiutusprosessit etenevät osin jo mallikkaasti osastolla 33 - 

34, mutta kehitettävää myös on.  
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Kartoittamalla kotiutusprosessissa esiintyviä hukkatekijöitä voitiin tässä 

kehittämishankkeessa nostaa esille niitä tekijöitä, jotka hidastavat kotiu-

tusprosessin sujuvaa etenemistä, eivätkä tuota lisäarvoa potilaalle sisätau-

tien vuodeosastolla 33 - 34. Hankkeen päätteeksi toteutetussa aivoriihes-

sä osaston kotiuttavat hoitajat tuottivat viisi kehittämisideaa (kts. sivut 48-

49), joiden avulla pyritään kotiutusprosessin sujuvoittamiseen ja asiakas-

lähtöisyyden edistämiseen. Kehittämisideat nousivat kyselyllä saadun ai-

neiston tuloksista.  

Lean -menetelmän ensisijaisena tavoitteena on luoda sujuvasti etenevä, 

laadukas ja yhtenäinen prosessi, joka tarjoaa asiakkaalle juuri hänen tar-

peidensa mukaisen palvelun (kts. s.16). Asiakaslähtöisyys-käsite tarkoittaa 

asiakkaiden toiveista ja tarpeista lähtevää ja asiakkaat huomioon ottavaa 

(kts. s.11). Potilaan tarpeiden mukainen ja huomioon ottava toiminta sisäl-

tyy myös osaston 33-34 kotiutusprosessin kehittämistä koskeviin kehittä-

misideoihin. Kotiutusprosessin sujuvuutta ja asiakaslähtöisyyttä pyritään 

edistämään osastolla 33-34 hyvin suunnitellulla, kirjatulla ja säännöllisesti 

arvioitavalla hoitosuunnitelmalla, jossa sekä potilas että kaikki kotiutuspro-

sessiin osallistuvat ovat tietoisia kotiutusprosessin tavoitteista ja etenemi-

sestä. Pyrkimyksenä on, että potilaan tilanteeseen perehdytään heti hoito-

jakson aluksi, jotta potilaan osastolta kotiin tai jatkohoitopaikkaan siirtymi-

nen toteutuu onnistuneesti. Tavoitteena on, että hoitoprosessissa edetään 

potilaan tarpeiden mukaisesti ja panostetaan moniammatillisesti potilaan 

kotiutumista valmistelevaan työhön. Asiakaslähtöisyyttä pyritään edistä-

mään myös kiinnittämällä huomio erityisen haastaviin kotiutuksiin, joissa 

potilaan tarpeiden ja sosiaalisten syiden kartoittaminen vaatii monialaista 

hoitosuunnitelmaa ja tiivistä yhteistyötä muun muassa sosiaalityöntekijän 

kanssa.  

Lean-menetelmän keskeisenä tavoitteena on laadukas, yhtenäinen ja su-

juvasti etenevä prosessi, joka perustuu asiakkaan luomaan tarpeeseen ja 

organisaation yhtenäiseen toimintakulttuuriin. Keskeisenä ajatuksena on 

prosessin sujuvalla virtauksella ja hukan poistamisella tavoitella sekä asi-

akkaalle että työntekijälle koituvaa hyötyä. Olennaista on myös työntekijöi-
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den kannustaminen osallistumaan aktiivisesti organisaation toiminnan ke-

hittämiseen ja tiiviiseen tiimityöhön. (kts. sivu 17).  

Myös tämä näkökulma esiintyy hankkeessa tuotetuissa kehittämisideoissa: 

Käsittelemällä lääkärinkierrolla kotiutuvien ja jatkohoitoon siirtyvien potilai-

den asiat ennen muiden kierrettävien potilaiden asioita pyritään kotiutus-

prosessin sujuvuuden edistämiseen. Kun voidaan edistää potilaiden osas-

tolta siirtymistä, lyhenee sekä osastolta poislähtevien että osastolle pää-

syä odottavien potilaiden odotusaika.  Osastolla työskentelevien työnteki-

jöiden resurssi vapautuu muiden osastolla hoidettavien potilaiden käyttöön 

ja vuodeosaston potilaspaikat vapautuvat aktiivisemmin osastolle saapu-

vien potilaiden käyttöön. Moniammatillisen yhteistyön kehittämisellä, kotiu-

tusprosessiin osallistuvien työntekijöiden huolellisella perehdyttämisellä, 

yhteisillä pelisäännöillä ja yhdenmukaisilla käytännöillä pyritään edistä-

mään osaston yhtenäisen toimintakulttuurin luomista ja siten edesautta-

maan kotiutusprosessin sujuvaa etenemistä. 

11.2 Kehittämishankkeen arviointi 

Arviointi on tutkimuksellisen kehittämishankkeen viimeinen vaihe, mutta 

arviointia tehdään myös koko hankkeen toteutuksen ajan. Kehittämis-

hankkeen aikana tehtävän arvioinnin tarkoituksena on seurata muun mu-

assa hankkeen tavoitteiden suuntaista etenemistä ja suunnitellun aikatau-

lun onnistumista. Hankkeen päätösvaiheessa arvioidaan kokonaisuutena 

hankkeen toimintaa ja tuloksia. (Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 127, 

129.)  

Tarve kehittämishankkeen toteuttamiselle voi herätä joko toiminnan raken-

teellisesta tai sisällöllisestä kehittämisestä. Terveydenhuollossa kehittä-

mishankkeen käynnistymisen lähtökohtana nähdään yleisesti uusien rat-

kaisujen löytymistä esiintyviin ongelmiin. Myös asian kehittäminen tai uu-

sien näkemysten esille saaminen voi olla lähtökohtana. (Heikkilä ym. 

2008, 60.)  
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Tämä kehittämishanke käynnistyi keväällä 2017 (kts. kehittämishankkeen 

eteneminen s.31-33). Hankkeen ideointivaiheessa käytiin toimeksiantajan 

kanssa useita keskusteluja, joiden päätteeksi kehittämishankkeen tarkoi-

tus ja tavoite täsmentyivät (kts. s.7). Kohdeorganisaatioksi kaikkien 

PHKS:n somaattisten vuodeosastojen sijaan valittiin sisätautien vuode-

osasto 33-34. Tähän päädyttiin, koska osasto 33-34 oli toiminut kotiutus-

toiminnan pilottiosastolla PHKS:ssa syksystä 2016 lähtien ja sen kotiuttava 

hoitaja -toiminta oli jo vakiintunutta verrattuna muiden somaattisten vuo-

deosastojen vastaavaan toimintaan. Kaikkien PHKS:n somaattisten vuo-

deosastojen mukaan ottaminen olisi opinnäytetyönä toteutettavan kehit-

tämishankkeen kohdeorganisaationa ollut myös liian mittava. Kehittämis-

hankkeen idea koettiin mielekkääksi sekä toimeksiantajan, kohdeorgani-

saation osastonhoitajan ja henkilökunnan, että hankkeen toteuttajien osal-

ta. Kehittämishanke eteni hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten osalta 

ja saatettiin päätökseen pääpiirteissään kehittämishankkeen suunnitelman 

mukaisesti.  

Tämän kehittämishankkeen lähestymistapana oli toimintatutkimus. Toimin-

tatutkimuksessa on kyse tutkimusprosessista, jossa samanaikaisesti sekä 

kehitetään toimintaa että seurataan sitä systemaattisesti (Toikko & Ranta-

nen 2009, 30). Tässä hankkeessa kerättiin tietoa kotiutusprosessin ajalli-

sesta kestosta ja siinä esiintyvistä hukkatekijöistä osastolla toteutetulla 

kyselyllä. Kyselylomake esitestattiin osastolla ja sen muokkaamisessa 

hyödynnettiin osaston sairaanhoitajilta saatuja palautteita. Kyselyn tulok-

set esiteltiin osaston hoitajille yhteisessä palaverissa. Hankkeen päätteek-

si järjestetyssä aivoriihessä kotiuttavat hoitajat pohtivat kyselyn tuloksia. 

Tulosten pohjalta osaston kotiuttavat hoitajat nostivat esille ensisijaisia 

kehittämiskohteita kotiutusprosessista ja tuottivat kehittämisideoita kotiu-

tusprosessin sujuvoittamiseksi ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi. Ke-

hittämisideoiden toteuttaminen alkoi hankkeen päätyttyä.  

Kehittämishankkeessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä 

myös muiden somaattisten vuodeosastojen kotiutusprosessia. Kotiutus-

prosessi koostuu pääasiassa samansisältöisistä vaiheista vuodeosastosta 

huolimatta ja voidaan olettaa, että samansisältöisiä hukkatekijöitä esiintyy 
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myös muiden vuodeosastojen kotiutusprosesseissa. Kotiuttava hoitaja 

toiminta on edennyt yhtä vuodeosastoa lukuun ottamatta kaikille somaatti-

sille aikuisvuodeosastoille ja tiivistä yhteistyötä tehdään kotiuttavien hoita-

jien kesken. 

Kehittämishankkeen päätteeksi pidetyssä aivoriihessä osaston kotiuttavien 

hoitajien kehittämisideat kohdistuivat osaston sisäisen kotiutusprosessin 

sujuvoittamiseen ulkopuolisen palvelun kehittämisen sijaan. Aivoriihessä 

korostui kotiuttavien hoitajien motivaatio saada aikaan muutoksia kotiutus-

toiminnan edistämiseksi nopealla aikataululla. Tähän pyritään keskittymäl-

lä ensin osaston sisäisen kotiutusprosessin kehittämiseen. Koettiin, että 

kehittämistoimintaa ja yhteisiä palavereja on helpompi organisoida omas-

sa työyhteisössä, sillä niihin osallistuvat henkilöt työskentelevät yhdessä 

päivittäin. Myös toiminnan edistymistä voidaan arvioida ja palautetta antaa 

päivittäisen työskentelyn ohella, mikä nopeuttaa kehittämistoiminnan ete-

nemistä. 

11.3 Eettisyys ja luotettavuus  

Eettinen sitoutuminen ohjaa hyvää tutkimusta. Tutkimuksen eettisyyden 

tarkasteluun kuuluu selkiyttää, mitä tutkitaan ja kenen ehdoilla tutkimusta 

tehdään (Tuomi &Sarajärvi 2013, 127-129). Ennen kehittämistoiminnan 

aloittamista ja tutkimusaiheen valintaa on mietittävä, mitä asioita halutaan 

edistää. Terveydenhuollon kehittämistoiminnassa pyritään potilaan hy-

vään. Eettisten periaatteiden noudattamisen tulee jatkua koko prosessin 

ajan kehittämis- ja tutkimuskohteen aiheen valinnasta tutkimusongelmien 

ja kehittämistehtävien määrittelyyn sekä tietolähteiden valintaan, aineis-

tonkeruu- ja kehittämismenetelmiin ja niiden toteutukseen, saadun tiedon 

analysointiin, luotettavuuden arviointiin ja raportointiin asti. (Heikkilä, Joki-

nen & Nurmela 2008, 44-46; Tuomi & Sarajärvi 2013, 132-133.) Pietarisen 

(2002) nimeämät asiat tutkimuksen eettisyydelle ovat tutkijan aito kiinnos-

tus uuden tiedon hankintaan, paneutuminen tutkimusalaan, rehellisyys, 

vahingon aiheuttamisen välttäminen, jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen, 

tieteellisen tiedon käyttäminen eettisten vaatimusten mukaisesti, tutkimuk-
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sen tekemisen edistäminen omalla toiminnalla sekä suhtautuminen muihin 

tutkijoihin arvostavasti. (Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen 2013, 211-

212.)  

Tässä kehittämishankkeessa eettisiä periaatteita pohdittiin suunnittelusta 

alkaen. Kehittämishankkeen aihe saatiin toimeksiantajalta. Opinnäytetyön-

tekijät kokivat aiheen ajankohtaiseksi ja kiinnostavaksi. Aiheen rajausta 

mietittiin perusteellisesti. Aluksi ideana oli selvittää mahdollisen kotiutta-

misyksikön hyödynnettävyyttä PHKS:ssa eri vuodeosastoilla. Vähitellen 

toimeksiantajan kanssa käydyissä keskusteluissa aihe tarkentui. Sen jäl-

keen sovittiin keinot, joilla kehittämishanke toteutetaan. Tiedonhankkimis-

menetelmäksi sovittiin kysely. Kyselyllä kartoitettiin kotiutusprosessin eri 

vaiheiden ajallisia kestoja sekä muita kotiutusprosessissa ilmeneviä poti-

laalle lisäarvoa tuottamattomia hukkatekijöitä lean-menetelmän työkalua 

hyödyntäen. Kehittämishankkeen suunnittelussa perehdyttiin kehittämis-

menetelmiin, aineistonkeruu- ja analysointimenetelmiin, kehittämishank-

keiden toteutuksiin, aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja raportointimenetel-

miin parhaan kykymme mukaan huolellisesti ja rehellisesti. Kehittämis-

hankkeen vetäjät noudattivat sairaanhoitajina myös oman ammattinsa eet-

tisiä periaatteita (Sairaanhoitajien eettiset ohjeet). 

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa on noudatettava lainsäädäntöä (kts. 

esimerkiksi henkilötietolaki 523/1999). Kehittämishankkeisiin tarvitaan 

myös kyseisen organisaation lupa (Heikkilä ym. 2008, 45), joka myönnet-

tiin PHKS:sta. Eettisiin periaatteisiin kuuluu, että tutkija kertoo tutkittaville 

tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet, menetelmät ja riskit, tutkittavien ano-

nymiteetin ja aineiston käyttämisen ja säilyttämisen sekä tutkittavan mah-

dollisuuden kieltäytyä tai vetäytyä tutkimuksesta. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 

132-133.) Kehittämishanketta suunniteltiin yhdessä osaston esimiesten ja 

hoitajien kanssa. Osaston hoitajat antoivat suostumuksensa kyselyyn osal-

listumiseen osastonhoitajalle. Kotiuttavien hoitajien ammattitaitoa hyödyn-

nettiin kyselylomakkeen kysymysten hiomisessa. Osaston kotiuttavat hoi-

tajat ja sairaanhoitajat esitestasivat lomakkeen ja niitä palautui kahdeksan 

kappaletta. Sen jälkeen pidettiin kotiuttavien hoitajien kanssa palaveri, jos-
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sa he antoivat palautetta kysymyksistä. Sen perusteella kysymyksiä vielä 

muotoiltiin ymmärrettävimmiksi.  

Kyselyyn kohteena olevien potilaiden anonymiteetti säilyi koko ajan, sillä 

kyselyn vastaaja poisti lomakkeista potilaiden henkilötiedot, kun lomak-

keen tiedot oli täytetty. Myös kyselyyn vastanneiden anonyymius säilyi, 

sillä lomakkeeseen merkittiin vain vastaajan tiedot: osaston kotiuttava hoi-

taja, osaston muu sairaanhoitaja, joku muu – kuka. Sekä palautetut lo-

makkeet että sähköinen aineisto on säilytetty eettisten periaatteiden mu-

kaisesti.  

Hyvään tieteelliseen toimintatapaan kuuluu, että tutkimustulosten käsitte-

lyssä ei toimita harhaanjohtavasti tai vilpillisesti. Vilpillistä toimintaa on se-

pittäminen eli tekaistujen havaintojen tai tulosten esittäminen, havaintojen 

tai tulosten vääristäminen, luvaton lainaaminen eli plagiointi ja toisen tut-

kimuskokonaisuuden tai sen osien anastaminen. (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2012, 8-9.) Kyselyllä tuotetun aineiston käsittely, analysointi 

ja raportointi on tehty kehittämishankkeille ja opinnäytetyölle annettujen 

ohjeiden mukaisesti ja hyvää tieteellistä tapaa noudattaen. Kyselyn tulok-

sissa käsitellään tavoitteiden kannalta oleellinen aineisto. Aivoriihessä ke-

hittämishankkeen vetäjien tehtävänä oli kannustaa ja motivoida siihen 

osallistuneita ideoimaan kehittämisehdotuksia, tukea työskentelyn säily-

mistä aiheessa ja toimia ideoiden kirjaajana.  

Tieteellisen tiedon hankinnassa luotettavuus on keskeistä. Luotettavuus 

koskee sekä tutkimusmenetelmiä, tutkimusprosessia että tuloksia, joita 

tutkimuksella saadaan. (Toikko & Rantanen 2009, 121; Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007, 226-127). Tieteessä luotettavuutta tarkastellaan validius 

eli pätevyys ja reliaabelius eli toistettavuus -käsitteiden avulla. Validius 

tarkoittaa, että mittari eli tutkimusmenetelmä mittaa sitä, mitä sen tulee 

mitata. (Kananen 2009,87; Toikko & Rantanen 2009, 121-122; Hirsjärvi 

ym. 2007, 226). Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteet-

tiin, jossa sisäinen tarkoittaa käsitteiden ja tehtyjen valintojen johdonmu-

kaista käyttämistä (Toikko ja Rantanen 2009, 122), ja että tutkimustulokset 

saadaan käytetyistä muuttujista (Kananen 2009, 91). Ulkoiseen validiteet-
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tiin liittyy yleistettävyys, jonka tulee vastata tutkittuun aiheeseen liittyvää 

populaatiota, ei kaikkea yleistettävyyttä. Se sisältää johtopäätösten ja ul-

koisten ilmiöiden väliseen suhteeseen liittyviä asioita. (Toikko ja Rantanen 

(2009, 122).  

Ennen kyselylomakkeen laatimista perehdyttiin aiheen teoreettiseen tie-

toon ja selvitettiin kehittämishankkeen toimeksiantajilta, millaisia asioita 

kyselyssä toivotaan selvitettävän. Kotiutusprosessissa ilmeneviä potilaalle 

lisäarvoa tuottamattomia hukkatekijöitä selvitettiin käyttäen lean-

menetelmän työkalua kysymyksissä 19-27 (Liite 3). Vehviläinen-Julkusen 

(2013,53) mukaan kvantitatiivinen tutkimus tuo tietoa asioista, joista tutkija 

osaa aiemmin hankittuun tietoon perustuen kysyä. Kyselylomakkeen laa-

dintavaiheessa tietoa lean-menetelmän hukkatyyppien esiintymisestä ter-

veydenhuollon toimintaprosesseissa oli, mutta tietoa kotiutusprosessin 

ajallisista viiveistä (kysymykset 9-16) ei ollut.  

Reliaabelius tarkoittaa pysyvyyttä. Tutkimustulokset eivät ole sattumanva-

raisia vaan samat tulokset saadaan, jos tutkimus toistetaan. (Kananen 

2009, 87; Hirsjärvi ym. 2017, 226.) Jos tutkimuksen validius on kunnossa, 

on myös reliabiliteetti kunnossa. Vastaavasti, jos mittarin reliabiliteetti ei 

täyty, ei käytetty mittarikaan ole validi. (Kananen 2009, 90.) Toikon ja Ran-

tasen (2009, 122-123) mukaan luonnontieteellisissä ja kokeellisissa tutki-

muksissa toistettavuus voidaan vaatia, mutta kehittämishankkeissa se on 

haasteellista. Sosiaalisten prosessien toistettavuus on haasteellista: kyse-

lyt ovat usein suppeita ja kyselylomakkeet joudutaan laatimaan nopeasti, 

mikä luo paineita mittarin pätevyydelle ja aineistot jäävät suppeiksi, mikä 

heikentää toistettavuutta. Tässä kehittämishankkeessa kyselylomakkeen 

hiomista tehtiin viiden viikon aikana. Esitestauksen ja kotiuttavilta hoitajilta 

saadun palautteen pohjalta kysymyksiä tarkennettiin, joten siltä osin sen 

pätevyyttä pyrittiin lisäämään. Etukäteen saatiin arvio, että osastolta kotiu-

tuisi kyselyn ajanjaksolla noin 70-80 potilasta. Kyselyn aikaan osastolla oli 

normaalia vähemmän potilaita ja täytettyjä lomakkeita palautettiin 49. Mää-

rää voidaan pitää opinnäytetyössä riittävänä, sillä kyselystä saatujen tieto-

jen tarkoituksena on ensisijaisesti hyödyntää kotiuttamisprosessin kehit-

tämistä sisätautiosastolla 33-34:llä.  
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Kyselylomakkeessa kysyttiin potilaiden taustatietoina ikää, sukupuolta, 

asumismuotoa ja tuetun asumismuodon muotoa. Ennakkoajatuksena oli, 

että ristiintaulukoinnilla voitaisiin selvittää, onko näillä yhteyttä jatkohoito-

paikkaan siirtymisessä tai viiveiden syntymisessä. Pohdittiin, voisiko esi-

merkiksi potilaan asumismuodolla olla yhteyttä siihen, lähteekö potilas ko-

tiin vai siirtyykö jatkohoitoon. Aineiston pienuuden ja jatkohoitoon siirtyvien 

potilaiden vähyyden vuoksi ristiintaulukoinnilla ei saatu vertailtavaa tietoa. 

Toistettavuuden kannalta kyselyn aineisto oli liian pieni. Sen luotettavuutta 

heikentää myös se, että potilasaines ja osastolta kotiutuvien potilaiden 

määrä vaihtelee.  

Toikko ja Rantasen (2009, 123) mukaan ryhmäprosessin toistettavuus uu-

della ryhmällä ei ole itsestään selvää, vaikka tehtävänanto ja olosuhteet 

pysyisivät samanlaisina. Ryhmän prosessiin voivat vaikuttaa kulttuuri ja 

yhteisöllisyys sekä jäsenten yksilölliset tekijät. Tämä olisi otettava huomi-

oon, jos kehittämishankkeeseen kuulunut aivoriihi toistettaisiin uudelleen.  

Toimintatutkimuksessa suunnittelu, toteutus ja arviointi etenevät ja toistu-

vat sykleittäin (Kananen 2014, 34; vrt. Ojasalo ym. 2014, 60). Tässä kehit-

tämishankkeessa prosessin vaiheet etenivät lähes suunnitellusti. Kyselyn 

toimeksiantajalle tehty raportti ei valmistunut tammikuussa niin kuin etukä-

teen suunniteltiin, vaan se luovutettiin toimeksiantajalle ja osaston esimie-

helle helmikuussa. Maaliskuussa esitettiin tulokset osaston henkilökunnal-

le sekä pidettiin aivoriihi osaston kotiuttavien hoitajien kanssa. Aivoriihessä 

syntyneet kehittämisideat luovutettiin osaston käyttöön. Kehittämishanke 

päättyi opinnäytetyöntekijöiden osalta tähän.  

Kehittämistoiminnan luotettavuuden arviointiin kuuluu saadun tiedon käyt-

tökelpoisuuden arviointi. Kehittämistulosten näkökulmasta käyttökelpoi-

suus tarkoittaa erityisesti kehittämisprosessin seurauksena syntyneiden 

tulosten hyödynnettävyyttä. (Toikko & Rantanen 2009, 125.) Kyselyn tu-

loksilla saatiin käyttökelpoista tietoa kotiutusprosessin keskimääräisestä 

kestosta ja siinä ilmenevistä hukkatekijöistä. Kotiuttamisyksikköä voitaisiin 

hyödyntää, jos sellainen olisi Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Siihen, 

mitä kehitettävää kotiutusprosessissa olisi, saatiin vain kolme vastausta. 
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Aivoriihityöskentelyssä kotiuttavat hoitajat ideoivat kyselyssä saatujen tu-

losten pohjalta kotiutusprosessin kehittämisideoita. Niiden pohjalta osas-

tolla 33-34 alkaa kotiutusprosessin sujuvoittamista ja asiakaslähtöisyyttä 

edistävä kehittämistyö.  

11.4 Jatkokehittämisaiheita  

Tämän kehittämishankkeen avulla on saatu hyvää tietoa kotiutusprosessin 

etenemisestä ja siinä esiintyvistä asiakkaalle lisäarvoa tuottamattomista 

tekijöistä eli hukasta sisätautien vuodeosastolla 33 - 34. Tätä tietoa on 

mahdollista hyödyntää myös muilla somaattisilla vuodeosastoilla kehitettä-

essä kotiutusprosessia ja kotiuttava hoitaja toimintaa. Hankkeen avulla on 

saatu myös tietoa mahdollisen kotiuttamisyksikön hyödynnettävyydestä 

PHKS:ssa.  

Tässä kehittämishankkeessa toteutetun kyselyn tulosten avulla nousi esille 

mahdollisen kotiuttamisyksikön hyödynnettävyys PHKS:ssa. Kaikista kyse-

lyn potilaista 63 % olisi vastaajien mielestä voinut odottaa kotiutumista tai 

jatkohoitopaikkaan siirtymistä kotiuttamisyksikössä, jos sellainen olisi Päi-

jät-Hämeen keskussairaalassa. Tulevissa kehittämishankkeissa voisi olla 

kiinnostavaa selvittää, olisiko kotiuttamisyksikkö toimintaa mahdollista or-

ganisoida ja toteuttaa PHKS:ssa jo olemassa olevilla resursseilla?  

Tämän kehittämishankkeen päätteeksi tuotettiin kehittämisideoita, jotka 

kohdistuivat osaston sisäisen kotiutusprosessin viivästymisen syihin. Poti-

laan kotiutumista tai jatkohoitopaikkaan siirtymistä hidasti myös useat ko-

tiutusprosessin ulkopuolisen palvelun viivästymisen syyt. Jatkokehittämis-

hankkeissa voisi selvittää mahdollisuuksia potilaan jatkohoitopaikkaan siir-

tymiseen liittyvien viiveiden vähentämiseksi ja kotiutusprosessin sujuvoit-

tamiseksi tältä osin. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

 

 KRITEERIT POTILAAN SIIRTYMISELLE KOTIUTTAMISYKSIKKÖÖN 

• Potilas liikkuu omatoimisesti, apuvälineen avulla tai yhden avusta-

mana  

• Potilas on orientoitunut aikaan ja paikkaan  

• Potilas ei tarvitse vuodepaikkaa  

• Potilas ei tarvitse eristyspaikkaa  

• Hoitajan potilaalle määrittelemä hoitoisuusluokka on 1-3  

 

Potilaan hoitoisuus määritellään päivittäin erillisen hoitoisuusluokitusjärjes-

telmän avulla. Käyttöoikeus tähän järjestelmään on yksikkökohtainen ja 

ohjeiden kopiointi tai luovutus muuhun kuin käyttöoikeuden omaavan 

osaston käyttöön on kielletty. Tämän vuoksi ei hoitoisuusluokkien määri-

telmää voida tässä avata. 
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LIITE 2  

Tutkimuslupa  

 

 

Asianumero D/2286/13.00.00.01/2017 
Päätöslaji  
  
Otsikko Kotiuttamisprosessin kehittäminen sisätautien vuodeosastolla 

33-34:llä Päijät-Hämeen keskussairaalassa, Lahden 
ammattikorkeakoulu 
 

Päätösperustelut Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijan toimeksiantona tekemä 
opinnäytetyö, joka toteutetaan toimintatutkimuksena. 
 
Tutkimuksesta ei aiheudu kuluja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle. 
 

Päätös Päätän myöntää tutkimusluvan 30.6.2018 saakka seuraavin ehdoin ja 
edellytyksin: 
- saadut tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä saa käyttää vain 
opinnäytesuunnitelmassa määriteltyyn aiheeseen. 
- tekijän on huolehdittava siitä, että työssä muodostuvat yksittäisen 
henkilön identifioinnin mahdollistavat aineistot säilytetään omina 
asiakirjoista erillisinä aineistoina ja suojataan asiattomilta pääsyiltä 
sekä manuaalisten että atk-tiedostojen osalta. 
- jos opinnäytesuunnitelmassa tulee muutoksia, tulee niistä ilmoittaa 
lupaviranomaiselle ja tarvittaessa hakea uusi lupa 
- tietosuojasyistä tutkimuksen tulokset tulee julkistaa siten, ettei niistä 
voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Tulosten raportoinnissa ja 
julkaisemisessa on noudatettava tieteen eettisiä ohjeita. 
- lupa voidaan peruuttaa, jos lupapäätöksen ehtoja rikotaan 
- lupapäätöksen saajan tulee antaa päätös tiedoksi kaikille osallisille ja 
valvoa ehtojen täyttymistä 
 
Luvan saanut on velvollinen toimittamaan valmiin opinnäytetyön 
sähköisen version Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
tutkimuskoordinaattorille.  
 
Tekijänoikeuksista ja omistuksesta on sovittu erikseen 
toimeksiantosopimuksessa. 
 
Tämän luvan myöntämiseen liittyvät tutkimuslupahakemusasiakirjat on 
tallennettu asianhallintajärjestelmä TWebiin. 
 

Lisätietojen antaja Ylihoitaja Tarja Halme, puh. 044 440 6040 
 
 
 
Toimivallan peruste Hallintosääntö 
Nähtävänäoloaika 06.11.2017 
Nähtävänäolopaikka Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, kirjaamo, Keskussairaalankatu 

7, 15850 Lahti 
 

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus 
 

Saaja Paula Piirainen, Hilda Kemppainen 
Tiedoksi  Marjo Soini, Taina Anttonen 

 
Liitteet Lupahakemus ja sopimus opinnäytetyöstä 
 Opinnäytesuunnitelma 
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LIITE 3  

 

Hyvä kysymyslomakkeen vastaaja! 

 

Aloita lomakkeen täyttäminen potilaan kotiutusprosessin alkaessa. Liitä potilaan henkilö-

tietotarra lomakkeen oikeaan yläkulmaan ja poista se tai peitä tiedot, kun kaikki potilaan 

kotiutusprosessiin liittyvät tiedot on täytetty. 

 

Lomakkeen kohdat 1 ja 9 - 16 koskevat potilaan kotiutusprosessin ajallisesti määriteltyä 

etenemistä, kohdat 2 - 8  lomakkeen vastaajan ja potilaan taustatietoja ja kohdat 17 - 18 

potilaan kotiutumiseen liittyviä järjestelyjä. 

 

Kysymykset 19 - 27 käsittelevät potilaan kotiutusprosessissa mahdollisesti esiintyviä 

viivästymisen syitä eli hukkatekijöitä. Voit valita saman kysymyksen alta yhden tai use-

amman vaihtoehdon. Jos annetut vaihtoehdot eivät kuvaa havaitsemaasi hukkatekijää, 

voit lisätä sen kohtaan muu - mikä. Voit tarvittaessa jatkaa vastaustasi lomakkeen kään-

töpuolelle. 

 

Avoin kysymys 28 koskee kokonaisvaltaista arviotasi kotiuttamasi potilaan kotiutuspro-

sessin etenemisestä ja kysymykset 29 - 30 mahdollisen kotiuttamisyksikön hyödynnettä-

vyyttä. 

 

Kiitos! 
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1. POTILAAN SAAPUMINEN OSASTOLLE - PÄIVÄMÄÄRÄ JA 

KELLONAIKA:  

______________________________________________________ 
 

 

 

 

2. Lomakkeen vastaaja:  

   Osaston kotiuttavahoitaja 
 

   Osaston muu sairaanhoitaja 
 

   

Joku muu - kuka? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

3. Potilaan ikä:  

   alle 50 
 

   51 - 60 
 

   61 - 70 
 

   71 - 80 
 

   81 - 90 
 

   yli 91 
 

 

 

 

 

4. Potilaan sukupuoli:  

   Nainen 
 

   Mies 
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   Muunsukupuolinen 
 

 

 

 

5. Potilas asuu:  

   Kotona 
 

   Laitoksessa 
 

   

Muualla - missä? 

________________________________ 

 

 

 

 

6. Potilaan asumismuoto kotona:  

   Asuu yksin 
 

   Asuu toisen kanssa 
 

   Ei tietoa 
 

 

 

 

7. Onko potilaalla tuettu asumismuoto tätä hoitojaksoa edeltävästi?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

8. Jos potilaalla on tuettu asumismuoto, onko se  

   Koti kotihoidon turvin 
 

   Omaishoitajan turvin 
 

   Palvelutalo 
 

   Laitoshoito 
 

   

Muu - mikä? 

________________________________ 
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JATKOHOITOON SIIRTYVÄ POTILAS - KOTIUTTAVAHOITAJA TÄYTTÄÄ:  

 

 

 

 

9. Jatkohoitomääräys tehty - päivämäärä ja kellonaika:  

______________________________________________________ 
 

 

 

10. Hoitaja asettaa potilaan jatkohoitojonoon - päivämäärä ja kellon-

aika:  

______________________________________________________ 
 

 

 

11. E-pal tehty - päivämäärä ja kellonaika:  

_______________________________________________________ 
 

 

 

12. Potilaan siirtokuljetus tilattu - päivämäärä ja kellonaika:  

_______________________________________________________ 
 

 

 

13. Potilas siirtyy jatkohoitoon - päivämäärä ja kellonaika:  

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

POTILAS LÄHTEE KOTIIN:  

 

 

 

 

 

14. Kotiutumismääräys tehty - päivämäärä ja kellonaika:  

______________________________________________________ 
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15. Potilas on valmis kotiutumaan - päivämäärä ja kellonaika:  

______________________________________________________ 
 

 

 

16. Potilas lähtee osastolta - päivämäärä ja kellonaika:  

______________________________________________________ 
 

 

 

17. Potilas kotiutuu ilman palveluja  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

18. Potilas kotiutuu palvelun turvin - mikä palvelu?  

______________________________________________________ 
 

 

 

 

POTILAAN KOTIUTUMISEN TAI JATKOHOITOPAIKKAAN SIIRTYMISEN MAHDOLLISIA 

VIIVÄSTYMISEN SYITÄ: 

 

 

 

19. Kotiutusprosessiin käytetty aika ei johda tavoiteltuun lopputulok-

seen. Aikaa kuluu virheiden korjaamiseen ja selvittelyyn.  

 Potilaan kotiuttamiseen liittyvä tieto ei välity koordinaatiokeskuksesta 
 

 Potilas on valmis laitettavaksi jonoon, mutta tämä jää tekemättä 
 

 
Potilas on valmis laitettavaksi jonoon, mutta jatkohoitopaikan järjestävään 

tahoon ei saada yhteyttä 
 

 Ilmoitus jatkohoitopaikan saamisesta puuttuu tai viivästyy 
 

 
Tieto jatkohoitopaikan saamisesta ei tavoita kaikkia kotiutusprosessiin 

osallistujia 
 

 Potilaan kotiin tuotettavien palvelujen järjestämisessä ongelmia 
 

 Varmistussoitto jatkohoitoon tai palvelujen järjestäjälle puuttuu 
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 Potilaan kuljetus on järjestämättä 
 

 Tietojärjestelmä ei tue sujuvaa työskentelyä 
 

 

Muu - mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tehdään potilaan näkökulmasta tarpeettomia tai ennenaikaisia jär-

jestelyjä tai työtä  

   
Ennenaikainen jatkohoitopaikan tai kotiinlähdön järjestäminen potilaan 

voinnissa tapahtuvan muutoksen vuoksi 
 

   Potilaan tarpeeton huonesiirto 
 

   Potilaan vaatteiden tai tavaroiden tarpeeton siirtely tai etsiminen 
 

   Potilas ei tarvitse kotiin järjestettyä palvelua 
 

   Potilaan, lääkärin, toisen hoitajan tai sihteerin etsiminen 
 

   
Potilaan kotiutukseen liittyvän materiaalin tai hoito- tai apuvälineen etsi-

minen 
 

   Järjestetään potilaan vointiin nähden väärin mitoitettu siirtokuljetus 
 

   

Muu - mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

21. Potilas on valmis kotiutumaan tai siirtymään jatkohoitopaikkaan, 

mutta odottaa  

   Hoitajaa ja jatkohoito-ohjeita 
 

   Lääkäriä ja jatkohoito-ohjeita 
 

   Papereiden valmistumista 
 

   Seuraavaa ruokailua 
 



80 
 

   Ennen lähtöä annettavaa hoitotoimenpidettä tai lääkitystä 
 

   Hakijaa 
 

   Siirtokuljetusta 
 

   

Muuta - mitä? 

________________________________ 

 

 

 

 

22. Hoitaja on valmis kotiuttamaan tai siirtämään potilaan jatkohoito-

paikkaan, mutta odottaa  

   Lääkäriä ja jatkohoito-ohjeita 
 

   Potilaan papereita 
 

   Sihteerin työpanosta 
 

   Osastofarmaseutin jakamia kotiin annettavia lääkkeitä 
 

   

Muuta - mitä? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

23. Lääkäri on valmis kotiuttamaan tai siirtämään potilaan jatkohoito-

paikkaan, mutta odottaa  

   Seniorilääkäriä 
 

   Potilaan tilaan liittyviä tietoja tai tuloksia 
 

   Potilaan papereita 
 

   

Muuta - mitä? 

________________________________ 

 

 

 

 

24. Potilaan kotiutuminen tai jatkohoitopaikkaan siirtyminen viivästyy  

   Kotiuttavan osaston henkilökuntaresurssin puutteen vuoksi 
 

   Kotiuttavan osaston henkilökunnan osaamisvajeen vuoksi 
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   Kotiin järjestetyn palvelun saatavuuden vuoksi 
 

   

Muu syy - mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

25. Potilaan jatkohoitopaikkaan siirtyminen viivästyy jatkohoitopaikan  

   Paikkapulan vuoksi 
 

   Osaamisvajeen vuoksi 
 

   Hoitovälineiden puutteen vuoksi 
 

   Asianmukaisen hoitopaikan (esim. eristyshuone) puutteen vuoksi 
 

   

Muu syy - mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

26. Potilaan kotiutusprosessiin osallistuvan henkilökunnan työ ei edistä 

kotiutusprosessin etenemistä  

 
Potilas jonottaa jatkohoitopaikkaan tai kotiin pääsyä yön yli tai kauem-

min 
 

 Potilaan kotiutusprosessiin liittyvän tiedon kirjaaminen useaan paikkaan 
 

 Turha raportointi potilaan hoitoon osallistumattomalle taholle 
 

 Turhaksi koettu raportointi potilaan jatkohoitoon osallistuvalle taholle 
 

 

Muu - mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

27. Kotiutusprosessissa hyödynnettävän osaamisen tai tiedon käyttä-

mättä jättäminen  

 Kotiutusprosessiin liittyvien toimintojen puutteellinen organisointi 
 

 
Potilaan, potilaan omaisen tai läheisen tai ulkopuolisen palvelun tuottajan 

antama tieto jää hyödyntämättä 
 

 Lääkäri ei hyödynnä kotiutushoitajan osaamista 
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 Muu henkilökunta ei hyödynnä kotiutushoitajan osaamista 
 

 Ei hyödynnetä työryhmän yhteistyötä 
 

 

Muu - mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

28. Arvioi, miten tämän potilaan kotiutusprosessi eteni. Mitä kehitettä-

vää sen toteutumisessa mahdollisesti olisi ollut?  

________________________________________________________ 

 

 

 

 

29. JOS PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA OLISI ERILLINEN, 

VALVOTTU KOTIUTTAMISYKSIKKÖ, OLISIKO TÄMÄ POTILAS 

VOINUT ODOTTAA KOTIUTUMISTA TAI JATKOHOITOPAIKKAAN 

SIIRTYMISTÄ KOTIUTTAMISPÄIVÄNÄ KOTIUTTAMISYKSIKÖSSÄ?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

30. Ole hyvä ja perustele edellisen kysymyksen vastaus seuraavien 

kriteerien pohjalta: 

 

Kotiuttamisyksikköön siirtymisen edellytyksenä on, että seuraavat kri-

teerit täyttyvät: 

- Potilas liikkuu omatoimisesti, apuvälineen avulla tai yhden avustama-

na 

- Potilas on orientoitunut aikaan ja paikkaan 

- Potilas ei tarvitse vuodepaikkaa 

- Potilasta ei tarvitse eristää 
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- Potilaan hoitoisuuluokitus luokka 1-3   

________________________________________________________ 
 

 

 

Tarkistathan vielä että, olet huolellisesti täyttänyt pyydetyt taustatiedot, potilaan 

kotiutusprosessin etenemistä kuvaavat ajankohdat ja siinä esiintyneet mahdolli-

set hukkatekijät sekä vastannut avoimiin kysymyksiin. 

Lämmin kiitos sinulle!  
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LIITE 4  

Potilaan kotiutusprosessin ajallisia kestoja  

   
          

Jatkohoitoon siirty-
vät potilaat    

Kotiin lähtevät poti-
laat  

          

Lomake Vrk Tunnit Minuutit   Lomake Vrk Tunnit Minuutit 
1 1 3 19   1 3 2 55 
2 2 14 15   2 2 19 50 
3 0 22 30   3 1 17 25 
4 1 14 25   4 1 3 30 
5 5 0 50   5 0 16 50 
6 5 20 55   6 0 18 30 
7 4 4 33   7 0 21 10 
8 3 11 45   8 2 4 5 
9 1 22 17   9 7 23 2 

10 5 15 55   10 4 0 30 
11 4 3 5   11 3 23 20 
12 4 18 0   12 4 18 10 

Yht. 35 146 349   13 1 1 50 

      14 4 22 20 

      15 1 17 30 

      16 2 1 17 

      17 4 21 50 

      18 2 15 57 

      19 1 7 45 

      20 1 15 55 

      21 2 22 0 

      22 5 22 30 

      23 1 0 0 

      24 3 14 40 

      25 2 20 0 

      26 0 21 55 

      27 0 18 55 

      28 0 8 35 

      29 6 21 54 

      30 3 0 45 

      31 4 19 35 

      32 3 16 55 

      33 1 2 10 

      34 1 22 0 

      35 0 22 45 

      36 6 20 40 

      Yht. 80 510 1140 
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Jatkohoitomääräys tehty - hoitaja 
asettaa potilaan jatkohoitojonoon 

Hoitaja asettaa potilaan jatko-
hoitojonoon - epal tehty  

           

Lomake Päivät Tunnit  Minuutit   Lomake Päivät Tunnit  Minuutit  
1 0 1 46   1 0 4 43  
2 0 0 45   2 0 0 30  
3 0 1 10   3 0 0 7  
4 0 0 26   Yht.  0 4 80  
5 0 0 19        

6 0 0 49        

7 0 1 31        

8 0 0 23        

Yht. 0 3 249        
           
           
           
           
           

Potilaan siirtokuljetus tilattu –  
potilas siirtyy jatkohoitoon  

Jatkohoitomääräys tehty –  
potilas siirtyy jatkohoitoon 

           

Lomake Päivät Tunnit  Minuutit   Lomake Päivät Tunnit  Minuutit  
1 0 1 48   1 0 7 0  
2 0 0 13   2 0 6 50  
3 0 0 29   3 1 0 48  
4 0 0 25   4 0 6 41  
5 0 2 15   5 0 3 3  
6 0 0 26   6 1 5 21  
7 0 1 20   7 0 8 4  
8 0 2 13   8 1 1 44  
9 0 1 45   9 1 2 7  

Yht. 0 7 234   10 1 2 6  
      11 0 7 51  
      12 0 3 57  

      Yht. 5 50 332  
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Kotiutumismääräys tehty –  
potilas on valmis kotiutumaan 

Kotiutumismääräys tehty –  
potilas lähtee osastolta 

           

Lomake Vrk Tunnit  Minuutit   Lomake Vrk Tunnit  Minuutit  
1 3 2 59   1 3 3 54  
2 0 2 53   2 0 5 23  
3 0 2 55   3 0 4 10  
4 0 3 7   4 0 4 15  
5 0 0 30   5 0 1 0  
6 0 10 0   6 0 18 30  
7 0 1 5   7 0 1 40  
8 0 0 15   8 0 1 55  
9 0 3 10   9 0 4 10  

10 0 3 25   10 0 6 0  
11 0 4 5   11 0 6 40  
12 0 2 0   12 0 2 0  
13 0 0 30   13 0 6 10  
14 0 3 40   14 0 4 50  
15 0 0 35   15 0 1 0  
16 0 3 55   16 0 6 17  
17 0 3 15   17 0 4 30  
18 0 3 10   18 0 4 12  
19 0 3 40   19 0 4 25  
20 0 4 5   20 0 4 15  
21 0 4 38   21 0 3 35  
22 0 1 20   22 0 3 50  
23 0 0 15   23 0 4 16  
24 0 1 55   24 0 4 48  
25 0 3 30   25 0 1 40  
26 0 0 35   26 0 3 50  
27 0 1 0   27 0 0 50  
28 0 0 57   28 0 2 42  
29 0 3 20   29 0 5 30  
30 0 2 10   30 0 0 35  
31 0 0 42   31 0 1 20  

Yht. 3 66 816   32 0 2 7  
      33 0 4 5  
      34 0 3 25  
      35 0 2 22   

      Yht.  3 125 911  
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Potilas valmis kotiutumaan –  
potilas lähtee osastolta       

           

Lomake Vrk Tunnit  Minuutit        

1 0 0 55        

2 0 2 30        

3 0 1 15        

4 0 1 8        

5 0 0 30        

6 0 8 30        

7 0 0 35        

8 0 1 40        

9 0 1 0        

10 0 3 15        

11 0 2 5        

12 0 2 50        

13 0 0 30        

14 0 0 50        

15 0 3 37        

16 0 0 30        

17 0 1 0        

18 0 0 25        

19 0 0 10        

20 0 0 11        

21 0 0 10        

22 0 0 20        

23 0 0 35        

24 0 0 5        

25 0 0 47        

26 0 2 0        

27 0 0 20        

28 0 1 10        

29 0 0 45        

30 0 1 15        

31 0 1 40        

Yht. 0 30 753        
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LIITE 5  

19. Arvioi, miten tämän potilaan kotiutusprosessi eteni. Mitä kehitettävää 
sen toteuttamisessa mahdollisesti olisi ollut?  
 
 

Vastausten määrä: 21  

 

• Melko jouhevasti, hoitajien osuuus aiemmin valmis. Lääkäri tekisi paperit aiemmin. 

• Potilas sai jatkohoitopaikan nopeasti.Pääsi siirtymään saman päivän aikana. Am-
bulanssikyytiä joutui odottamaan os:lla 2h. 

• Laitettu jonoon tk:hon perjantaina. Eristyspaikkaa vaativa potilas. Odotti os:lla 
vkonlopun yli jatkohoitopaikkaa. 

• Osaston muu hoitaja huolehtinut kotiutuksen koska kotiuttava hoitaja kiireinen. 

• Lääkäri ei ollut osaston "oma", jolloin kommunikaatio oli haastavaa. 

• Kotiutus sujui hyvin. Kotisairaala hoito järjestyi nopeasti. 

• Potilas olisi kotiutunut aikaisemmin, jos hakija olisi tullut aikaisemmin. 

• Lääkäri ennen kiertoa valmistautunut kotiuttamaan potilaan. Hoitajissa paljon sijai-
sia, joille DM potilaan hoito ei tuttua. Lopulta pt odottanut kyytiä 2h 

• Lääkäri valmistautunut kotiuttamaan. Jää henkilöstön vuoksi odottamaan papereita 
(paljon sijaisia töissä) 

• Lääkäri valmistautunut kotiuttamaan potilaan. 

• Melko nopeasti, odottanut tarvittavia lääkkeitä sekä lääkärin tekstejä 

• Kotiutusprosessi eteni suunnitellusti aikataulussa 

• Tieto eri erikoisalojen välillä ei kulkenut. Potilas joutui odottamaan kauan osastolla 

• Potilaan kotiutuminen sujui ongelmitta! 

• Tämä sujui jouhevasti 

• Kotiutumisessa ja kotihoidon järjestämisessä ei ongelmaa, potilas kotiutuu ajal-
laan. Potilas CM-tiimin asiakas. CM-tiimi järjesti kotihoidon, teki paljon työtä. Poti-
las oli ensin tk-jonossa. Potilaan toiveesta (ja omaisen) järjestetiin potilaalle koti-
apua, jotta voi mennä kotiin tk-vuodeosaston sijasta.Lääkäri olisi halunnut potilaan 
tk:hon. 

• kotisairaanhoito järjestyi illaksi vasta. Sai klo 16 i.v ab osastolla 

• Hyvin, paitsi että lääkäri olisi voinut viedä potilaalle lääkelistan. 

• Potilas kotiutui kotihoidon turvin. Yksit. kotihoito, eivät näe potilaan tietoja efficasta. 
Kotiutuspäätös tehtiin jo lääkärin kierrolla. Potilas kotiutui iltapäivällä, kotihoidolle 
piti saada mukaan jatkohoito-ohjeet/lääkelista. 

• kotiutus eteni hyvin 

• Potilas pääsi jatkohoitopaikkaan nopeasti, samana päivänä kun jonotus alkoi. Jou-
tui odottamaan lääkärin epikriisiä ja ambulanssikyytiä. 
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LIITE 6  

30. Ole hyvä ja perustele edellisen kysymyksen vastaus seuraavien kritee-

rien pohjalta: Kotiuttamisyksikköön siirtymisen edellytyksenä on, että seu-

raavat kriteerit täyttyvät: - Potilas liikkuu omatoimisesti, apuvälineen avulla 

tai yhden avustamana - Potilas on orientoitunut aikaan ja paikkaan - Poti-

las ei tarvitse vuodepaikkaa - Potilasta ei tarvitse eristää - Potilaan hoitoi-

suusluokitus luokka 1 – 3  

Vastausten määrä: 37 

- Vuodepotilas 
- Sekava potilas, tarvitsee vuodepaikan ja valvontaa 
- Vuodepotilas 
- Vuodepot. tarvitsi lisähappea 
- Potilas kosketuseristyksessä ja vuodepotilas 
- Muistamaton potilas 
- Asiallinen ja omatoiminen 
- Asiallinen ja omatoiminen 
- Asiallinen ja omatoiminen mies. 
- Asiallinen omatoiminen 
- Suht. asiallinen, ohjattava 
- Suht asiallinen, liikkuu rollan kanssa 
- Kaikki kriteerit täyttyvät 
- Potilas on omatoiminen, odotti vain hakijaa. 
- Omatoiminen, perusterve 
- omatoiminen, asiallinen 
- Asiallinen, omatoiminen. 
- Asiallinen, omatoiminen mies. Hoit.luokka 2, istuu päiväsalissa. Ei eristystä. 
- Omatoiminen ja asiallinen 
- Asiallinen, omatoiminen 
- Omat. liikkuu, asiallinen, ei eristyksen tarvetta 
- Potilas omatoiminen ja asiallinen. Ei tarvinnut osastolla hoitajan apua kuin taksin 

tilaaminen. 
- Omatoiminen ja asiallinen. Ohjeet saanut jatkoihin jo ennen klo 12.00. 
- Kaikki kriteerit täyttyvät 
- asiallinen ja omatoiminen 
- Kaikki kriteerit täyttyy. 
- omatoiminen, asiallinen ja orientoitunut,  

ei tarvitse eristystä. 
Hoitoisuus 1 

- asiallinen, omatoiminen 
- Ei ole orientoitunut koko aikaa. 
- omatoiminen, orientoitunut 
- Täyttää kaikki kriteerit 
- Vuodepotilas, muistamaton 
- psyk. sairaus 
- Vuodepotilas, eristys, lepositeet 
- vuodepotilas, sekava 
- potilas puhtaassa eristyksessä 

- Sekava, autettava vuodepotilas enimmäkseen, happilisää tarvitsee. 


