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ment project, a lot of unprofitable work, or wasted work was found daily work of a 

health nurse. This was waste in every type of Lean thinking, especially from the 

movement. The main focus of the development project was on the work of the health 

nurse and the waste of it. The developmental focus was on resource efficiency and its 

improvement. 

In this project, significant amount of waste was found, and a lot of recourses could be 
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1 JOHDANTO 

Väestön vanheneminen ja terveydenhuollon kustannusten nopea kasvu ovat asettaneet 

terveydenhuollon uusien haasteiden eteen.  Menoihin nähden niukka julkinen rahoitus 

sekä ammattitaitoisen henkilökunnan vaje ovat pakottaneet terveydenhuoltoa tarkastele-

maan omaa toimintaansa kriittisesti ja hakemaan uusia innovatiivisia tapoja tuottaa ole-

massa olevilla resursseilla mahdollisimman laadukasta palvelua ja lisäarvoa asiakkaille. 

(Reijula ym. 2017, 3, 14.)   Viime aikoina on sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistunut 

merkittäviä muutospaineita ja näihin haasteisiin on pyritty vastaamaan. Terveydenhuol-

lossa on aloitettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota kustannustehokkuuteen sekä 

erilaisiin johtamis- ja kehittämismalleihin. Tällainen yksi johtamisen malli on Lean. (Saaris-

tola & Korhonen 2015, 16.)   

Leaniä pidetään autoteollisuudesta lähtöisin olevana johtamisen ajattelutapana, jossa yh-

tenä tärkeimpänä tavoitteena on tuottaa asiakkaalle mahdollisimman paljon lisäarvoa, 

mahdollisimman pienillä resursseilla. Tämä tarkoittaa prosesseissa esiintyvän hukan mini-

moimista ja näin mahdollisimman virtaviivaista ja kustannustehokasta työskentelyä. (Lean 

Enterprise Institute 2017.) Tällainen ajattelutapa on laajentunut terveydenhuoltoon laajem-

malti viime vuosituhannen loppupuolella ja sen on toivottu erityisesti edistävän palveluiden 

tuottavuutta, parantavan hoidon laatua sekä nostavan resurssien käyttöastetta (Burgess & 

Radnor 2013, 223).   

Lean on johtamisen ajattelutapa, mutta se voidaan nähdä myös joukkona erilaisia mene-

telmiä, joiden avulla pyritään luomaan mahdollisimman paljon lisäarvoa potilaille vähentä-

mällä erityisesti hukkaa ja odottamista. Leanissä korostetaan asiakkaan tarpeiden huomi-

oon ottamista, työntekijöiden osallistumista ja jatkuvaa laadun parantamista. Lean -peri-

aatteiden soveltamista ja toteuttamista terveydenhuollossa koskeva tutkimus on ollut vä-

häistä, mutta se on viime aikoina kuitenkin lisääntymässä. (JBL 2019; Flynn ym. 2014.)  

Lean on ollut käytössä viime vuosina myös paljon suomalaisessa terveydenhuollossa, jol-

loin sen avulla on yleensä pyritty hakemaan taloudellisia säästöjä sekä kehittämään hoito-

prosessien tehokkuutta. Kokemukset Leanistä ovat olleet positiivisia ja menetelmänä 

Lean tunnetaan jo laajalti. (Jorma, Tiirinki, Bloigu & Turkki 2016, 9.) Helsingin yliopistolli-

sen sairaalan (HUS) kuvantamisen yksikkö aloitti edelläkävijänä oman Lean -matkansa jo 

vuonna 2009, jolloin he kehittivät hoitoketjujaan Lean –menetelmien avulla. Tulokset olivat 

hyviä ja hoitoketjujen tehokkuus parantui HUS:ssa merkittävästi. (Soininen 2015, 

3170.)  Mäkijärvi (2013) on tarkastellut niin ikään HUS:ssa vuosina 2011-2013 toteutettu-

jen pilottihankkeiden kautta Leanin sopimista suomalaisen julkisen terveydenhuollon ke-

hittämiseen ja laadunhallintaan. Saatujen tulosten pohjalta Mäkinen arvioi, että Lean sopii 
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erinomaisesti myös suomalaisen terveydenhuollon palveluprosessien kehittämiseen. (Mä-

kijärvi 2013, 90-91.)  

Lean -ajattelutapaa on siis tutkittu suomalaisessa terveydenhuollossa ja sen on todettu 

soveltuvan hyvin kehitystyöhön, mutta myös päivittäiseen työhön (Hihnala, Kettunen, Su-

honen & Tiirinki 2017, 27). Terveydenhuollossa Leanillä voidaan nähdä olevan useita ta-

voitteita. Keskiössä on kuitenkin aina lisäarvon tuottaminen potilaalle. Tähän liittyy voi-

makkaasti hukan minimoiminen, jolloin myös laatu paranee ja työn tuottavuus kasvaa. 

Lean –menetelmässä pyritään hakemaan tasapainoa virtaustehokkuuden ja resurssite-

hokkuuden välille minimoimalla erityisesti vaihtelun esiintymistä prosesseissa. (Heikkilä & 

Martinsuo 2015.)  

Tämä kehittämishanke toteutettiin Jämsän neuvolassa, joka tuottaa Jämsän kaupungin 

alueen perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola- sekä perheohjaajapalvelut. Jämsän 

neuvola on osa yksityistä Jämsän Terveys Oy:tä. Yhtiössä on viime vuosina tapahtunut 

isoja organisaatiomuutoksia, mutta näiden lisäksi neuvolassa on tehty merkittäviä muita-

kin uudistuksia. Jämsään perustettiin vuonna 2005 perhepalvelukeskus, jonka seurauk-

sena neuvolapalvelut, perheneuvola ja lasten terapiapalvelut yhdistyivät. Tämän myötä 

kyseiset yksiköt muuttivat konkreettisesti yhteisiin kaikille uusiin tiloihin vuonna 2014. 

Nämä tilat sijaitsevat Jokilaakson sairaalassa entisen vuodeosaston paikalla, jonne ei 

muuton yhteydessä tehty merkittäviä muutos- tai remonttitöitä.  Muuton jälkeen perhepal-

velukeskuksessa on pääosin keskitytty päivittäiseen työskentelyyn asiakkaiden parissa, 

eikä työn kriittiselle tarkastelulle ole ollut aikaa.  Tämän kehittämishankkeen myötä asiaan 

haluttiin muutosta. Kehittämishankkeessa keskityttiin Jämsän neuvolan terveydenhoitajien 

päivittäisessä työssä esiintyvän hukan löytämiseen ja minimoimiseen käyttäen tutkimus-

menetelmänä toimintatutkimusta.   
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT  

2.1 Kehittämishankkeen tausta  

Jämsän kaupunki on pienehkö paikkakunta Jyväskylän ja Tampereen välissä, jossa he-

räsi huoli terveydenhuollon palveluiden säilymisestä. Jämsä ei halunnut tuolloin jäädä 

odottamaan isoja sosiaali- ja terveysuudistuksia, vaan teki isoja poliittisia päätöksiä itse. 

Jo vuonna 2009 Jämsän kaupunki päätti ulkoistaa erikoissairaanhoidon palvelujensa tuot-

tamisen yksityiselle palveluntuottajalle turvatakseen Jokilaakson sairaalan olemassa olon 

ja muun muassa päivystys- ja leikkaustoiminnan jatkumisen paikkakunnalla. Tuolloin jär-

jestettiin asiamukainen kilpailutus, jonka voitti terveyspalveluita tuottava yritys nimeltä Pih-

lajalinna Oy. Jämsän kaupunki ja Pihlajalinna Oy solmivat sopimuksen erikoissairaanhoi-

don palveluiden tuottamisesta paikkakunnalla, jonka seurauksena Jokilaakson Terveys 

Oy aloitti toiminnan 1.9.2009. Kyseinen yritys on Jämsän kaupungin, Pihlajalinna konser-

nin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisyhtiö. (Jämsä 2018; Pihlajalinna 2018a.)  

Yksityistäminen ei kuitenkaan Jämsässä päättynyt tähän, vaan 1.9.2015 siirtyi myös pe-

rusterveydenhuollon palvelujen tuottaminen, mukaan lukien ennaltaehkäisevät perhepal-

velut Pihlajalinna Oy:n tuottamaksi toiminnaksi. Tällöin Jämsän Terveys Oy aloitti toimin-

tansa. Jämsän Terveys Oy on siis osa Pihlajalinna konsernia, jonka tavoitteena on olla 

vuonna 2020 Suomen arvostetuin sosiaali- ja terveysyhtiö. (Pihlajalinna 2018b.) Tähän ta-

voitteeseen pääseminen vaatii paljon työtä ja yhdeksi painopisteeksi on otettu Lean –ajat-

telutavan levittäminen koko yritykseen ja sen työmenetelmien avulla tehtävä kehitystyö. 

Leanin avulla Pihlajalinnassa pyritään entisestään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja 

tuottavuutta sekä ottamaan koko henkilökunta mukaan yhtiön kehittämiseen ja sitä kautta 

sitouttamaan heidät paremmin yhteisten tavoitteiden taakse. (Kivikari 2017; Jämsän Ter-

veys 2018.)  

Jokilaakson Terveys Oy:n ja Jämsän Terveys Oy: n tärkeimmät asiakkaat ovat palvelui-

den tilaajana Jämsän kaupunki ja palveluita käyttävät asiakkaat.  Pihlajalinnassa heitä ha-

lutaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla ja oikea-aikaisesti.  Terveyspalveluiden tuot-

taminen vaatii kuitenkin paljon resursseja ja koska Pihlajalinna Oy, yksityisenä yrityksenä, 

haluaa olla kannattava sijoitus myös omistajilleen, täytyy resurssitehokkuuteen kiinnittää 

jatkuvasti huomiota.   

Lean ajattelutavan käyttöönottamista on jo aikaisemmin toteutettu Pihlajalinnan Oy:n yksi-

köissä Jämsässä.  Vuonna 2016 Jokilaakson Terveyden vuodeosasto 4:lla toteutettiin 

oma Lean –hanke, jossa oli mukana kaksi ulkopuolista vetäjää. Tämän hankkeen jälkeen 

terveyskeskuksen vastaanottopalveluissa toteutettiin oma Lean –hanke, joka toteutettiin jo 
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täysin oman organisaation voimin. Lean ajattelutapaa haluttiin laajentaa nyt siis myös per-

hepalvelukeskukseen ja tämän takia päädyttiin käynnistämään perhepalvelukeskuksen si-

sällä oma kehittämishanke syksyllä 2017. Perhepalvelukeskuksen sisällä kehittämishank-

keen tiimoilta jakaannuttiin vielä pienempiin tiimeihin, joita olivat perheneuvola, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto, terapiatyö ja neuvola. Tämä työ keskittyy varsinaisesti neuvolan 

osuuteen. (Kivikari 2017.)  

 

2.2 Kehittämishankkeen kohdeorganisaatio  

Pihlajalinna Oy on vuonna 2001 perustettu sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava yritys, 

joka alkuvuosina keskittyi henkilöstövuokraukseen. Vuonna 2005 yhtiö laajensi toimin-

taansa erikoissairaanhoidon- ja ulkoistuspalveluihin. Jämsän kaupungin ulkoistamispäätös 

vuonna 2009 toi Pihlajalinnalle ensimmäisen ison yhteistyösopimuksen. Nyt kymmenen 

vuotta myöhemmin Pihlajalinna on laajentunut usealle paikkakunnalla ympäri Suomea ja 

liikevaihto on kasvanut merkittävästi, ollen vuoden 2017 lopussa jo yli 400 miljoonaa eu-

roa. Pihlajalinna Oy:n tavoitteena on olla vuonna 2020 Suomen arvostetuin sosiaali- ja ter-

veysyhtiö. (Pihlajalinna 2018b.)  
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Kuvio 1. Jämsän Terveyden organisaatiomalli Jämsän neuvolan osalta (Pihlajalinnan Intra 

2019)  

Tämä kehittämishanke toteutettiin Jämsän Terveys Oy:n hyvinvointipalveluihin kuuluvaan 

Jämsän neuvolaan. Jämsässä toimii yksi äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolapalveluita tar-

joava yksikkö, Jämsän neuvola. Lastenneuvolapalveluita sen sijaan tarjotaan neljässä eri 
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toimipisteessä. Näitä ovat Jämsän neuvola, Länkipohjan ja Kuoreveden sekä Koskenpään 

lastenneuvolat. (Kuvio 1.)  Tämä kehittämishanke on Jämsän neuvolan osuus koko perhe-

palvelukeskuksen Lean –kehittämishankkeista, jossa työskentelee suurin osa neuvoloiden 

terveydenhoitajista ja jossa toimii myös koko Jämsän alueen äitiys- ja perhesuunnittelu-

neuvolat.  Koskenpään, Kuoreveden ja Länkipohjan lastenneuvoloissa työskentelee aino-

astaan kaksi osa-aikaista terveydenhoitajaa, joten nämä yksiköt ovat huomattavan pieniä 

yhden henkilön työpisteitä. Jämsän neuvolassa työskentelee kaiken kaikkiaan kuusi ter-

veydenhoitajaa ja yksi perheohjaaja. Kaikki Jämsän neuvolassa työskentelevät terveyden-

hoitajat tekevät sekä lasten-, että äitiysneuvolatyötä. Tämä lisäksi yksi Jämsän neuvolan 

terveydenhoitajista vastaa perhesuunnitteluneuvolan toiminnasta muun työnsä ohessa. 

Jämsän neuvolassa työskentelee myös kaksi osa-aikaista lääkäriä, mutta he eivät kehittä-

mishankkeeseen osallistuneet.  

 

2.3 Neuvolatoiminta   

Neuvolatoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet, sillä Arvo Ylpön toimesta Suomeen pe-

rustettiin ensimmäiset lastenneuvolat jo 1920-luvulla. Vuonna 1944 Suomessa säädettiin 

laki, jonka mukaan joka kuntaan oli vuoteen 1949 mennessä perustettava äitiys- ja lasten-

neuvola. Vuonna 1972 voimaan astunut kansanterveyslaki antoi osaltaan lisää mahdolli-

suuksia neuvolapalveluiden kehittämiseen ja moniammatillisuuteen.  Nykyään lähes kaikki 

alle kouluikäiset lapset (99,5%) ja raskaana olevat naiset (99,7%) käyvät neuvoloissa. 

(Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, THL 2019.)  

Vielä tänäkin päivänä Suomessa lastenneuvola- ja äitiysneuvolatoimintaa ohjaa hyvin 

vahva lainsäädäntö, joka määrittelee neuvolatyön tavoitteet. Terveydenhuoltolaki 

(1326/2010, 15§) velvoittaa Suomen jokaisen kunnan järjestämään alueellaan raskaana 

olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja hei-

dän perheidensä neuvolapalvelut. Tätä kunnissa tarjottavaa palvelua ohjaa tällä hetkellä 

neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää 

suun terveydenhuoltoa koskeva valtioneuvoston asetus (380/2009), joka astui voimaan 

1.7.2009.  Neuvolatoiminnan lainsäädännön tavoitteena on tarjota kaikille suomalaisille 

tasavertaiset ja -laatuiset neuvolapalvelut asuinkunnasta riippumatta. Asetuksen yhtenä 

tärkeimpänä tarkoituksena on ehkäisevää toimintaa tehostamalla varmistaa, että lasten, 

nuorten ja perheiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasol-

taan yhtenäisiä sekä yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia. Asetuksessa sään-

nellään myös tarkasti terveystarkastusten ja niissä tarjottavan terveysneuvonnan sisältöä 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090380
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ja määrää. Juuri lainsäädännön takia neuvolatoiminta on hyvin ohjattua ja valvottuakin toi-

mintaa, eikä tämän takia mahdollista kunnille suuria poikkeavuuksia palvelujen tarjon-

nassa. Suomessa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) toimii neuvolatoimintaa ohjaa-

vana ja valvovana yksikkönä, joka on luonut selkeät tavoitteet ja raamit tarjottaville palve-

luille. THL:n ohjeistus määrittelee tarkasti niin lastenneuvola- kuin äitiysneuvolakäynneille 

ajankohdat, minimimäärät sekä vastaanottokäyntien sisällöt ja toiminnot. (Terveyden- ja 

hyvinvoinnin laitos, THL 2019a.)  Jämsän neuvolassa käynnit toteutuvat hyvin valtakun-

nallisen ohjeistuksen mukaan. 

Lastenneuvolan asiakkaina ovat alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Käyntirun-

gon mukaan lapsi käy ennen kouluikää neuvolassa keskimäärin 17 kertaa, näistä käyn-

neistä 10 toteutuvat ennen lapsen ensimmäistä ikävuotta. Toisen ikävuoden jälkeen lap-

set käyvät neuvolassa yleensä vuoden välein. Lastenneuvolakäynnit toteutuvat pääasi-

assa terveydenhoitajan toimesta, mutta viisi kertaa ennen kouluikää lapsi ja hänen per-

heensä tapaa myös neuvolalääkärin. Lastenneuvolassa päätehtävänä on tukea lapsen 

kehitystä seuraamalla ja edistämällä lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja 

kehitystä sekä tukea vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen 

hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Lastenneuvola huolehtii myös 

kansallisen rokotusohjelman toteutumisesta. Lastenneuvolatyöskentely on selkeä jatkumo 

äitiysneuvolassa toteutettavalle työlle. (THL 2019b.)  

Äitiysneuvolan asiakkaina ovat puolestaan lasta odottavat naiset sekä heidän puolisonsa. 

Pääasiallinen tarkoitus äitiysneuvolatyöskentelylle on turvata raskaana olevan naisen ja 

sikiön terveys sekä hyvinvointi. Lisäksi äitiysneuvolan työn tavoitteena voidaan nähdä tu-

levien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitys-

ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistävä työ. Ensimmäistä kertaa raskaana 

oleva nainen käy äitiysneuvolassa raskautensa aikana keskimäärin 11 kertaa, uudelleen 

synnyttäjä 10 kertaa. Äitiysneuvola on pääasiassa ajanvaraukseen perustuvaa vastaanot-

totyötä, mutta siellä toteutetaan myös kotikäyntejä terveydenhoitajan toimesta. Ensim-

mäistä lastaan odottaville perheille pitäisi tarjota kaksi kotikäyntiä, joista toinen toteutettai-

siin jo raskaudenaikana. Toinen kotikäyntiajankohta on pian synnytyksen jälkeen, joka to-

teutetaan kaikkien synnyttäneiden luokse. Normaalisti etenevän raskauden aikana äitiys-

neuvolassa on yksi tai kaksi lääkärin suorittamaa terveystarkastusta. (THL 2019c.) Myös 

nämä käynnit toteutuvat Jämsän neuvolassa hyvin ohjeistuksen puitteissa. 

Neuvoloissa toiminta on aina ajanvaraukseen perustuvaa palvelua, mikä tarkoittaa sitä, 

että asiakkaan on varattava aina aika vastaanottokäynneille etukäteen runko-ohjelmien tai 

henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Vastaanottokäyntien keskimääräiset kestoajatkin 
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on ohjeistettu THL:n toimesta. Pääasiassa lastenneuvolan terveydenhoitajien vastaanotto-

käynnit ovat pituudeltaan 60 minuuttia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, äitiysneu-

volassa vastaanotot vaihtelevat puolestaan puolesta tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. 

Neuvolatoimintaan ei kuulu ohjeistuksien mukaan akuuttien tai kroonisten sairauksien 

hoito, vaan se on kokonaisuudessaan ennalta ehkäisevää toimintaa. (THL 2019b; THL 

2019c.)  

 

2.4 Kehittämishankkeen tarkoitus ja tavoite  

Lean -ajattelutavassa keskeisellä sijalla on tuottavuuden ja laadun jatkuva parantaminen. 

Tuottavuuden lisääminen ei kuitenkaan perustu työtahdin tai resurssien lisäämiseen, vaan 

työssä esiintyvän asiakkaalle lisäarvoa tuottamattoman työn eli ”hukan” minimoimiseen. 

(Kouri 2010, 10.) Jämsän neuvolassa toteutettavan kehittämishankkeen tarkoituksena oli 

kehittää terveydenhoitajan työtä ja sitä kautta tarjota neuvolan asiakkaille jatkossa entistä 

laadukkaampaa ja oikea-aikaisempaa palvelua ottaen huomioon asiakkaiden yksilölliset 

tarpeet ja toiveet.   

Kehittämishankkeen tavoitteena oli kuvata terveydenhoitajan työssä esiintyvä hukka, sekä 

luoda ratkaisut sen eliminoimiseksi. Hukan poistumisen myötä terveydenhoitajien työaikaa 

vapautuu, mikä ohjataan kokonaisuudessaan asiakkaiden hyväksi.     
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3 TIETOPERUSTA  

3.1 Lean  

Lean historiasta puhuttaessa on mentävä aina vuoteen 1913 asti, jolloin Henry Ford kehitti 

massatuotantojärjestelmän autoteollisuuteen. Monessa mielessä kuitenkin vuonna 1937 

perustetun japanilaisen autonvalmistaja Toyotan luomaa johtamisfilosofiaa pidetään myö-

hemmin Leaniksi nimetyn ajattelutavan esikuvana. (Liker 2006, 15.)  

Autotehdas Fordilla oli ensimmäisenä käytössä jatkuvan materiaalivirran periaate, jossa 

kuitenkin tuotteiden läpimenoajat olivat Toyotan johtaja Taiichi Ohnon mielestä aivan liian 

pitkiä. Ohno, jota pidetään Leanin kehittäjänä, tutustui Fordilla käytössä olevaan proses-

siin ja havaitsi kyseisen menetelmän haasteet. Hän näki prosesseissa paljon lisäarvoa 

tuottamatonta työtä ja aikaa, jonka vuoksi asiakas joutui odottamaan tilaamaansa tuotetta 

pitkään, riippumatta siitä, kuinka kauan itse tuotteen valmistumiseen meni aikaa. Ohnon 

mielestä massatuotantoprosessista piti saada joustavampi ja asiakkaiden tarpeisiin pa-

remmin vastaamaan pystyvä tuotantomenetelmä. Näin sai alkunsa prosessi, jonka johto-

ajatuksena keskityttiin tekemään vain sitä mitä tarvittiin, juuri silloin kun tarvittiin ja niin pal-

jon kuin tarvittiin. Tämä tuotantoprosessitapa tunnetaan nykypäivänä just-in-time- tai imu-

järjestelmänä. (Liker 2006, 21-23.)  

Imujärjestelmä perustuu tehokkaaseen sekä suoraviivaiseen työskentelyyn ja siihen pää-

semiseksi Ohno määritteli jo tuolloin seitsemän erilaista hukkaa aiheuttavaa tekijää pro-

sesseissa, joiden eliminoinnilla työskentelystä saatiin entistä kustannustehokkaampi. 

Nämä lisäarvoa tuottamattomat hukkatyypit olivat: ylituotanto, odottelu, tarpeettomat ma-

teriaalin ja tuotteiden kuljetukset, ylikäsittely eli tarpeeton työ/liikatuotanto, liiallinen varas-

tointi, tarpeettomat työntekijöiden liikkumiset ja liikkeet sekä tarpeettomat virheet. Kahdek-

sanneksi hukaksi on myöhemmin lisätty työntekijän käyttämättä jätetty luovuus ja osaami-

nen, joka estää etenkin kehittämistyötä. (Vuorinen 2014, 71; Resar ym. 2011, 2.)  

Näiden edellä mainittujen muutosten myötä syntyi Toyotalla täysin uusi tuotantojärjes-

telmä, joka tunnetaan nykyään ympäri maailmaa Toyotan tuotantojärjestelmänä 

(TPS).  Tässä TPS:ssä keskeisessä osassa ovat asiakkaiden tunnistaminen ja työn arvon 

määrittäminen asiakkaan näkökulmasta, arvoketjun tunnistaminen ja analysointi, yksiosai-

sen virtauksen luominen hukan eliminoinnilla, asiakaskysyntään vastaaminen sekä jat-

kuva pyrkimys täydellisyyteen. (Vuorinen 2014,71; Liker 2006, 24-27, 88.)  Tämä Toyo-

talla kehitetty tuotantojärjestelmä (TPS) tunnetaan nykyään Toyota yhtiön ulkopuolella pa-

remmin Lean –ajattelutapana (Holweg 2007,421).   
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Lean- termin keksi vuonna 1988 amerikkalainen Massachusetts Institute of Technologyn 

(MIT) tutkija Jon Krafcik. Hän käytti Sloan Management Review -lehden Triumph of the 

Lean Production System nimisessä artikkelissa käsitettä Lean ensimmäistä kertaa. Koko 

maailman tietoisuuteen Lean –termi nousi kuitenkin vasta vuonna 1990, jolloin James P. 

Womack, Daniel T. Jones ja Daniel Roos kirjoittivat kirjan nimeltä The Machine That 

Changed the World. Tämä kirja pohjautui Toyota yhtiössä jo aikaisemmin luotuun ajattelu-

tapaan (TPS). Lean on englantia ja tarkoittaa ”hoikka, laiha, vähärasvainen”. (Sana-

kirja.org 2019). 

Lean määritelmiä löytyy kirjallisuudesta useita. Raynus (2011, 96-97) määrittelee kirjas-

saan Improving Business Process Performancen Leanin ajattelutavaksi, jossa keskitytään 

toiminnan muuttamiseen sellaiseksi, missä tehdään vain sellaisia toimintoja, jotka lisäävät 

tuotteen tai palvelun arvoa. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sellaisten toimintojen poista-

mista tuotannosta, jotka ovat lisäarvoa tuottamatonta työtä eli ”hukkaa”. Lean –ajattelussa 

ensisijaisena pyrkimyksenä on avata yrityksen toimintaketjut ja prosessit niin, että pysty-

tään määrittelemään, mikä on tätä tuotteen tai palvelun arvoa lisäämätöntä hukkatyötä ja 

miten se saadaan minimoitua.   

Lean Enterprise Instituten (2019) määritelmän mukaan Lean on puolestaan joukko käsit-

teitä, periaatteita ja työkaluja, joiden avulla asiakkaalle tuotetaan suurin mahdollinen lisä-

arvo vähimmillä resursseilla, hyödyntäen samalla täysin työntekijöiden osaaminen ja tai-

dot.   

James Womack ja Daniel Jones puolestaan määrittelevät Lean –tuotannon kirjassaan 

Lean Thinking viisivaiheiseksi prosessiksi, jonka vaiheita ovat: asiakkaan arvon määrittely, 

arvovirran määrittely, prosessin virtaus eli flow, imuohjaus asiakkaasta taaksepäin ja erin-

omaisuuden tavoittelu (Womack & Jones 2003, 15). 

Takiichi Ohnoa, jota voidaan pitää yhtenä Lean –menetelmän luojana, on puolestaan ki-

teyttänyt vuonna 1988 Lean ajattelun seuraavasti: ” Me katsomme ainoastaan aikajanaa 

siitä hetkestä, kun asiakas antaa meille tilauksen, siihen pisteeseen, kun keräämme rahat. 

Ja me pienennämme tuota aikajanaa poistamalla lisäarvoa tuottamattoman hukan.” (Liker 

2006, 7.)  

 

http://sloanreview.mit.edu/
http://www.lean.org/downloads/MITSloan.pdf
http://www.lean.org/downloads/MITSloan.pdf
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3.2 Lean terveydenhuollossa  

Nykyään Lean tunnetaan maailman laajuisena johtamisen ajattelutapana ja filosofiana, 

jonka avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua, pienentämään toimin-

nan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Leaniä hyödynnetään nyky-

päivänä paljon myös terveydenhuollossa. (Barnas & Addams 2017, 7-10.)  

Terveydenhuollossa Lean –ajattelutavan hyödyntäminen on vielä suhteellisen uusi mene-

telmä, jonka juuret ulottuvat varsinaisesti 1990-luvulle (Van den Heuvel, Does & de Ko-

ning, 2006, 380). Vasta 2000- luvun alussa Leaniä on alettu kuitenkin hyödyntämään eri-

tyisesti kehitystyön tekemisessä ollen nykyään yksi suosituimmista menetelmistä. Leaniä 

on hyödynnetty maailmanlaajuisesti, mutta erityisen aktiivisessa käytössä se on ollut Aust-

raliassa, Yhdysvalloissa sekä Iso-Britanniassa. Tulokset Leanin hyödyntämisestä ovat ol-

leet hyviä. Sillä on saatu parannettua hoidon laatua, vähennetty kuluja sekä pienennettyä 

kaiken kaikkiaan hoitoprosesseihin ja odottamiseen menevää aikaa. Hoitohenkilökunta on 

myös tutkimusten mukaan saatuihin tuloksiin tyytyväisiä. Hoitohenkilökunnan työmotivaa-

tio on saatu Leanin avulla nousemaan, mutta myös asiakkaiden tyytyväisyys saatuihin 

palveluihin on lisääntynyt. (Robinson ym. 2012, 190.)  

Lean -ajattelutavassa tarkoituksena on ymmärtää prosessien toimintaa ja tiedon kulkua. 

Ongelmat prosessien sujuvuudessa johtuvat usein hämärtyneestä kokonaiskuvasta, jol-

loin samat asiat toistuvat useita kertoja. Leanin avulla on mahdollista kuitenkin luoda sys-

teemit myös terveydenhuoltoon, jotka ovat samaan aikaan tuottavia, tehokkaita ja vastaa-

vat ensisijaisesti asiakkaan eli potilaan tarpeisiin. (Womack ym. 2005, 17.) Jotta Lean –

ajattelua pystytään hyödyntämään terveydenhuollossa parhaalla mahdollisella tavalla, tu-

lisi se sen sijaan, että keskitytään pelkästään tiettyihin Lean –tekniikoihin tai työkalujen 

käyttöön vakiinnuttaa se osaksi koko organisaatiokulttuuria. Tämä tarkoittaa kaikkien työn-

tekijöiden mukaan ottamista kehitystyöhön ja heidän rohkaisemistaan tavoittelemaan aina 

vaan entistä parempaa potilaiden hoitoa. (Drotz & Poksinska 2014, 178-179.)  

Lean –ajattelussa korostuu viisi periaatetta, jotka ovat arvon määrittely asiakkaan näkö-

kulmasta, arvovirran määrittäminen, esteetön virtauksen luominen, imuohjaus ja täydelli-

syyden tavoittelu. (Kuvio 2.) Terveydenhuollossa asiakkaaksi usein mielletään vain potilas 

ja unohdetaan niin sanotut sisäiset asiakkaat, jotka johtavat varsinaisesti terveydenhuol-

lon prosesseja. Terveydenhuollossa näiksi sisäisiksi asiakkaiksi voidaan nimetä myös 

muun muassa lääkärit, sairaalat ja hoidon maksajat, joiden näkökulma prosessien arvon 

määrittelyssä on myös ensiarvoisen tärkeää. (Womack ym. 2005, 6.)  
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Kuvio 2. Lean viisi pääperiaatetta (Vuorinen 2014, 72; Womack ym. 2005, 6)  

Arvovirralla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, jotka tarvitaan tuotteen tai palvelun aikaan-

saamiseksi. Terveydenhuollossa tämä tarkoittaa kaikkien niiden vaiheiden kartoittamista, 

jotka potilas käy läpi terveydenhuoltojärjestelmässä saadakseen tarvitsemansa hoidon. 

(Laursen, Gertsen & Johansen 2003, 5.) Arvovirtaan vaikuttavia tekijöitä terveydenhuol-

lossa on muun muassa hoidon saavutettavuus, laatu, viiveet, ylikapasiteetti, valmistelu-

ajat, laitteiden toimivuus, potilaiden ja laitteiden siirtely ja jononhallinta (Kollberg, Dahl-

gaard & Brehmer 2006, 14). Esteettömällä virtauksen luomisella terveydenhuollossa kat-

seet käännetään hoitoketjuihin ja niiden sujumiseen. Virtauksia voidaan tehostaa poista-

malla prosesseista asiakkaille lisäarvoa tuottamatonta työtä eli hukkaa. Näin potilaan hoi-

toketjut saadaan mahdollisimman lyhyiksi ja siitä hyötyy potilaan lisäksi myös hoitava yk-

sikkö ja viime kädessä myös yhteiskunta. (Saaristola & Korhonen 2015, 17.)  

Imuohjaus periaatteen soveltaminen terveydenhoidossa on niukempaa, mutta hyvin toteu-

tettuna imuohjauksella voidaan lyhentää esimerkiksi jonoja (Poksinska 2010, 323). Imuoh-

jauksessa palvelun todellinen tarve määritellään asiakas/potilaslähtöisesti ja potilasta siir-

retään tai kuljetetaan vain todellisen tarpeen mukaan.  Hyvin toimiva imujärjestelmä vaa-

tisi terveydenhuollossa kuitenkin merkittävää joustavuutta henkilöstösuunnittelussa ja hoi-

tojärjestelmissä, jotta potilaiden määrän vaihteluihin voitaisiin sopeutua mahdollisimman 

joustavasti (Decker & Stead 2008, 162).  

1. Arvon 
määrittely 

asiakas-
näkökulmasta

2. Arvovirran 
määrittely

3. Esteetön 
virtaus

4. Imuohjaus

5. 
Täydellisyyden 

tavoittelu
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Täydellisyyden tavoittelu on Lean –ajattelutavan viides periaate. Vaikka täydellisyyteen 

pyrkimys on terveydenhuollossa tärkeää, sitä on sovellettu suhteellisen vähän (Poksinska 

2010, 323). Terveydenhuollossa täydellisyyden määrittäminen ei ole yksikertaista, mutta 

se voidaan nähdä esimerkiksi erinomaisena oikeaan aikaan annettuna hoitona tai tehtynä 

tutkimuksena, joiden ansioista päästään mahdollisimman nopeasti oikeaan diagnoosiin ja 

sitä kautta jatkotoimenpiteisiin. Hoitotyössä täydellisyyteen pääseminen on haastavaan, 

mutta täydellisyyteen pyrkimyksen periaatteen päällimmäisenä tarkoituksena onkin syn-

nyttää organisaatioon jatkuvan parantamisen kulttuuri. Tämä tarkoittaa käytännössä hoito-

työn jatkuvaa kriittistä arvioimista ja sitä kautta hoidon laadun parantamista. (Womack & 

Jones 2003,26.)  

Leanin terveydenhuollolle tuomat hyödyt ovat hyvin moninaisia. Etenkin odotusaikojen ly-

heneminen, nopeampi diagnoosin tekeminen sekä lyhentyneet sairaalajaksot ovat selke-

ästi potilaiden saamia etuja. Potilastilastot ovat myös parantuneet Leanin avulla ja hoito 

on useammin ollut ensimmäisellä kerralla oikeanlaista, joten laatu on parantunut.  Lean –

menetelmien avulla on saatu myös lisättyä työpaikkojen siisteyttä, järjestystä sekä turvalli-

suutta. Leanin avulla on päästy myös ylimääräisen tavaran säilyttämisestä ja näin ollen 

saatu varastotiloja pienenettyä. Hallintoprosesseja on myös saatu sujuvoitettua ja näin toi-

mimaan paremmin. (Aherne 2007, 15.)  

 

3.3 Resurssitehokkuus vs. virtaustehokkuus  

Kaikki yritykset, jotka tarjoavat palveluita asiakkailleen haluavat omalla toiminnassaan olla 

mahdollisimman tehokkaita. Tämä tarkoittaa yrityksen omien olemassa olevien resurssien 

mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä jokaisessa prosessin vaiheessa, ilman että re-

surssit joutuisivat käymään ns. tyhjäkäynnillä. Resursseina tarkoitetaan niin henkilöstö- 

kuin välineellisiäkin resursseja, joita palvelun tuottamiseen kulloinkin tarvitaan. Tämä re-

surssien tehokas hyödyntäminen on ollut jo pitkään tehokkuustarkastelun luonnollisin läh-

tökohta, jota palveluntuottajat pyrkivät jatkuvasti parantamaan. Resurssien hyödyntämi-

seen liittyy läheisesti resurssitehokkuus –käsite. Resurssitehokkuus lähtee ajatuksesta, 

että kaikkia olemassa olevia resursseja käytetään hyödyksi aina maksimaalisella teholla. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aina on asiakkaita ja työtä jonossa odottamassa. 

Tämä aiheuttaa usein kuitenkin sen, että on kiire ja työntekijät saattavat uupua mahdotto-

masta työmäärästä. (Torkkola 2015, 57-58.)   
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Resurssitehokkuus esitetään usein suhdelukuna, joka kertoo sen, kuinka hyvin olemassa 

olevia resurssia hyödynnetään tiettynä ajanjaksona. Helposti ymmärrettävä esimerkki re-

surssitehokkuuden mittaamiseksi voisi olla röntgenlaitteen käyttöastetta kuvaava luku. 

Tämä luku saadaan, kun röntgenlaiteen aktiiviset käyttötunnit jaetaan haluttuna ajanjak-

sona esimerkiksi 24 tunnilla. (Modig & Åhlström 2013, 9-10.) Esimerkki resurssitehokkuu-

den laskukaavasta: röntgenlaite on 6 tuntia päivässä käytössä, resurssitehokkuudeksi 

saadaan 6h/24h eli 25 %.   

Suomessa terveydenhuoltojärjestelmä on hyvin pieniin palveluyksiköihin jaettu siilomainen 

organisaatiojärjestelmä, jossa jokainen yksikkö toimii pitkälti itsenäisesti omaan toimin-

taansa keskittyen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joka yksikössä toiminta on mitoi-

tettu niin, että heidän tuottamansa palvelut ovat itsessään tehokkaita ja toimivia ottamatta 

huomioon muiden resursseja. Toiminta sujuu palveluntuottajan näkökulmasta käsin 

yleensä hyvin, etenkin jos palvelua tarvitsevia asiakkaita on aina sama määrä ja he tarvit-

sisivat kerrallaan vain yhden terveydenhuollon yksikön palveluja. Näin kuitenkin harvoin 

on, sillä ihmisten sairastavuus on hyvin ennalta arvaamatonta ja usein hyvin monisyistä. 

Asiakasmäärät vaihtelevat päivittäin ja asiakkaat liikkuvat eri yksiköiden välillä eri tavalla. 

Tämä aiheuttaa useita muuttujia hoitoprosesseissa, joihin varautuminen on erittäin haas-

tavaa. Tämän takia terveydenhuoltojärjestelmämme voidaan nähdä nykyisellään hyvinkin 

kankeana ja tehottomanakin järjestelmänä.  Tämä on yleistä, kun keskitytään tuottamaan 

palvelut kiinnittäen huomiota vain mahdollisimman resurssitehokkaaseen toimintaan, jät-

täen asiakkaiden aidot tarpeet taka-alalle. Tämän takia käy usein niin, että virtaustehok-

kuus ja sitä kautta läpimenoajat kasvavat. Asiakkaat saattavat näin joutua odottamaan tar-

vitsemaansa tutkimuksia/hoitoa pitkäänkin ja näin sairaudet pitkittyessään aiheuttavat vä-

lillisiä uusia toissijaisia tarpeita ja kuluja monellekin eri instanssille. (Modig & Åhlström 

2013, 8-11, 50; Torkkola 2015, 58.)   

Palveluprosessit ja niiden tehokkuus voidaan määritellä myös muulla tavalla kuin palve-

luntarjoajan näkökulmasta. Jos palvelutarpeen lähtökohdaksi otetaankin palvelua tarvit-

seva asiakas ja hänen tarpeensa, muuttuu koko tehokkuuskäsite. Lean –ajattelumallissa 

tehokkuusajattelu lähtee aina asiakkaan tarpeista ja siitä, kuinka palvelun tilaaja eli asia-

kas saisi prosessissa mahdollisimman paljon lisäarvoa omille tarpeilleen. Tästä tehok-

kuusajattelusta käytetään nimitystä virtaustehokkuus. Virtaustehokkuudessa keskitytään 

asiakkaaseen ja siihen aikaan, joka häneltä menee palveluprosessin läpikäymiseen. Vir-

taustehokkaassa toiminnassa prosessin läpimenoaika pyritään pitämään aina mahdolli-

simman lyhyenä poistamalla tuotantoketjusta tai palveluprosessista turha lisäarvoa tuotta-

maton aika.  Virtaustehokkuutta voidaan kuvata samalla tavalla, kuin resurssitehokastakin 

toimintaa, suhdelukuna, joka saadaan, kun asiakkaalle lisäarvoa tuottava aika jaetaan 
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prosessin kokonaiskestolla.  (Vuorinen 2014, 73; Modig & Åhlström 2013, 13, 23-24, 

26.) Esimerkki virtaustehokkuudesta: Asiakas ottaa yhteyttä terveyskeskukseen, hän saa 

ajan lääkärivastaanotolle seuraavaksi päiväksi. Lääkäri määrää hänelle verikokeita. Asia-

kas pääsee laboratorioon vielä samana päivänä, mutta tulokset näistä kokeista tulevat 

vasta kahden päivän päästä. Tämä päivä osuu viikonloppuun ja seuraavana maanantaina 

terveyskeskuslääkäri tulkitsee tulokset ja asiakas saa tarvitsemansa lääkkeet. Kokonai-

suudessaan hoitoprosessi on kestänyt 4 päivää, tästä ajasta asiakas saa lisäarvoa tarpeil-

leen vain yhden tunnin aikana. Virtaustehokkuudeksi saadaan näin ollen 1h/ 96h eli 

1,4%.   

Lean -ajattelumallissa tärkeäksi lähtökohdaksi nähdään aina asiakkaan tarpeet ja näin ol-

len mahdollisimman hyvä virtaustehokkuus. Virtaustehokkuus –käsite on alun perin lähtöi-

sin teollisuudesta ja sillä tarkoitetaan ihannetilaa, jossa tuotteet kulkevat prosessin läpi 

lainkaan pysähtymättä. Terveydenhuollossa tämä tarkoittaa sitä, että asiakas tai potilas ei 

joutuisi lainkaan odottamaan ilmoittauduttuaan lääkärin vastaanotolle ja kotiutumisen väli-

senä aikana. (Suneja & Suneja 2017.)  Vaikka hoitotyössä yhtenä hyvänä laadun mittarina 

voidaankin pitää potilaiden odotusaikoja ja sitä kautta virtaustehokkuutta, ei se kuitenkaan 

tarkoita sitä, että resurssitehokkuus voitaisiin täysin unohtaa. Lean –ajattelussa yhtenä 

tärkeänä tavoitteena onkin löytää paras mahdollinen resurssitehokkuuden ja virtaustehok-

kuuden kohtauspiste, joka määrittelisi kulloisenkin prosessien parhaan mahdollisen toteu-

tumisen. Tämä kohtauspiste ei koskaan ole 100% resurssitehokkuudessa, eikä 100% vir-

taustehokkuudessa, mikä luo mahdollisuuden prosessien jatkuvalle kehittämiselle. Tämän 

kohtauspisteen löytäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että prosesseja pitää kehittää jat-

kuvasti ja näin saadaan kokonaisuudet aina mahdollisimman tehokkaiksi. Tämä tehok-

kuus saavutetaan tekemällä prosessien vaiheet hyvin näkyviksi ja sitä kautta hyvin virtavii-

vaisesti eteneviksi. Tämä tarkoittaa käytännössä mahdollisuuksien mukaan vain sellaisten 

toimintojen tekemistä, joka tuottaa prosessille lisäarvoa. Tämä lisäarvoa tuottamaton toi-

minta ja työ nähdään Lean –ajattelumallissa aina hukkana, mitä ei pidä tehdä. (Modig & 

Åhlström 2013, 13, 23-24, 123-124.)  

 

3.4 Lisäarvoa tuottamaton työ eli hukka   

Tuotanto- ja palveluprosesseissa on aina jonkin verran hukkaa, jotka häiritsevät tuloksel-

lista ja sujuvaa toimintaa. Lean –ajattelutavan keskeisin päämäärä on kuitenkin juuri tä-

män hukan eliminointi mahdollisimman tehokkaasti. Huonosti suunniteltu työ ja epästan-

dardi toiminta voidaan nähdä hukkaa lisäävänä toimintana, joten Lean –ajattelumallissa 
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pyritään keskittymään prosessien huolelliseen suunnitteluun ja tuotantoketjujen rakenta-

miseen mahdollisimman suoraviivaisiksi. (Liker 2006, 27-28.)  

Lean ajattelumallissa työtahdin lisäys ei ole keskeisin tuottavuuden parantamisen tekijä, 

vaan hukan poistaminen (Kouri 2010, 10.) Hukkana nähdään kaikki ne prosessien osat, 

jotka eivät tuota asiakkaalle lisäarvoa, mutta kuluttavat resursseja.  Nämä hukkatyypit ja-

otellaan Leanissä erilaisiin tyyppeihin, jotka ovat kuvattu taulukossa 1.  Tärkein lähtökohta 

Lean –ajattelutavan mukaan on hoitoketjuissa esiintyvän hukan eliminointi systemaatti-

sesti ja mahdollisimman tehokkaasti (Suneja & Suneja 2017, 193.)  

Taulukko 1.  Hukkatyypit (Kouri, 2011, 10-11; Resar ym. 2011, 2)  

Hukkatyypit  Esimerkki  

1. Kuljetus  Kuljetetaan tavaraa tai asiakasta turhaan  

2. Ylituotanto  Tuotetaan tarpeisiin nähden liikaa tuotteita/palvelua  

3. Liike  Liikutellaan tavaraa, työntekijää tai asiakasta turhaan.   

4. Virheet  Tehdään virheitä tuotanto/palveluprosessin aikana  

5. Odottaminen  Asiakas joutuu odottamaan tuotettaan tai palvelua 

6. Varastointi  Varastoidaan turhaan liikaa tavaroita, varastointi on epä-

käytännöllistä.  

7. Ylityöstäminen  Käytetään turhaa aikaa palvelun/tuotteen prosessointiin, 

tehdään tarpeisiin nähden liikaa  

8. Osaaminen  Ei käytetä työntekijöiltä löytyvää osaamista hyödyksi  

 

Terveydenhuollossa esiintyvä hukka voidaan jaotella kahdella tavalla. Ensimmäisenä huk-

katyyppinä voidaan nähdä se asiakkaalle lisäarvoa tuottamatonta toiminta, joka on kuiten-

kin välttämätöntä hoidon etenemiselle. Kyseinen hukka voi olla esimerkiksi aikaa, jolloin 
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odotetaan kuvantamis- tai laboratoriotulosten valmistumista. Tällaista hukkatyyppiä ei 

voida, eikä tarvitsekaan yrittää poistaa kokonaan. Toiseksi hukkatyyppinä voidaan nähdä 

se kokonaisuudessaan asiakkaalle lisäarvoa tuottamaton toiminta, joka ei vaikuta hoitoon 

millään tavalla ja näin olleen sen eliminointi on ensisijaisen tärkeää.  Terveydenhuollossa 

hukkaa voi muodostua niin ihmisissä, menetelmissä, tiloissa kuin tiedonkulussakin. (Ka-

long & Yusof 2013, 751.)  

Terveydenhuollossa hukkaa voi esiintyä jokaisessa Lean –ajattelumallin mukaisesti määri-

tellyssä hukkatyypissä.  Kuljetukseen liittyvät hukat muodostuvat hoitotarvikkeiden ja poti-

laiden tarpeettomista liikutteluista. Ylituotannoksi voidaan puolestaan ajatella turhien teh-

tävien, tutkimusten tai prosessien esiintymistä. Tällaisena toimintana voidaan nähdä esi-

merkiksi samojen tutkimusten toistaminen vahingossa useampaan kertaan tai kokonaan 

hoidon kannalta merkityksettömien tutkimusten tekeminen. Liikkeestä aiheutuu hukkaa 

erityisesti silloin, kun hoitohenkilökunta joutuu ottamaan työvuoron aikana turhia askeleita 

tai asiakkaan tarvitsemat palvelut ovat sijoitettu kauaksi toisistaan. Tämä turha liike voi 

siis syntyä huonosti suunnitelluista tiloista tai toiminnoista. Virheitä voi sattua terveyden-

huollossa kaikkialla. Yksi hyvä esimerkiksi voisi olla lääkehoidon yhteydessä tapahtunut 

virhe, jolloin potilaan saaman hoidon laatu merkittävästi huononee. Odottamista on tervey-

denhuollossa paljon. Odottamiseksi voidaan määritellä muun muassa potilaan odottami-

sen lääkärin määräämiin tutkimuksiin/hoitoihin tai lääkärin aika, hoidon kannalta tärkeiden 

tutkimusten valmistumista odottaessa. Odottamista on myös henkilökunnan odottaminen 

eri työtehtävien välillä, jotka johtuvat huonosta työvirtauksesta ja suunnittelusta. Myös 

huonosti organisointu varastointi aiheuttaa hukkaa.  Liian suuret tavaramäärät, aiheuttavat 

tarpeen varastointiin ja lisäävät samalla kustannuksia. Samoin liian suuret varastot saatta-

vat aiheuttaa sen, ettei kaikkia tavaroita ehditä käyttää ennen niiden vanhentumista, jolloin 

syntyy selkeää rahallista tappiota. Ylityöstäminen liittyy puolestaan tehtäviin, jotka eivät 

potilaan näkökulmasta ole haluttuja tai tarpeellisia. Näitä voivat esimerkiksi olla potilaan 

hoidon kannalta turhat tutkimukset tai toimenpiteet. Viimeisenä muttei vähäisempänä huk-

kaa voi esiintyä, jos ei henkilökunnalla olevia kykyjä ja taitoja osata tai haluta hyödyntää 

organisaatiossa ja sen kehittämisessä. (Lindenau-Stockfish 2011, 12-13.)  
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4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS  

4.1 Kehittämishankkeen lähestymistapa   

Tämä kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksena, josta voidaan käyttää myös nimi-

tystä kehittävä työntutkiminen. Toimintatutkimus nähdään kvalitatiivisena eli laadullisena 

tutkimuksena, mutta siinä voidaan hyödyntää myös määrällisiä menetelmiä. Toimintatutki-

muksessa kehittämisen kohteena ovat pääasiassa työyhteisön toimintatavat ja itse toimin-

tatilanteet. Toimintatutkimus on osallistavaa tutkimusta, jossa pyritään yhdessä ratkaise-

maan käytännössä ilmeneviä ongelmia ja samaan aikaa löytämään niihin ratkaisut ja 

luoda tätä kautta uutta tietoa ja ymmärrystä olemassa olevista ilmiöistä. Ongelmat, joihin 

ratkaisuja haetaan, voivat olla hyvin teknisiä, sosiaalisia, eettisiä tai puhtaasti ammatillisia. 

Vaikka itse toimintatutkimus on pitkälti tämän hetken ongelmiin keskittyvää kehitystyötä, 

pyritään siinä aina nykyisen tilanteen muuttamiseen ja sitä kautta kehittämään työtä sel-

laiseksi millaisena se halutaan tulevaisuudessa nähdä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2009, 58.)  

Toimintatutkimukselle ominainen piirre on yhdessä tekeminen ja sitä kautta tutkijan, sekä 

tutkittavien aktiivinen rooli. Tärkeäksi nähdään myös käytännön työssä toimivien ihmisten 

mukaan ottaminen ja heidän aktiivinen osallistumisensa tutkimukseen ja kehittämiseen. 

Yhteistoiminnallisessa toimintatutkimuksessa tietty ryhmä ihmisiä miettii suunnitelmalli-

sesti tiettyyn teemaan liittyviä asioita. Tällainen osallistava kehittämismenetelmä tarjoaa 

monia etuja. Yhdessä kehitetty ratkaisu on usein paljon parempi, kuin ulkopuolelta tulevat 

ratkaisuehdotukset, eikä ne näin ollen aiheuta merkittäviä muutosvastarintoja. Tämä joh-

tuu siitä, että työyhteisön jäsenet tuntevat itse paremmin työnsä haasteet ja ovat yleensä 

sitä kautta myös halukkaita muuttamaan niitä. Toimintatutkimukselle on tyypillistä myös, 

että se kestää tietyn ennalta määritellyt ajan esimerkiksi yhden vuoden. (Heikkinen 2010, 

16-19.)  

Toimintatutkimus etenee suunnittelun, toteutuksen, havainnoinnin ja arvioinnin kehänä, 

jossa tutkimuksen jokaista vaihetta toteutetaan ja suhteutetaan toisiinsa järjestelmällisesti 

ja kriittisesti. Kehittämistyö on syklistä, jossa eri vaiheet toistuvat uudestaan ja uudestaan. 

(Kuvio 3) Tästä mallista käytetään myös nimitystä spiraalimalli.   
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Kuvio 3. Toimintatutkimuksen spiraalimalli (mukaillen Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 

60-62)  

Tässä kehittämishankkeessa oli selkeästi nähtävissä toimintatutkimukselle tyypillistä syk-

listä etenemistä. Hanketyöskentely toteutettiin ryhmätyöskentelynä, jonka tiimoilta kokoon-

nuttiin kaiken kaikkiaan seitsemän eri kertaa.  Näitä tapaamisia kutsuttiin tiimikokouksiksi. 

Näiden yksittäisten kokoontumiskertojen ympärille voidaan nähdä muodostuvan useampi 

toimintatutkimukselle tyypillinen sykli. Jokainen terveydenhoitaja valmistautui itsenäisesti 

aina etukäteen seuraavaan tiimikokoukseen miettimällä jokaista hukkatyyppiä ennalta 

suunnitellun suunnitelman mukaisesti. Tämä vaihe oli osaltaan syklin suunnitteluvaihetta, 

joka jatkui varsinaisessa tiimikokouksessa yhdessä. Tiimikokouksissa pohdittiin ja havain-

noitiin olemassa olevia hukkia ja pyrittiin löytämään ratkaisut näiden hukkien eliminoin-

nille. Jokaisen kokouksen jälkeen aloitettiin toteuttamaan löydettyjen hukkien eliminointi eli 

työskenneltiin aktiivisesti ja tehtiin muutoksia olemassa oleviin käytäntöihin.  Muutoksien 

toteutumista ja onnistumista arvioitiin aktiivisesti koko kehityshankkeen ajan, mutta varsi-

naisesti viimeinen seitsemäs tiimikokous toimi yhteenveto- ja arviointikertana, joka kokosi 

kehittämishankkeen kokonaisuudessaan. Tällöin käytiin lävitse yhdessä työryhmän jäsen-

ten kanssa myös kehittämishankkeen aikana saavutetut tavoitteet ja arviointiin tulosten 

suhdetta tavoitteisiin nähden. 

Toimintatutkimuksessa on kuitenkin aina varauduttava siihen, että halutut muutokset joko 

tapahtuvat tai jäävät tapahtumatta. Siksi toimintatutkimuksen yhteydessä kysytäänkin 

usein kysymykset ”Miten tutkittavat kohteet voivat muuttua?” ja ”Mikseivät ne muutu?” On 

myös muistettava, että joskus muutokset voivat olla hyvin erilaisia, mitä prosessin alussa 

on tavoiteltu. Toimintatutkimuksessa hyödynnetään useita erilaisia menetelmiä, joissa 

pääpaino on työryhmän jäsenten keskinäisessä kommunikaatiossa ja vuorovaikutuk-

sessa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 62.) Tässäkin kehittämishankkeessa kaikkia 

löydettyjä hukkia ei pystytty eliminoimaan, vaan niiden työstäminen jäi keskeneräiseksi ja 

näin ollen jatkokehittämishankkeeksi. 
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4.2 Kehittämishankkeen menetelmät 

Kehittämishanketyöskentely toteutettiin ryhmätyöskentelynä, johon kaikki työryhmän jäse-

net osallistuivat. Nämä ryhmätapaamiset olivat niin kutsuttaja tiimikokouksia, jotka toteu-

tettiin tammikuu- toukokuu 2018 välisenä aikana noin kahden viikon välein yhteensä seit-

semän kertaa. Näissä tiimikokouksissa hyödynnettiin niin kutsuttuna aivoriihityöskentelyä. 

Tämä aivoriihimenetelmä on yksi luovan ongelmanratkaisun standardimenetelmistä, jolla 

tuotetaan ideoita yhdessä. Aivoriihikokoukset ovat usein 6-12 hengen ryhmiä, joissa 

ryhmä pyrkii ideoimaan uusia ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin.  Kyseisen kehittämis-

hankkeen työryhmän koko sopi siis loistavasti tämän tyyppisen työskentelymenetelmän 

valintaan. Aivoriihikokous alkaa usein esivaiheella, jossa määritellään ja rajataan kulloi-

senkin kokouksen tavoitteet.  Esivaihetta seuraa lämmittelyvaihe, jossa pyritään pääse-

mään eroon mieltä vaivaavista ennakkoluuloista ja rajoitteista. Varsinainen ideointivaihe 

aloitetaan vapaalla ideoinnilla, jossa jokainen ryhmän jäsen voi tuoda omia ajatuksiaan 

esille.  Vapaan ideoinnin jälkeen saatuja ideoita puntaroidaan ja arvioidaan yhdessä kriitti-

sesti ja valitaan eteenpäin vietävät ideat, sekä suunnitellaan niiden toteuttamista. (Oja-

salo, Moilanen & Ritalahti 2009, 145-146.)  

Tässä kehittämishankkeessa aivoriihityöskentelyn tavoitteena oli löytää terveydenhoitajan 

työssä esiintyvää hukkaa Lean –ajattelumallin kahdeksan kohdan mukaan. Samalla pyrit-

tiin löytämään ratkaisut siihen, kuinka näitä esiin tulevia hukkia voidaan vähentää ja mini-

moida niiden olemassaolo. Työskentely pidettiin hyvin yksinkertaisena ja vapaamuotoi-

sena. Kaikki työryhmän jäsenet valmistautuivat etukäteen kulloinkin käsiteltävään aihee-

seen itsenäisesti, jota voidaan pitää työskentelyn esivaiheena. Varsinaisen tiimikokouksen 

alussa kaikilla ryhmän jäsenillä oli mahdollisuus kertoa vapaamuotoisesti omista näke-

myksistään, ilman erillisiä ennakkokäsityksiä tai rajoitteita (lämmittelyvaihe). Vapaan kes-

kustelun ja ideoinnin kautta työryhmän jäsenet lopulta yhdessä pohtivat nykyisiä Jämsän 

neuvolassa olevia toimintatapoja ja miettivät näin mahdollisia kehitettäviä toimintoja. 

Tämä vaihe toimi ideointivaiheena, jonka jälkeen löydettyjä hukkia puntaroitiin kriittisesti 

yhdessä ja ideoitiin edelleen hukkien eliminointiin tarvittavia toimenpiteitä. Tällä työskente-

lymenetelmällä mahdollistettiin kaikkien ryhmän jäsenten tasavertainen osallistuminen ke-

hityshankkeen tuloksiin ja kaikkien mahdollisten ongelmakohtien löytyminen. Vaikka kaik-

kia ongelmakohtia ei pystyttykään ratkaisemaan tämän kehittämishankkeen tiimoilta, loi 

se pohjaa tulevaisuuden kehitystyölle. Nopeasti ja helposti toteutettavissa olevien ongel-

mien poistaminen aloitettiin kuitenkin välittömästi ja niiden toteuttajaksi valittiin kulloinkin 

vastuuhenkilö tiimin sisältä. Isommista ja aikaa vievistä kehitysprosesseista laadittiin omat 

toteutussuunnitelmat. 
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Ensimmäinen tiimikokous pidettiin 22.1.2018, jonka aiheena oli lyhyt kertaus Lean –ajatte-

lutapaan ja erityisesti hukka –käsitteeseen. Tiimikokouksen aihealueet jaettiin hukkatyyp-

pien mukaan niin, että jokaisessa kokouksessa käsiteltiin pääasiassa yhden hukkatyypin 

mukaisia asioita kerrallaan. Toisessa tiimikokouksessa kuitenkin päädyttiin käsittelemään 

ylituotantoon ja ylityöstämiseen liittyvät hukat yhdessä, yhtenä kokonaisuutena. Tämä 

siksi, että näiden hukkatyyppien erottelu koettiin haastavaksi ja pääasiassa tämän kehittä-

mishankkeen ulkopuolelle jätettiin hoitopolkujen ja -ketjujen tarkastelu, mikä voidaan aja-

tella olevan ylituotantohukkaa.  Lisäksi virheisiin ja odottamiseen liittyviä hukat käsiteltiin 

myös yhdessä neljännessä tiimikokouksessa.  Näin jaoteltuna työskentelystä saatiin sel-

keää ja johdonmukaista, vaikkakin muutamat löydetyt hukat liittyivät useampaan hukka-

tyyppiin, eikä niitä voitu näin ollen täysin käsitellä yhtenä selkeänä kokonaisuutena.  Kehit-

tämishakkeen muut tiimikokousten ajankohdat olivat 5.2.2018, 19.2.18, 5.3.2018, 

19.3.2018 sekä 3.4.2018. Kehityshankkeeseen liittyvä viimeinen yhteenveto- ja arviointi-

kokous pidettiin 28.5.18, jonka jälkeen kehittämishankkeen toteutus jatkui loppuraportin 

kirjoittamisella. Koska jokaisella terveydenhoitajalla on omat yksilölliset työhuoneensa, 

päädyttiin niiden järjestely Lean –periaatteiden mukaan jättämään varsinaisten tiimiko-

kousten ulkopuolelle. Oman huoneensa mahdollisen uudelleen järjestelyn hoiti jokainen 

terveydenhoitaja itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan ja parhaaksi katsomallaan ta-

valla, niin, että hukka eliminoitiin mahdollisuuksien mukaan. 

Tiimikokouksista laadittiin A-3 raportointimenetelmää mukaillen muistiinpanot (Liite 1.). A-

3 raportointi on alun perin kehitetty 1996 Toyota Technical Centerissä, jossa tuolloin laa-

jan tutkimuksen loppuraportointi toteutettiin kyseisellä menetelmällä. Tämä raportointi si-

sältää kaiken oleellisen hyvin lyhyesti ja visuaalisesti esitettynä. A-3 arkilta löytyy niin ke-

hitystyön nykytilanne, suunnitelma, ehdotukset, toteutus, työkustannukset ja –ajan ana-

lyysi ja arviointi.  Tämän menetelmän avulla voidaan tehokkaasti ja nopeasti havainnoida 

työssä olevia ongelmakohtia. (Liker 2006, 244.)  

 

4.3 Kehittämishankkeen työryhmä 

Tässä kehittämishankkeessa oli oleellisena tekijänä organisaatiossa työskentelevien ih-

misten aktiivinen osallistuminen kehitystyöhön ja muutosten vieminen aina käytäntöön 

asti.  Työssä hyödynnettiin terveydenhoitajien omaa ammattitaitoa sekä heidän tietoaan ja 

kokemuksiaan työskentelystä neuvolassa. Heidän omat näkemyksensä ja ajatukset tämän 

hetken ongelmista olivat avainasemassa. Työryhmän tavoitteena oli arvioida kriittisesti ter-

veydenhoitajan työn nykytilannetta ja siinä ilmeneviä ongelmia, tehdä suunnitelmia ja käy-

tännön muutoksia olemassa havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.  
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Neuvolan kehittämishankkeen työryhmä muodostui pääasiassa Jämsän neuvolan tervey-

denhoitajista. Kahdessa ensimmäisessä tiimikokouksessa oli läsnä myös Koskenpään 

lastenneuvolan terveydenhoitaja, joka toi näillä kerroilla omaan työhönsä liittyviä haasteita 

esille. Hänen työskentelynsä on kuitenkin hyvin erilaista, kuin Jämsän lastenneuvolassa 

tapahtuva työ, koska Koskenpään neuvola on hyvin pieni yksikkö. Koskenpään lastenneu-

volassa terveydenhoitajan työpanos on hyvin niukkaa, sillä siellä vastaanottoa pidetään 

vain yhtenä päivänä viikossa. Tähän yhteen työpäivään sisältyy myös avovastaanoton pi-

tämistä ikäihmisille, eli tosiasiallisesti lastenneuvolatyötä on vajaa yksi työpäivä viikossa. 

Ensimmäisessä tiimikokouksessa oli läsnä myös lastenneuvolassa työskentelevä perhe-

ohjaaja, hän kuitenkin jättäytyi työryhmästä pois, koska hankkeen painopisteeksi otettiin 

Jämsän neuvolan terveydenhoitajien tekemä työ ja siinä esiintyvän hukan minimoiminen, 

vaikkakin hänen työnsä erityispiirteitä jonkin verran tiimikokouksissa käsiteltiinkin.  Tämä 

perheohjaajan työstä löytyneet hukat sisällytettiin kuitenkin kehittämishankkeen tuloksiin. 

Neljässä tiimikokouksessa oli läsnä myös perhepalvelukeskuksen palveluvastaava, mutta 

hänen roolinsa oli pääasiassa ryhmätyöskentelyn seuraaminen ja isompien muutossuun-

nitelmien hyväksyminen. Tiimikokouksissa oli läsnä aina vähintään viisi ja enemmillään 

kahdeksan jäsentä.  

 

4.4 Kehittämishankkeen vaiheet ja aikataulu  

Kehittämishanke alkoi syyskuussa 2017 pidetyssä perhepalvelukeskuksen omassa kehit-

tämispäivässä. Tuolloin yhtiömme terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden vastuulääkäri 

kävi pitämässä Leanistä lyhyen esittelyn, kertomassa yhtiössämme jo toteutetuista Lean –

kehittämishankkeista sekä ohjeistamassa yksikkömme Lean –kehittämishankkeiden al-

kuun. Tuolloin laadittiin kehittämishankkeen päätavoitteeksi yksiköidemme päivittäisessä 

työssä esiintyvän hukan löytämistä ja minimoimista.  Heti kehittämishankkeen aluksi per-

hepalvelukeskus jaettiin pienempiin työryhmiin, joissa kehittämishankkeiden työstämistä 

ideoitiin ja saatettiin alkuun. Nämä työryhmät jaettiin pääasiassa työtehtävien mukaan ja 

niitä muodostui kaiken kaikkiaan neljä kappaletta. Nämä työryhmät olivat perheneuvola, 

terapiatyö, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja neuvola.   
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Kuvio 4. Hankkeen eteneminen 

 

Jämsän neuvolan kehittämishanke jatkui tarkemman hankesuunnitelman tekemisellä, 

jonka jälkeen varsinainen aktiivinen työskentelyvaihe alkoi toimintatutkimuksena. Tiimiko-

kouksia pidettiin kaiken kaikkiaan seitsemän kappaletta tammikuu- huhtikuu 2018 välisenä 
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aikana, jolloin terveydenhoitajat miettivät kriittisesti omaa työtään ja työskentelyään. Suun-

nittelun, toteutuksen ja havainnoinnin syklit toistuivat kaiken kaikkiaan seitsemän ker-

taa.  Varsinaisten tiimikokousten jälkeen, pidettiin vielä toukokuussa 2018 yksi yhteinen 

tapaaminen, joka toimi niin kutsuttuna yhteenvetokertana. Tässä viimeisessä tiimikokouk-

sessa työryhmän jäsenet pohtivat yhdessä kehittämishankkeen tuloksia suhteessa tavoit-

teisiin. Samalla laadittiin yhteenveto löydetyistä hukista ja siitä mitä niiden eliminoimiseksi 

oli jo ehditty tekemään tai mitä oli suunniteltu tehtäväksi. 

Elokuussa 2018 palasin vielä tiimikokousten tulosten pariin ja tein tarkempaa arviointia, 

siitä kuinka kehittämishankkeen tavoitteet oli saavutettu ja kuinka suunnitellut muutokset 

oli saatu vietyä käytäntöön. Joulukuussa 2018 aloin laatiman varsinaista kehittämishanke-

raporttia, joka valmistui toukokuussa 2019.  Lopulliset kehittämishankkeen tulokset esitel-

tiin Jämsän perhepalvelukeskuksen henkilöstölle niin ikään toukokuussa 2019. 

 

4.5 Jämsän neuvolan toiminta ennen kehittämishanketta   

Jämsän neuvolassa tuotetaan Jämsän kaupungin alueen äitiysneuvolapalvelut ja suurin 

osa alueen lastenneuvola- sekä perhesuunnittelupalveluista.  Asiakaskunta Jämsän neu-

volassa muodostuu näin ollen pääasiassa raskaana olevista naisista, alle kouluikäisistä 

lapsista ja heidän perheistään sekä ehkäisypalveluja käyttävistä fertiili-ikäisistä nai-

sista.  Jämsän neuvola on kuitenkin osa yksityistä yritystä, joten yhtenä merkittävänä asi-

akkaana voidaan nähdä myös, varsinaisten palveluita käyttävien asiakkaiden lisäksi, Jäm-

sän kaupunki, joka ostaa neuvolapalvelut kuntalaisilleen. Tässä kehittämishankkeessa 

asiakkaista jatkossa puhuttaessa tarkoitetaan palveluita konkreettisesti käyttäviä asiak-

kaita ja heidän tarpeitaan.   

Jämsän neuvola toimii Jokilaakson sairaalan kiinteistössä, entisen vuodeosaston tiloissa. 

Tiloihin ei ennen neuvolan siirtymistä tehty mitään merkittäviä muutostöitä, vaan tervey-

denhoitajien huoneet sijoitettiin entisiin potilashuoneisiin. Kokonaisuudessaan Jämsän 

perhepalvelukeskuksen tilat muodostuvat yhdestä noin 45 metriä pitkästä käytävästä, 

jonka toisessa päässä ovat pääasiassa perheneuvolan ja terapiatyön käyttämät huoneet 

ja toisessa päässä neuvolan terveydenhoitajien vastaanottohuoneet.  Neuvolan tervey-

denhoitajien vastaanottohuoneet ovat sijoitettu kahta puolen tätä pitkää käytävää (kuva 

1.), jolloin varsinaisen neuvolan käytävän pituudeksi tulee noin 20-25 metriä. Näiden kah-

den pään väliin jää asiakkaiden odotustila, ryhmätila ja varastotiloja. Koska näitä tiloja ei 

ole alun perin suunniteltu neuvolatoimintaan, ne eivät kaikilta osin sovellu parhaalla mah-

dollisella tavalla neuvolatyöskentelyyn. Jokaiselle terveydenhoitajalla on oma, pääosin 
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vain hänen käytössään oleva huone. Nämä huoneet ovat kaikki kooltaan ja malliltaan hy-

vin erilaisia ja ne on sisustettu toisistaan poikkeavasti (kuva 2.).  

  

  

Kuva 1. Jämsän perhepalvelukeskuksen pitkä käytävä 

 

  

Kuva 2. Neuvolan terveydenhoitajan yksi vastaanottohuone 
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Neuvolan terveydenhoitajilla oli kehittämishankkeen alussa käytössään kaiken kaikkiaan 

seitsemän vastaanottohuonetta, joissa jokaisessa työskenteli vastaanottotyötä tekevä ter-

veydenhoitaja. Kehittämishankkeen aikana huhtikuussa 2018 kuitenkin yksi terveydenhoi-

taja eläköityi, eikä hänen tilalleen otettu uutta työntekijää, joten näin yksi vastaanotto-

huone vapautui muuhun käyttöön.  

Jämsän neuvolassa terveydenhoitajan säännöllinen työaika on maanantaista torstaihin 

7.45-15.45, perjantaisin terveydenhoitajat työskentelevät 7.45-14.30 välisenä aikana. Työ-

päiviin sisältyy 9.00-9.30 ja 12.00-12.30 puhelintunnit, jolloin kaikki terveydenhoitajat päi-

vystävät puhelimien ääressä, eikä ne näin ollen ole vastaanottotyöaikaa. Tämä sen takia, 

että ajanvaraus on mahdollista tällä hetkellä ainoastaan puhelimen välityksellä. Tervey-

denhoitajat työskentelevät väestövastuuperiaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisella 

työntekijällä on niin sanotut omat alueet, joiden asukkaista hän vastaa. Jokainen tervey-

denhoitaja on vastuu omasta asiakaskunnastaan ja hän luo aikataulutuksen omalle työl-

leen. Neuvolassa asiakaskontaktit ovat pääsääntöisesti 30- 90 minuutin pituisia vastaan-

ottokäyntejä. Äitiysneuvolassa käynnit voivat tapahtua myös asiakkaan kotona.  Lisäksi 

neuvolassa toteutetaan hyvin moniammatillista verkostotyyppistä työtä, jolloin työskentely 

tapahtuu erilaisista ryhmätilanteissa. 

Äitiysneuvolan yksi tärkeä yhteistyötaho on äitiyspoliklinikka, joka on normaali raskauden 

osalta (seulat) perusterveydenhuollon palvelua ja ongelmatilanteissa erikoissairaanhoidon 

palvelua. Nämä palvelut toteutetaan pääasiassa joko Jyväskylässä tai Tampereella, jonne 

matkaa tulee Jämsästä noin 60-90 kilometriä. Tämä etäisyys on sellainen, jolla on jo mer-

kittäviä vaikutuksia asiakkaille ja luo myös omat haasteensa Jämsän neuvolassa toteutet-

tavalle työlle.   
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5  JÄMSÄN NEUVOLASSA ESIINTYVÄ HUKKA JA SEN ELIMINOINTI 

5.1 Hukat Jämsän neuvolassa ja niiden eliminointi 

Jämsä neuvolassa kehittämishankkeen tuloksena hukkaa löydettiin jokaisesta Lean –ajat-

telutavan mukaisesta hukkatyypistä. Merkittävämmäksi hukkatekijäksi nousi liikkeeseen ja 

varastointiin liittyvät hukat sekä terveydenhoitajan työssä esiintyvän odottamisen hukka. 

Yhteenvetona taulukko 2. löydetyistä hukista. 

Taulukko 2. Jämsän neuvolan hukat 

Hukkatyypit  Löydetty hukkatekijä 

 Kuljetus  1. Tiedon kulku äitiyspoliklinikoiden ja neuvolan välillä 

2. Paperisten ennakkomateriaalien ja kyselyiden lähettäminen 

3. Rokotusten siirtely toimipisteiden välillä 

Ylituotanto ja yli-

työstäminen 

1. Turhat laboratoriokokeet 

2. Terveystarkastusten sisältö 

3. Sairaanhoidolliset tutkimukset ja toimet neuvolassa 

4. Päällekkäiset seulontatutkimukset varhaiskasvatuksen kanssa 

Liike  1. Neuvolan tilat ja niiden toimivuus 

2. Varaston sijainti, yhteiskäytössä oleva varaston avain 

3. Yhteiskäytössä olevat tutkimusvälineet, liian vähän välineitä 

4. Lääkärin vastaanottohuoneen puute 

5. Erilliset toisistaan kaukana sijaitsevat työpisteet 

6. Perheohjaajan siirtymät ja kirjauksen haasteet 

Virheet  1. Hoitotoimenpiteisiin liittyvät virheet 

2.Jääkaapin epäjärjestys, selkeyden puute 

3. Ohjeistuksien ajantasaisuus  

4. Organisaatioiden eri toimipisteiden tehtävien jako  

Odottaminen 1. Puheluiden odottaminen puhelintuntien aikana 

2. Lääkäreiden aikataulut ja siihen liittyvä tiedonkulku 

3. Asiakkaiden odottaminen, vastaanottoaikojen käyttämättä jättäminen 

4. Terveydenhoitaja/lääkäripari työskentely 

Varastointi  1. Hoitotarvikkeiden varastointi ja sen sijoittelu 

2. Influenssarokotuksiin liittyvä varastoinnin haaste 

Osaaminen  1. Terveydenhoitajan asiantuntemuksen hyödyntämättä jättäminen 
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Kehittämishankkeen toisena tavoitteena oli löytyneiden hukkatekijöiden eliminointi mah-

dollisuuksien mukaan. Taulukosta 3 selviää, mitä toimenpiteitä edellä mainittujen hukkien 

eliminoimiseksi tehtiin kehittämishankkeen aikana. 

 

Taulukko 3. Yhteenvetoa hankkeen aina toteutetuista muutoksista 

Uusi doppler hankittu neuvolaan, näin kaikki terveydenhoitajan voivat säilyttää omaa dopple-

riaan omassa huoneessa. 

Lasten RR-mansetit hankittu kaikille terveydenhoitajille 

Hoitotarvikevaraston sijainti muuttui. 

Lääkäreille oma vastaanottohuone, johon sijoitettiin lääkäreiden tarvitsevat välineet. 

Laboratoriotutkimusten ja seulojen ohjeistusten tarkentaminen sekä ohjeistuksessa pysymi-

nen.  

Lääkäreiden vastaanottojen sisältöihin tarkennusta, neuvolassa ei toteuteta sairasvastaanot-

toa. 

Lääkäreiden aikatauluihin ja tiedonkulkuun kiinnitetty huomiota, ajanvarauskirjat avataan 

ajoissa. 

Raskausdiabeteksen hoitoketjuun tehty muutosta, neuvolan oma ”diabeteshoitaja” nimetty ja 

hän tapaa kaikki jo alkuraskaudessa raskausdiabetes –diagnoosin saaneet. 

Vanhoja tietokoneita vaihdettu uusiin parantamaan tietotekniikan toimivuutta. 

Uusi rokotusjääkaappi tilattu, vielä ei ole saapunut neuvolaan. 

Rokotusten merkitsemiseen jääkaapissa kiinnitetty huomiota, kaikkien rokotusten paikan ni-

metty selkeällä nimikortilla. 

Lääkevarastoon kaikille terveydenhoitajille omat avaimet. 

Jokainen terveydenhoitaja kiinnittänyt huomiota oman vastaanottohuoneensa järjestykseen. 

Tutkimusvälineiden tarve kartoitettu ja joitakin uusia hankittukin. 

Tiedon kulkuun ja asiakkaan ohjaamiseen kiinnitetty huomiota, samoin asiakkaiden sitoutta-

miseen panostettu. 

Neuvolassa toteutettavasta työstä viety infoa muihin yksiköihin. 
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Kaikkia löydettyjä hukkia ei tämän kehittämishankkeen tiimoilta pystytty eliminoimaan, 

vaan niiden työstäminen jäi kesken tai ne siirrettiin kokonaisuudessaan jatkokehittämis-

hankkeiksi (Taulukko 4.). 

Taulukko 4.  Vielä kesken olevat kehityskohteet 

Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto sekä sitä myötä täysin paperiton neuvola. 

Yhteistyötahojen erityisesti päiväkodin yhteinen kehittämispäivä. 

Terveydenhoitajien eri työpisteiden välillä edelleen turhaa kulkemista. 

Perheohjaajan mahdollisuus tehdä kirjaukset kotikäyntien aikana. 

Lääkäreiden säännölliset aikataulut eivät täysin ole vielä toteutuneet. 

Runko-ohjelmia päivitetään jatkuvasti, mutta kokonaisuudessaan sähköisen ohjekansioiden päi-

vitys ja järjesty sekä järkevöittäminen edelleen kesken. 

 

5.2 Kuljetukseen liittyvä hukka ja sen eliminointi 

Ensimmäiseksi hukkatyyppinä tiimikokouksissa käsiteltiin kuljetukseen liittyvää hukkaa.  

Tähän hukkatyyppiin löydettiin kolme erillistä materiaalin tai tiedonsiirtoon liittyvää kulje-

tuksen hukkaa. Jämsän neuvola toimii omana peruspalveluita tarjoavana yksikkönään, 

mutta äitiysneuvolassa äitiyspoliklinikat ovat tärkeä yhteistyökumppani. Äitiyspoliklinikka, 

jossa kaikki raskaana olevat äidit käyvät vähintään kaksi kertaa raskauden aikana sijait-

see reilun 60 kilometrin päässä Jämsästä, Jyväskylässä. Jyväskylän keskussairaalan li-

säksi raskaana olevat naiset voivat valita synnytyssairaalakseen Tampereella sijaitsevan 

Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS), jonne matkaa Jämsästä on jo noin 90 kilo-

metriä. Näiden pitkien välimatkojen takia on tärkeää, että asiakastieto kulkee sujuvasti eri 

yksiköiden välillä eikä asiakkaita lähetetä turhille käynneille kilometrien päähän. Pääosin 

tiedon siirto tapahtuu sähköisesti, mutta tämän järjestelmän toteutumisessa on ollut puut-

teita. Useampaan kertaa äitiyspoliklinikalta on tullut neuvolaan viestiä, ettei verikokeiden 

tuloksia tarvitsisi enää lähettää paperisina versioina poliklinikalle, vaan he saisivat siellä 

myös Jämsässä otettujen verikoetulosten vastaukset itse sähköisistä järjestelmistä. Jos-

tain syystä kuitenkin oli usein käynyt niin, että useita puheluita ja kyselyjä asian tiimoilta 

on tullut Jämsän äitiysneuvolaan. Äitiyspoliklinikan henkilökunta ei omien sanojensa mu-

kaan näe verikoetuloksia ja vaativat näin ollen Jämsän neuvolan terveydenhoitajia lähettä-

mään vastaukset paperisena nykyisestä ohjeistuksesta poiketen. Tämä ongelma todettiin 
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olevan ennen kaikkea äitiyspoliklinikan päässä, mutta sen vaikutukset Jämsän neuvo-

lassa olivat suuret.  

Toinen isoksi kuljetuksiin liittyväksi hukaksi löydettiin erilaisten paperisten ennakkomateri-

aalien lähettämisen asiakkaille. Etenkin äitiysneuvolan ensikäyntiin ja lasten neljän ikä-

vuoden laajaan lastenneuvolatarkastukseen liittyy paljon tiedotetta sekä kyselyitä, joita on 

lähetetty perheille paperisena postin välityksellä ennen varsinaista käyntiä neuvolassa. 

Tämä käytäntö on vienyt terveydenhoitajien työaikaa, sillä he ovat ensi joutuneet tulosta-

maan materiaalit ja kyselyt tietokoneelta sekä sen jälkeen terveydenhoitaja on toimittanut 

ne postin vietäväksi neuvolan postilaatikkoon. Tähän tulostukseen ja postin kuljetukseen 

on työajan lisäksi kulunut selkeitä rahallisia menoja kuten postimaksut ja kirjekuoret.  

Viimeisimpinä kuljetuksiin liittyvänä hukkana tuli esiin Koskenpään terveydenhoitajaa kos-

kettava kuljetuksen hukka. Hän joutuu hakemaan aina Jämsän neuvolasta rokotustilauk-

sensa, koska sairaala-apteekki ei toimita lääkkeitä suoraan Koskenpään neuvolaan. Tämä 

hukka on käytännön sanelemaa, muista organisaatioista johtuvaa, mutta aiheuttaa tervey-

denhoitajan työssä ajoittain turhaa kulkemista. 

Jämsän neuvolan ja äitiyspoliklinikan välisen sähköisen tiedonsiirto ongelman poista-

miseksi Jämsän neuvolan palveluvastaava oli yhteydessä äitiyspoliklinikan palveluvastaa-

vaan. He yhdessä saivat tiedonsiirtoon liittyvän hukan eliminoitua yhteisten selkeiden, kai-

killa tiedossa olevien pelisääntöjen luomisella. Yhteisesti kerrattiin ohjeistukset ja todettiin 

niiden ajantasaisuus. Jatkossa terveydenhoitajan ei tarvitse enää lähettää verikokeiden 

tuloksia paperisena äitiyspoliklinikalle. Tämän tarkastuksen ja sopimisen myötä turhat yh-

teydenotot, eli puhelut ovat loppuneet eikä terveydenhoitajien ole tarvinnut enää lähettää 

paperisia vastauksia äitiyspoliklinikalle. 

Toiseksi kuljetukseen liittyvän hukan poistamiseen ei tämän kehittämishankkeen tiimoilta 

löydetty kokonaisvaltaista ratkaisua, vaikka materiaalin tulostusta ja postittamista pystyttiin 

jollain tavalla vähentämään. Jämsän neuvolan nettisivulle oli jo aikaisemmin viety osa tar-

kastuksiin liittyvistä materiaaleista, joita vanhemmat ovat sieltä voineet itse käydä tulosta-

massa. Tätä mahdollisuutta kuitenkin edelleen parannettiin, viemällä kaikki mahdolliset 

materiaalit nettisivuillemme sekä terveydenhoitajat panostavat jatkossa asiakkaiden oh-

jaamiseen näille nettisivuille. Pyrkimyksenä olisi, että jatkossa vain aidon tarpeen mukaan 

materiaalit lähetettäisiin paperisina asiakkailla postissa, eikä automaattisesti kaikille. Näin 

siis toimittaisiin vain silloin, kun asiakkaalla ei itsellään tulostusmahdollisuutta ole. Tavoit-

teena on, että tulevaisuudessa panostettaisiin entistä enemmän Jämsän neuvolan digitaa-

listen palveluiden kehittämiseen, joiden avulla pystyttäisiin mahdollisesti luopumaan koko-

naan materiaalien perinteisestä postin välityksellä tapahtuvasta kuljettamisesta.   
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Kolmanneksi kuljetukseen liittyvän hukan eli Koskenpään neuvolan lääkkeiden kuljetuk-

sen eliminoimiseksi ei löydetty kovin toimivaa uutta toimintatapaa, mutta Koskenpäällä 

työskentelevä terveydenhoitajan pyrkii jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota rokotusti-

lausten tarpeellisuuteen. Hän pyrkii jatkossa keskittämään tilauksensa mahdollisimman 

isoihin eriin niin, että kuljetuskerrat ovat minimissään.  Rokotustarve kuitenkin Kosken-

pään neuvolassa on vähäistä ja näin ollen nykyinen käytäntökään ei aiheuta vuosi tasolla 

montaa rokotusten hakureissua. 

 

5.3 Ylityöstämiseen ja ylituotantoon liittyvät hukat ja niiden eliminointi 

Toisen tiimikokouksen hukkatyyppinä käsiteltiin ylituotantoon ja ylityöstämiseen liittyviä 

hukkia.  Pääasiassa kehittämishankkeen ulkopuolelle jätettiin tietoisesti hoitopolkujen- ja 

ketjujen arviointi ja kehittäminen. Tämän vuoksi varsinaisesti ylituotantoon liittyvät hukat 

jäivät kehittämishankkeen ulkopuolelle. Ylityöstämisen ensimmäisenä hukkana nousi esiin 

raskaana olevilta naisilta seulottavat turhat laboratoriotutkimukset. Jämsän neuvolassa on 

tarkat ohjeistukset, joiden mukaan neuvolassa pitäisi tiettyjä verikokeita seuloa. Käytän-

nön työ on kuitenkin osoittanut, että ohjeistusta ei kaikilta osin noudateta.  Ajoittain asiak-

kailta itseltä tulee toive jonkun tutkimuksen tekemiseen, ilman, että sen taustalla olisi sel-

keää lääketieteellistä syytä. Tällainen yksi usein seulottava ja toivottava tutkimus on he-

moglobiinin tutkiminen. Äitiyshuollonohjeistuksen mukaan, hemoglobiinia ei tarvitsisi seu-

loa raskaana olevilta kuin kolme kertaa, jos siinä ei ole todettu olevan poikkeavaa.  Usein 

kuitenkin käy niin, että terveydenhoitaja hieman varmuuden vuoksi tai naisen omasta toi-

veesta tutkii hemoglobiinin, koska se koetaan nopeaksi ja helpoksi tutkimukseksi. Tämä 

on mahdollista, koska jokaisella terveydenhoitajalla on pikamittari omassa huoneessaan.  

Vaikka hemoglobiinin mittaaminen on nopeaa, aiheuttaa sen mittaamiseen tarvittavat väli-

neet kustannuksia. 

Ylityöstämiseen liittyvää hukkaa löytyi myös lääkäreiden suorittamissa terveystarkastuk-

sissa. Jämsän neuvolassa työskentelee tällä hetkellä useampi lääkäri ja heidän tavassaan 

toteuttaa tarkastuksia on huomattu esiintyvän eroavaisuuksia. Toiset lääkärit määräävät 

toisia herkemmin laajojakin sairauksien diagnosointiin tai hoitoon liittyviä laboratoriotutki-

muksia neuvolasta käsin, vaikka työn neuvolassa ei pitäisi sisältää lainkaan sairaanhoitoa. 

Näissä tilanteissa sen sijaan että he määräävät tutkimukset itse, pitäisi heidän ohjata asi-

akkaat akuuteissa tilanteissa ensiapuun tai ei kiireellisissä tilanteissa terveyskeskukseen 

ja mahdollisesti työterveyshuoltoon.  Nämä väärin perustein neuvolassa toteutetut tutki-

mukset laajentavat työn sisältöä ja vievät turhaa aikaa varsinaiselta neuvolatyöltä. Kuiten-

kin, jos aihetta mietitään asiakasnäkökulmasta käsin sairauksien diagnosointi ja hoito 
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saattaisivat kylläkin näin toimittaessa nopeutua ja helpottua. Jämsän neuvolasta käsin 

määrätyt tutkimukset kuitenkin tulevat Jämsän neuvolan maksettavaksi eikä sen organi-

saation, joihin sen oikeasti kuuluisi. Tämä aiheuttaa täysin ylimääräisiä kustannuksia neu-

volalle ja vie kallisarvoista lääkärityöpanosta neuvolatyöstä, vaikka siis asiakasnäkökul-

masta käsin tämä voisi olla perusteltuakin.  

Lääkäreiden määräämien tutkimusten tekemiseen on neuvolassa selkeät ohjeet, joiden 

mukaan jokaisen lääkärin tulisi toimia. Kuitenkin asiakasnäkökulmasta käsin saattaisi olla 

hyödyllistä, että lääkäri voisi tarvittaessa määrätä neuvolasta jo valmiiksi joitakin sairaan-

hoidollisia tutkimuksia. Tämä kuitenkin vaatisi perusterveydenhuollon avovastaanoton 

kanssa tehtävää yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta, eikä tämä yhteistyön lisäämiseen täh-

täävä kehitystyö tullut nyt olemassa olevan kehityshankkeen puitteissa mahdolliseksi.  

Neuvolalääkäreitä kuitenkin nyt muistutettiin neuvolatyöstä ja sen sisällöistä sekä päädyt-

tiin panostamaan aina uuden lääkärin aloittaessa huolelliseen ja kattavaan perehdytyk-

seen.  Päätavoitteeksi nostettiin tällä hetkellä se, että neuvolasta käsin tehtäisiin vain oi-

keasti tarvittavia tutkimuksia oikeassa laajuudessaan. Tarvittaessa asiakas ohjattaisiin 

muualle jatkohoitoon ja –tutkimuksiin, jos kyseessä sairaudenhoito.  

Ylityöstämisen hukaksi voidaan nähdä osaltaan myös lastenneuvolassa tehtävät seulonta-

tutkimukset. Tällä hetkellä lastenneuvolassa tehdään jonkin verran päällekkäisiä tutkimuk-

sia päivähoidon kanssa. Päivähoidossa lapsille tehdään laajoja seulontatutkimuksia ja 

näistä myös palaute saadaan neuvolaan aina 4 – ja 5 –vuotiaina. Kuitenkin edelleen neu-

volassa toteutetaan omat leikki-ikäisen lapsen neurologisen arvioinnin tutkimukset, LENE 

–tutkimukset, vaikka ne pitävät sisällään monia samoja osa-alueita päiväkodissa suoritet-

tavien testien kanssa. Nämä LENE –tutkimukset sisällöt tulevat muualta, eikä niitä voida 

yksin Jämsän neuvolassa muuttaa.  

Ikäkausitarkastusten ja varhaiskasvatusten tekemien testien päällekkäisyyden eliminoi-

miseksi, ei siis tämän kehittämishankkeen tiimoilta ehditty tehdä tarkempaa kehittämis-

suunnitelmaan. Kuitenkin todettiin, että olisi erityisen tärkeää yhteistyön kehittäminen ja 

työjakojen tarkempi laadinta varhaiskasvatuksen kanssa.  Tämä toisten töiden sisältöjen 

tuntemus ja yhteinen suunnitelmallisuus vapauttaisi neuvolaa ehkä keskittymään jatkossa 

johonkin muuhun perheelle tärkeän aiheen käsittelyyn.  
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5.4 Liikkeeseen liittyvä hukka ja sen eliminointi 

Kolmannen tiimikokouksen aihealueena oli liike ja siihen liittyvä hukka. Koska neuvolan 

tilat eivät ole alun perin suunniteltu neuvolan käyttöön on se aiheuttanut sen, ettei ne kai-

kilta osin täysin sovellu parhaalla mahdollisella tavalla nykyiseen käyttöönsä. Vaikka neu-

volan terveydenhoitajien tilat on sijoitettu pitkän käytävän samaan päähän, aiheuttaa se 

useita turhia askeleita terveydenhoitajille päivittäin. 

Ylimääräistä liikettä on merkittävästi aiheuttanut osaltaan varastointiin liittyvä hukka. Hoi-

totarvikevarasto on sijainnut tilojen keskivaiheilla, jolloin terveydenhoitajilla on tullut varas-

toon matkaa noin 10 - 20 metriä, riippuen siitä missä kunkin terveydenhoitajan huone si-

jaitsee pitkällä käytävällä.  Tämä varasto on ollut kahden lukittuna pidetyn oven takana, 

joista toiseen lukkoon on ollut käytössä vain yksi yhteiskäytössä ollut avain. Tätä avainta 

on säilytetty varaston lähettyvillä olevassa kaapissa, josta jokainen terveydenhoitaja on 

lainannut avainta tarvittaessa.  Tässä kyseissä varastossa on muun muassa säilytetty ja 

varastoitu erinäisiä terveydenhoitajien käyttämiä hoitotarvikkeita, joista terveydenhoitajat 

täydentävät omien huoneidensa varastoja. Lisäksi kyseisessä varastossa on sijainnut 

kaikki terveydenhoitajien yhteiskäytössä olevat tutkimusvälineet, joita ovat esimerkiksi au-

diometrit, lasten RR-mittarin mansetit ja sikiön sydänäänten kuuntelussa tarvittavat ultra-

äänilaitteet (dopplerit) sekä korvalamput. Kyseisessä varastossa on säilytetty myös osas-

ton lääkkeitä ja kaikkia asiakkaille lainattavia hoitotarvikkeita (verensokerimittarit, kastelu-

hälyttimet, RR-mittarit).  

Toisena suurena hukkaliikettä aiheuttavana tekijänä toimi lääkäreiden vakituisen vastaan-

ottohuoneen puuttuminen. Lääkärityöpanosta on Jämsän neuvolassa noin 2-4 päivänä vii-

kossa ja lääkärit työskentelevät nuo ajat aina vaihdellen eri terveydenhoitajien huoneessa.  

Tämä on tarkoittanut käytännössä sitä, että lääkäreiden tarvitsemien hoitotarvikkeiden ja 

tutkimusvälineiden varastointi on toteutettu jo aikaisemmin mainitussa yhteisvarastossa, 

josta lääkärin työparina kulloinkin vuorossa ollut terveydenhoitaja on tarvittavat välineet 

aina päivän tarpeisiin hakenut ja ylimääräiset päivän päätteeksi palauttanut takaisin yh-

teisvarastoon. 

Kolmanneksi liikettä aiheuttavaksi käytännöksi nimettiin se, että jollakin terveydenhoitajilla 

olevat useampi työpiste. Tämä takia osa terveydenhoitajista joutuu sekä itse liikkumaan, 

että liikuttelemaan erinäisiä hoitotarvikkeita näiden toimitilojen välillä. Tätä siirtymää on 

joskus myös kesken työpäivän. Tavaroiden liikuttelua tapahtuu, koska työtilojen säilytys-

ratkaisut ovat puutteelliset ja tarvittavia välineitä on työpisteiden lukumäärään nähden liian 
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vähän käytössä. Tämän ongelma on tiedostettu ja vaikutusmahdollisuudet työpisteiden si-

jaintiin ja varustelutasoon ovat neuvolassa melko heikot, sillä työhuoneet ovat eri organi-

saatioille kuuluvia tiloja.  

Viimeisemmäksi liikettä aiheuttavaksi hukaksi ilmeni Jämsän neuvolassa toimivan perhe-

ohjaajan työnkuvaan liittyvä hukka. Perheohjaaja tekee työtä, joka tapahtuu pääosin per-

heiden kotona. Perheohjaaja ei täysin aina pysty suunnittelemaan työpäiviään niin, että 

liikkuminen perheiden välillä olisi mahdollisimman luontevaa ja suoraviivaista. Perheoh-

jaajalta puuttuu tällä hetkellä myös mahdollisuus tehdä käyntikirjauksensa paikan päällä 

perheiden kotona. Tämä aiheuttaa sen, että kirjaukset pitää tulla aina tekemään neuvo-

laan, jonne saattaa tulla matkaa useita kymmeniäkin kilometrejä.  

Hukka-askelia ja niin sanotusti turhaa liikettä vähentämään yhteisvarasto sijoitettiin neuvo-

lassa uudestaan, jolloin kaikkien terveydenhoitajien matka varastoon lyheni noin kahdek-

san metriä.  Vanhaan varastoon jäi edelleen olemaan käytössä olevat osaston lääkkeet ja 

niiden säilyttämiseen tarvittava jääkaappi. Uusi varasto oli jo entuudestaan tyhjänä ollut 

pieni huone neuvolan käytävällä. Tämä huone sijaitsi vain yhden lukollisen oven takana, 

johon kaikilla terveydenhoitajilla oli jo oma avain olemassaan. Näin ollen varastoon pääse-

minenkin helpottui huomattavasti. Koska kuitenkin vanhaan varastoon jäi lääkkeiden säily-

tys, päädyttiin teettämään jokaiselle terveydenhoitajalle myös tähän varastoon omat 

avaimensa, näin ollen yhden avaimen jatkuvasta lainaamisesta päästiin eroon. 

Lääkäreiden puuttuva työtilaongelma ratkesi hankkeen aikana huhtikuussa 2018, jolloin 

yksi neuvolan terveydenhoitaja eläköityi. Tämä vapautti yhden vastaanottohuoneen muu-

hun käyttöön. Tämä huone päätettiin varustaa lääkäreiden vastaanottohuoneeksi pysy-

västi, koska aikaisemmin lääkärit olivat pitäneet vastaanottoa vaihtelevasti eri terveyden-

hoitajien huoneissa. Tämä vakituinen lääkärihuone mahdollisti kaikkien lääkäreiden käyt-

tämien hoitotarvikkeiden siirtämisen jo valmiiksi kyseiseen huoneeseen. Tämä vähensi 

huomattavasti hoitotarvikkeiden liikuttelua ja terveydenhoitajien hukka-askelia välinehuol-

lon, vanhan varaston ja vastaanottohuoneen välillä.  

Lisäksi yhden terveydenhoitajan vähennyksen myötä hankimme joitakin ennen yhteiskäy-

tössä olleita tutkimusvälineitä lisää, niin että nämä voitiin sijoittaa pysyvästi terveydenhoi-

tajien vastaanottohuoneisiin. Näin saimme vähennettyä yhteisvarastossa säilytettäviä tut-

kimusvälineitä ja koska välineiden siirtely vastaanottohuoneiden ja varaston välillä väheni, 

säästyi terveydenhoitajilta jälleen huomattavasti liikkumista. Lisäksi tutkimus- ja hoitotar-

vikkeiden hankintaa pyritään jatkamaan pikkuhiljaa, että yhteiskäytöstä olevista tavaroista 

päästäisiin eroon kokonaan ja mahdollisesti niiden siirtely myös eri toimipisteiden välillä 

loppuisi tai ainakin entisestään vähentyisi.  
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Perheohjaajan työ on hyvin itsenäistä ja poikkeaa huomattavasti terveydenhoitajan työku-

vasta. Jatkossa perheohjaaja kiinnittää erityistä huomiota aikataulutukseensa ja reittisuun-

nitteluun niin, että siirtymät olisivat mahdollisimman suoraviivaisia. Lisäksi uusi kannettava 

tietokone on hankittu perheohjaajan käyttöön, ainoastaan tietoturvaan liittyvät asiat ovat 

vielä keskeneräisiä. Tämä takia perheohjaaja ei ole vielä päässyt tekemään käyntikirjauk-

siaan perheiden kotona.  

 

5.5 Virheisiin liittyvät hukat ja niiden eliminointi 

Neljännen tiimikokouksen aiheet liittyivät virheisiin ja odottamisen hukkiin. Hoitovirheitä 

Jämsän neuvolassa on viime vuoden aikana tapahtunut vain kaksi kertaa, joista on laa-

dittu asian mukaiset Haipro –ilmoitukset. Nämä virheet ovat siis olleet terveydenhoitajan 

tekemiä, joilla on ollut merkitystä asiakkaille. Tämä virheen eivät ole kuitenkaan olleet sel-

laisia, että ne olisivat olleet aiheuttamassa heille vakavaa haittaa tai varaa, eikä aihetta 

näin ollen jatkotoimenpiteisiin ilmennyt. Tämän takia ei voida selkeitä yksittäisiä virheisiin 

johtaneita hukkia nimetä tai poistaa, vaan asiat on käsitelty tapauskohtaisesti.  Tietojärjes-

telmät ja niiden toiminta ovat kuitenkin merkittävässä osassa terveydenhoitajan päivit-

täistä työtä. Näissä järjestelmissä ja ohjelmissa on tapahtunut viime aikoina paljon muu-

toksia ja niiden toimintavarmuudessakin on ollut parantamisen varaa. Tämä tietotekniikan 

toimimattomuus on muutamia kertoja aiheuttanut tiedon kulussa haasteita ja myös turhaa 

odottamista on näin ollen tullut vastaan. Terveydenhoitajan ajanvaraus- ja potilasasiakirjat 

ovat kaikki sähköisissä järjestelmissä, joten esimerkiksi internet –yhteys pulmat aiheutta-

vat paljon viivästymistä, koska tällöin työnteko on kaiken kaikkiaan hyvin haastavaa, lähes 

mahdotonta. 

Yksi mahdolliseksi virheiden lisäämiseksi todettu riskitekijä löydettiin jääkaapin siistey-

destä ja järjestyksestä. Rokotteita hakee yhteisestä jääkaapista useampi terveydenhoi-

taja, minkä takia sen siisteys on hyvin merkityksellinen asia. Yhteen rokotusjääkaappiin on 

Jämsän neuvolassa varastoituna kaikki yleisessä rokotusohjelmassa tarvittavat rokotteet, 

jonka takia myös rokotusten järjestykseen on kiinnitettävä huomiota.  Vaikka rokotusjää-

kaapin sisältö ja järjestys ovat kaikille Jämsän neuvolassa pääsääntöisesti työskenteleville 

tuttu, hakevat myös muissa työpisteissä työskentelevät terveydenhoitajat ajoittain rokotuk-

sia Jämsän neuvolan jääkaapista. Tämän takia havaittiin tärkeäksi, että rokotukset on 

merkitty selkeästi ja järjestystä ei lähdetä muuttamaan, koska virheiden mahdollisuus 

saattaisi tällöin kasvaa.  
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Viimeisimmäksi aiheeksi neljännessä tiimikokouksessa nousi organisaation ohjeistukset ja 

käytänteet. Edelleen terveydenhoitajat ovat neuvolassa havainneet, että kaikilla oman or-

ganisaationkaan sisällä ei tunnu olevan tiedossa mitä neuvolassa tehdään ja mitkä asiat 

kuuluvat hoitaa neuvolassa. Tämä on muutamia kertoja aiheuttanut asiakkaiden pompot-

telua luukulta toiselle, mikä ei ole sallittavaa.  Tämä ongelma ei kuitenkaan ratkea yksin 

neuvolan sisällä, vaan vaatisi kehittämistyötä muiden organisaation osastojen kanssa. 

Kuitenkin todettiin, että on myös neuvolan oma tehtävä ohjeistaa muita yksiköitä, niissä 

ongelmatilanteissa, joissa asiakas voidaan ohjata esimerkiksi terveyskeskuksen sijaan 

neuvolaan ja päinvastoin. 

Tietotekniikkaan ja järjestelmiin liittyvät ongelmat lisäävät merkittävästi virheiden mahdolli-

suutta ja hankaloittavat päivittäisen työn sujuvuutta. Nämä ongelmat eivät kuitenkaan rat-

kea hetkessä, eikä ne ole kokonaisuudessaan neuvolan henkilökunnan vastuulla.  Kuiten-

kin kehityshankkeen aikana todettiin, että terveydenhoitajan on tärkeää viestiä tietoliiken-

neongelmista aina eteenpäin, jotta niille voitaisiin tehdä jotain. 

Neuvolan sisäisen tiedonkulun ongelmaan mietittiin kokouksissa myös ratkaisua ja pää-

dyttiin jatkamaan keskustelua ja työn ja toimintatapojen kehittämistä yhdessä lääkäreiden 

kanssa. Toivottavaa olisi, että lääkäreiden ajanvarauskirjat pystyttäisiin avaamaan ainakin 

kahdeksi kuukaudeksi etukäteen ja lääkärit itse pitäisivät ne ajan tasalla. Näin vähennet-

täisiin huomattavasti asiakkaiden ajanvaraussoittoja ja mahdollisia aikojen vaihtoja, jotka 

johtuisivat organisaatiosta. 

Kehittämishankkeen aikana rokotusjääkaappiin tehtiin selkeät näkyvät kortit, joilla osoitet-

tiin kaikille rokotuksille oma paikka jääkaapissa. Jämsän neuvolassa omat ohjeistukset 

ovat pääosin hyvin ajan tasalla, mutta niitä päivitetään jatkuvasti, samoin uusien työnteki-

jöiden perehdytykseen panostetaan ja se hoidetaan huolellisesti, näin virheiden mahdolli-

suus vähenee entisestään. 

 

5.6 Odottamisen hukka ja sen eliminointi 

Yhdessä virheisiin liittyvien hukkien kanssa käsiteltiin myös odottamiseen liittyviä hukkia.  

Jämsän neuvolassa asiakasnäkökulmasta käsin odottaminen ja jonottaminen ovat vä-

häistä. Vastaanotot varataan etukäteen aina tarpeen ja runko-ohjelman mukaan ja suunni-

tellussa aikataulussa pysytään kiitettävästi. Tällä hetkellä terveydenhoitajien resurssit ovat 

Jämsän neuvolassa hyvällä tasolla, jonka ansiosta nopeakin pääsy vastaanotolle on mah-

dollista ja tarvittaessa kollegat auttavat toisiaan. Joskus kuitenkin neuvolasta käsin tulee 

tarve lähettää asiakas eteenpäin esimerkiksi erikoissairaanhoitoon, terapiaan tai muuhun 
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vastaavaan ulkopuoliseen yksikköön. Tällöin asiakas joutuu valitettavasti kuitenkin odotta-

maan, mutta silloinkin hoitoon pääsy on tapahtunut hoitotakuiden ja tarpeen mukaan.  

Nämä hoitoketjujen arviointi ja kehittäminen jätettiin nyt kuitenkin tietoisesti pois kehittä-

mishankkeesta, koska tämä olisi vaatinut yhteistyön tekemistä useiden eri organisaatioi-

den kanssa ja nyt kyseessä oleva kehittämishanke haluttiin pitää Jämsän neuvolan sisäi-

senä työnä.  

Terveydenhoitajien työssä odottamista sen sijaan esiintyy merkittävästikin. Tällä hetkellä 

ajanvaraus neuvolaan on mahdollista vain puhelimen välityksellä. Tämän ajanvarauksen 

ja mahdollisten ohjantapuheluiden takia neuvolassa on erilliset puhelintunnit, jotka eivät 

ole niin kutsuttua asiakastyöaikaa. Kaikki neuvolan terveydenhoitajat päivystävät omaa 

puhelintaan yhden tunnin ajan joka työpäivä. Kuitenkin käy usein niin, että puhelintuntien 

aikana puhelimet eivät soi montaakaan kertaa, eli terveydenhoitajat joutuvat todellisuu-

dessa odottamaan puheluita. Vaikka tämän puhelintunnin aikana terveydenhoitajat voivat 

osittain tehdä kirjallisia ja muita töitään, niiden tekeminen on haastavaa, koska puhelut sit-

ten keskeyttävät tämän muun työn. Lisäksi terveydenhoitajille aiheutuu turhaa odotta-

mista, kun ajoittain asiakkaat jättävät varatuille ajoille tulematta. Terveydenhoitaja joutuu 

valmistautumaan kulloiseenkin terveystarkastukseen aina etukäteen ja jos asiakas peruu 

viime tingassa tai jättää kokonaan ilmoittamatta poissaolostaan aiheuttaa se paljon turhaa 

työtä, mutta myös turhaa odottamista. 

Terveydenhoitajien puhelintuntien päivystäminen ei ole oikein nykypäiväistä työskentelyä. 

Tämän hetken terveydenhoitaja mitoituksella neuvolassa on yhteensä kuusi tuntia vii-

kossa puhelinpäivystystä. Tämä on merkittävä odottamisen hukka, jota tulisi pyrkiä tietoi-

sesti vähentämään. Digitaalisten palveluiden kehittäminen ohjaisi asiakkaita itsenäiseen 

ajanvaraukseen sekä tiedonhakuun. Tämä on nykyaikaa ja vapauttaisi samalla terveyden-

hoitajien työaikaa muuhun työhön. Tätä sähköisten palveluiden kehittämistyötä ei ole vielä 

varsinaisesti pystytty aloittamaan Jämsän neuvolassa, mutta suunnitelmia asian eteen-

päin viemiseksi on jo tehty. Asiakasaikojen käyttämättä jättäminen ilman perumista on sel-

keä ongelma, vaikkakin osittain myös inhimillisiä unohduksista johtuvaa. Asiakkaiden 

käyttäytymiseen vaikuttaminen on haastavaa, mutta asiakkaiden ymmärryksen lisää-

miseksi ja sitouttamiseksi on tehtävä päivittäin työtä.  

Neuvolassa vastaanottoa pitää niin lastenneuvolan lääkäri, kuin äitiysneuvolalääkärikin. 

Heistä kuitenkaan kumpikaan ei ole kokoaikaisia neuvolan lääkäreitä, vaan työpisteitä on 

muitakin. Tämä aiheuttaa ajoittain sen, että lääkäreiden aikataulutus ja sen selviäminen 

varmistuvat vasta suhteellisen lyhyellä varotusajalla. Tämän takia lääkäreiden ajanvaraus-

kirjoja ei saada aina auki neuvolassa riittävän ajoissa, kun tarve ajoille olisi jo olemassa. 
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Tästä seuraa se, että terveydenhoitaja joutuu odottamaan mahdollisuutta luoda lääkärei-

den ajanvarauskirjat kuntoon, sekä sen että asiakas voi joutua soittamaan useammankin 

kerran neuvolaan ajanvarausasioissa. Joskus myös tiedonkulussa on haasteita lääkärei-

den ja terveydenhoitajien välillä. Aina kaikki lääkäreiden muuttuneet aikataulut eivät tule 

terveydenhoitajien tietoon ja tämän vuoksi neuvolasta käsin joudutaan aika-ajoin peru-

maan ja vaihtamaan jo olemassa olevia aikoja.  

Odottamisen hukaksi nimettiin myös terveydenhoitajan turha aika lääkärin työparina työs-

kennellessä. Neuvolan lääkärillä ei ole ollut omaa vastaanottohuonetta, jonka vuoksi lää-

käri on tehnyt omaa vastaanottotyötään aina kulloinkin vuorossa olevan terveydenhoitajan 

huoneessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen terveydenhoitaja on toiminut 

lääkärin työparina, vaikka lääkäri usein pystyisi hoitamaan omat vastaanottotilanteensa 

yksin ilman terveydenhoitajan työpanosta. Tämä työhuoneiden vähyys on aiheuttanut sen, 

ettei terveydenhoitaja ole voinut olla ottamassa omia asiakkaita vastaan omassa huo-

neessaan, eikä kunnollista tilaa myöskään muulle terveydenhoitajan työlle ole ollut tuolloin 

käytettävissä.  

Kehittämishankkeen aikana yksi terveydenhoitaja eläköityi ja tätä kautta lääkärit saivat yh-

den yhteisen työhuoneen käyttöönsä. Tämä mahdollisti sen, että jatkossa kaikilla tervey-

denhoitajalla oli oma huone käytössään, vaikka lääkäri työskenteli neuvolassa. Ongel-

maksi kuitenkin jäi vielä äitiys- ja lastenneuvolanlääkäreiden yhtäaikainen työskentely 

neuvolassa. Tällöin edelleen toinen lääkäri joutuu työskentelemään terveydenhoitajan 

huoneessa. Tätä samanaikaista työskentelyä neuvolassa pyritään kuitenkin välttämään 

hyvin suunnitellulla aikataulutuksella. 

 

5.7 Varastointiin liittyvä hukka ja sen eliminointi 

Varastointia joudutaan Jämsän neuvolassa tekemään muun muassa lääkkeille, hoitotar-

vikkeille ja erilaisille esitteille sekä materiaaleille. Varastointiin liittyvää hukkaa käsiteltiin jo 

pitkälti liikkeeseen liittyvän hukkatyypin yhteydessä.  Jämsän neuvolassa varastointi jou-

tuu kuitenkin kerran vuodessa kovalle koetukselle ja tämä liittyy influenssarokotuksiin. In-

fluenssarokotusten toteuttaminen on Jämsän neuvolan vastuulla ja se aiheuttaa isojen in-

fluenssarokotusten määrien hetkellisen varastoinnin.  Tämän vuoksi neuvolassa on oltava 

merkittävä määrä rokotusten säilyttämiseen soveltuvia jääkaappeja. Tällä hetkellä neuvo-

lassa on periaatteessa riittävästi lääkejääkaappeja, mutta nämä kaikki olemassa olevat 

rokotusjääkaapit eivät ole täyttäneet lääkejääkaapeille laadittuja laatuvaatimuksia. Tämän 

vuoksi päädyttiin nyt esittämään seuraavan vuoden budjettiin rahoitusta yhdelle uudelle 
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jääkaapille. Uuden jääkaapin hankita on edennyt jo siihen vaiheeseen, että uusi kaappi on 

tilattu, mutta se ei ole vielä saapunut neuvolaan. Näin ollen rokotusten vaarastointiin on 

tulossa huomattava parannus. 

Varastointia joudutaan neuvolassa tekemään myös lastenneuvolassa täytettyjen testikaa-

vakkeiden osalta. Arkistolain velvoittamana testitulokset pitää arkistoida ja nyt niiden ar-

kistointi on tehty perinteiseen tapaan säilyttäen materiaalit vaaditun ajan paperisina arkis-

tokaapeissa.  Testimateriaalien arkistointiin liittyvää hukkaa eliminoitiin uudella käytän-

teellä. Kehittämishankkeen aikana päädyttiin ratkaisuun, jossa vuoden 2019 alusta alkaen 

sihteerimme skannaa säilytettävät dokumentit suoraan asiakkaiden sähköisiin potilasasia-

kirjoihin talteen. Tämä muodostui käytännöksi, koska tarvittavia skannereita ei terveyden-

hoitajien huoneista löydy. Tämän muutoksen myötä arkistoitavaa paperista materiaalia 

syntyy jatkossa huomattavasti vähemmän ja useasta arkistokaapista voidaan luopua. 

 

5.8 Osaamiseen ja sen käyttämättä jättämiseen liittyvä hukka ja sen eliminointi 

Viimeisen varsinaisen tiimikokouksen aihe liittyi osaamiseen ja sitä kautta olemassa ole-

van ammattitaidon hyödyntämiseen ja hyödyntämättä jättämiseen. Osaamisen resurssin 

hukaksi nousi yhden terveydenhoitajan laajamittainen omaehtoinen kouluttautuminen ras-

kausdiabetekseen ja sen hoitoon. Tämä terveydenhoitajan omaava resurssi haluttiin nyt 

paremmin käyttöön Jämsän neuvolassa. Yksi syy tähän haluun oli se, että jostain syystä 

raskausdiabetes on merkittävästi yleistynyt ja tämän takia myös lähettäminen äitiyspolikli-

nikalle on lisääntynyt. Ja tämä äitiyspoliklinikka sijaitsee vähintään reilun 60 kilometrin 

päässä Jämsästä. 

Kehittämishankkeen myötä terveydenhoitajan osaamisen hyödyntämistä parannettiin ja 

päädyttiin kokonaan uuden käytännön kokeilemiseen ja käyttöön ottoon. Vaikka äitiysneu-

volassa on väestövastuuperiaate, joka tarkoittaa sitä, että jokainen terveydenhoitaja vas-

taa omista asiakkaistaan alusta loppuun saakka koskien myös raskausdiabetesta. Nyt siis 

päädyttiin kiinnittämään enemmän huomiota raskausdiabetesriskiryhmien odottaviin äitei-

hin ja heidän ruokavalio-ohjaukseensa. Tämän uudistuneen käytännön jälkeen kaikki jo 

alkuraskaana raskausdiabetes – diagnoosin saaneet naiset kävisivätkin oman terveyden-

hoitajansa sijaan, nyt nimetyn Jämsän neuvolan oman ”diabeteshoitajan” ohjantakäyn-

nillä. Tämän käynnin tarkoituksena oli tarjota kaikille laadukasta ja tasavertaista ohjausta 

muun muassa ruokavaliosta ja liikunnasta. Tämä toimintatavan muutoksen myötä toi-

vomme pystyvän vähentämään lähettämisiä äitiyspoliklinikalle, joka palvelee merkittävästi 
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myös raskaana olevia äitejä ja vähentää mahdollisia raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden 

määrää.  



42 

6  KEHITTÄMISHANKKEEN JA SEN TULOSTEN ARVIOINTI 

6.1 Kehittämishankkeen tulosten arviointi 

Tämän kehityshankkeen tavoitteena oli kuvata terveydenhoitajan työssä esiintyvä hukka 

sekä luoda ratkaisut sen eliminoimiseksi. Kuten Kalong ja Yusof (2013) ovat todenneet, 

hukkaa voi muodostua terveydenhuollossa niin ihmisissä, menetelmissä, tiloissa kuin tie-

donkulussakin. Näin myös me totesimme kehittämishankkeen tuloksena Jämsän neuvo-

lassa olleen.  Kehittämishankkeelle asetetut tavoitteet saavutimme. Kehittämishankkeen 

myötä löysimme hukkaa Jämsän neuvolan terveydenhoitajan työstä kaikista Lean –ajatte-

lutavan kahdeksasta eri tyypistä. Liikkeeseen, varastointiin ja odottamisen liittyvät hukka-

tyypit korostuivat jonkin verran muita tyyppejä enemmän. Tämä saavutettu tulos on hyvin 

samansuuntainen, kuin esimerkiksi Lindenau-Stockfish (2011) tekemän tutkimuksen tulos.  

Koska Lean – ajattelumallissa työtahdin lisäys ei ole keskeisin tuottavuuden parantamisen 

tekijä, vaan hukan poistaminen (Kouri 2010, 10.) uskomme kehittämishankkeen tuloksena 

parantavan myös huomattavasti työn tuottavuutta ja sitä kautta resurssitehokkuutta. 

Tulokset Leanin hyödyntämisestä maailmanlaajuisesti ovat olleen hyviä, koska sillä on 

saatu ennen kaikkea parannettua hoidon laatua, vähennettyä kuluja sekä hoitoprosessei-

hin, että odottamiseen menevää aikaa (Robinson 2012, 190). Myös meidän kehittämis-

hankkeemme aikana saamat tulokset viittaavat vahvasti samanlaiseen hyötyyn. Erityisesti 

pystyimme muuttamaan monia toimintatapoja sellaiseksi, joilla oli merkittävä vaikutus ter-

veydenhoitajan ajankäyttöön ja ennen kaikkea odottamisen vähenemiseen. Nämä muu-

tokset olivat lopulta hyvin helppoja ja nopeita muuttaa, kunhan ne työtä kriittisesti arvioi-

den nousi esiin. Merkittäväksi tekijäksi tulosten kannalta nousi yhden terveydenhoitajan 

eläköityminen ja sitä kautta vapautunut yksi vastaanottohuone. Tämän myötä saimme 

poistettua monta hukkatekijää suhteellisen pienellä vaivalla melkein itsestään. Kaiken 

kaikkiaan voimme todeta kehittämistavoitteiden toteutuneen, vaikkakin työtä on edelleen 

jatkettava. Tämä jatkuvan kehittämisen toimintakulttuurin sisäistäminen on tärkeää, sillä 

emme voi koskaan tuudittautua siihen ajatukseen, ettei mitään parannettavaa olisi. Juuri 

tämä täydellisyyden tavoittelu ja jatkuva kehittäminen ovat Lean – ajattelutavassa varsin 

tärkeässä roolissa. Emme koskaan voi lopettaa kehitystyötä ja näin ollen meidän tulee 

edelleen jatkaa pyrkimystämme päästä työssämme kohti täydellisyyttä.  

Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää terveydenhoitajan työtä ja sitä 

kautta tarjota neuvolan asiakkaille jatkossa entistä laadukkaampaa ja oikea-aikaisempaa 

palvelua, ottaen huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet.  Tämä tarkoitusta 

kohti ollaan edelleen menossa ja kehitystyö jatkuu.  Hukan kuvaaminen ja sen eliminointi 
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olivat ensimmäisiä askelia muutokseen. Tämä nyt tehty kehitystyö ja sitä kautta hukan eli-

minointi vapautti meidät laajamittaisesti täysin turhista toimista ja näin resursseja saatiin 

ohjattua muuhun merkityksellisempään työhön. Tämän vapautuneen ajan tarkkaa koko-

naismäärää on tällä hetkellä haastavaa arvioida, koska selkeää mittaria ei tähän luotu 

eikä työajan seurantaa toteutettu ennen kehittämishankkeen alkua. Tuloksena kuitenkin 

voidaan todeta, että hukkaa sekä sitä kautta lisäarvotuottamatonta työtä saatiin eliminoi-

tua merkittävästi ja se sujuvoitti terveydenhoitajan päivittäisiä toimia huomattavasti. Tä-

män vapautuneen ajan myötä, voimme jatkossa panostaa suoriin asiakaskontakteihin en-

tistä paremmin tai vaihtoehtoisesti resursoida aikaa uusiin entistäkin laajamittaisempiin 

kehityshankkeisiin. Näiden uusien kehittämishankkeiden myötä voimme edelleen tarjota 

entistä laadukkaampaa ja oikea aikaisempaa palvelua meidän asiakkaillemme sekä kehit-

tää jopa täysin uusia innovatiivisia palvelumuotoja. Tällä hetkellä on esimerkiksi suunnit-

teilla jo täysin uusi toimintamuoto, ryhmäneuvola. Tätä ryhmäneuvolatoimintaa on suunni-

teltu koko kevään ajan ja tällä hetkellä suunnitelmat ovat siinä vaiheessa, että ryhmät al-

kaisivat elokuussa 2019. Tämän ryhmäneuvolan myötä jatkossa kaikille kymmenen kuu-

kauden ikäisten lasten vanhemmille tarjotaan osallistumismahdollisuutta. Näiden ryhmien 

aloitettua palveluntarjonta on siis parantumassa. Ennen ryhmäneuvolaa kymmenen kuu-

kauden neuvolakäyntiä tarjottiin vain ensimmäisen lapsen vanhemmille ja muille vain yksi-

löllisen tarpeen mukaan. Jatkossa kaikki asiakkaat ovat tasavertaisessa asemassa saa-

dessaan halutessaan mahdollisuuden saapua neuvolaan lapsensa kanssa, hänen ollessa 

kymmenen kuukauden ikäinen. 

 

6.2 Kehittämishankkeen toteutuksen arviointi 

Tämä Jämsän neuvolan kehittämishanke oli ensimmäinen, joka toteutettiin Lean –ajattelu-

tapaa ja sen menetelmiä mukaillen. Vaikka Leaniä on jo useiden viime vuosien aikana 

hyödynnetty paljon suomalaisessa terveydenhuollossa, voidaan Jämsän Terveys Oy:n ja 

etenkin Jämsän neuvolan Lean matkan katsoa olevan vasta hyvin alullaan. Tarvitaan vielä 

paljon työtä ja erityisesti ajattelutavan kokonaisvaltaista muutosta, että voidaan aidosti 

katsoa Leanin olevan osa Jämsän neuvolan toimintakulttuuria ja johtamisen ajattelutapaa. 

Tämän kehittämishankkeen myötä tulimme Jämsän neuvolassa siihen tulokseen, että 

Lean sopii suomalaiseen terveydenhuoltoon ja siellä tehtävään kehittämistyöhön varsin 

hyvin. Tämän tulos on hyvin saman suuntainen Suomessa aikaisemminkin toteutettujen 

tutkimustulosten kanssa. Jorma, Tiirinki, Bloigu & Turkki (2016) ovat esimerkiksi omassa 

julkaisussaan LEAN thinking in Finnish healthcare todenneet Lean -ajattelutavan sopivan 

hyvin suomalaiseen terveydenhuoltoon ja siellä tehtävään kehitystyöhön. (Jorma, Tiirinki, 
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Bloigu & Turkki, 9.) Samoin Leanin toimivuus kehitystyössä on ollut nähtävissä myös HUS 

-kuvantamisessa. Siellä aloitettiin oma Lean matka jo vuonna 2009, jolloin he kehittivät 

hoitoketjujaan Lean –menetelmien avulla. Tulokset olivat varsin hyviä ja hoitoketjujen te-

hokkuus parantui tulloin merkittävästi. (Soininen 2015, 3170.)  Myös Mäkijärvi (2013) on 

tarkastellut niin ikään HUS:ssa vuosina 2011-2013 toteutettujen pilottihankkeiden kautta 

Leanin sopimista suomalaisen julkisen terveydenhuollon kehittämiseen ja laadunhallin-

taan.  Mäkijärven tutkimuksen tulokset olivat myös hyvin samansuuntaisia.  Mäkinen arvioi 

tuolloin, että Lean sopii erinomaisesti suomalaisen terveydenhuollon palveluprosessien 

kehittämiseen. (Mäkijärvi 2013, 90-91.)  

Tämä kehittämishanke kesti kokonaisuudessaan Jämsän neuvolassa vajaa kaksi vuotta. 

Viimeinen aktiivisen työskentelyn vaihe oli toukokuussa 2018, jolloin pidettiin viimeinen 

hankkeeseen sisältynyt tiimikokous. Tämä viimeisen kokouksen tavoitteena oli tehdä yh-

teenvetoa saavutetuista muutoksia ja parannuksista.  Lisäksi kaikki hankkeeseen osallis-

tuvat työntekijät saivat kertoa oman mielipiteensä hankkeen onnistumisesta. Kaikki hank-

keeseen osallistuvat terveydenhoitajat olivat kehittämistyöhön ja sen tuloksiin varsin tyyty-

väisiä, vaikka lopullisten tulosten arviointi ja vaikuttavuus ei kaikilta osin ollut tuolloin vielä 

nähtävissä. Hankkeessa keskityttiin terveydenhoitajan työssä esiintyvän hukan löytämi-

seen ja eliminointiin eli resurssitehokkuuden parantamiseen. Asiakkaiden virtaustehok-

kuuteen ei panostettu, koska se olisi vaatinut laajamittaista yhteistyötä eri yhteistyökump-

paneiden ja organisaatioiden välillä, eikä tähän työhön nyt hankkeen aikataulullisista 

syistä ollut mahdollista lähteä.  

Kehittämishankkeen toteutus eteni varsin hyvin hankesuunnitelman ja luotujen aikataulu-

jen mukaan. Ainoastaan lopullisen raportin kirjoittaminen hieman venyi alkuperäisestä 

suunnitelmasta. Tämän kehittämishankkeen lähestymistavaksi valikoitui toimintatutkimus, 

koska kyseessä oli täysin työyhteisön sisällä yhdessä toteutettu käytännön kehittämistyö. 

Toimintatutkimuksessa kehittämisen kohteena on juuri työyhteisön toimintatavat ja itse toi-

mintatilanteet, joihin tässäkin kehittämishankkeessa keskityttiin. Toimintatutkimus näh-

dään myös vahvasti osallistuvana tutkimuksena, jossa pyritään yhdessä ratkaisemaan 

käytännössä ilmeneviä ongelmia ja samaan aikaa löytämään niihin ratkaisut sekä luoda 

tätä kautta uutta tietoa ja ymmärrystä olemassa olevista ilmiöistä. (Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti 2009, 58.) Myös nämä toimintatutkimukselle tunnusominaiset piirteet puolsivat 

kyseisen lähestymistavan valintaa. Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli saada käsi-

tys Jämsän terveydenhoitajien omassa työssä esiintyvästä hukasta ja kuvata se sekä eli-

minoida löytynyt hukka mahdollisuuksien mukaan. Näin ollen oli varsin perusteltu, että 

tätä neuvolan työtä tehneet henkilöt itse osallistuivat hukan määrittelyyn ja sitä kautta ke-
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hitystyöhön. Työryhmän valita oli siis hyvin helppo, kaikki Jämsän neuvolan terveydenhoi-

tajat osallistuivat kehityshankkeeseen tasavertaisina toimijoina. Tämä mahdollisti hyvin 

laaja-alaisen ja kattavan näkemyksen saamisen terveydenhoitajan työstä sekä sitä kautta 

paransi asetettuihin tavoitteisiin pääsyä.  

 

6.3 Kehittämishankkeen menetelmien arviointi 

Tämän kehittämishankkeen menetelmäksi valikoitui vapaamuotoinen tiimityöskentely, joka 

toteutettiin niin sanottuna aivoriihenä. Tämä aivoriihimenetelmä on yksi luovan ongelman-

ratkaisun standardimenetelmistä, jolla tuotetaan ideoita yhdessä tekemisellä.  Aivoriihiko-

koukset ovat usein 6-12 hengen ryhmiä, joissa ryhmä yhdessä tekemällä pyrkii ideoimaan 

uusia ratkaisuja kulloinkin olemassa oleviin ongelmiin (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 

145-146.) Kehittämishankkeen työryhmän koko oli juuri sopiva kyseisen menetelmän 

käytttöön, sillä tiimikokouksiin osallistui vaihtelevasti viidestä kahdeksaan henkilöä ker-

ralla. Terveydenhoitajat olivat perustellusti itse ainoita oikeita henkilöitä arvioimaan omaan 

työskentelyään, koska kukaan ulkopuolinen ei voinut päästä työryhmän työmenetelmien 

sisälle, ainakaan niin, että he pystyisivät kokonaisvaltaisesti näkemään ja arvioimaan kul-

loisinkin käytössä olevia työskentelytapoja tai –menetelmiä sekä niitä haasteita mitä työn 

toteuttamiseen liittyy. Yhdessä tekeminen ja konkreettiseen kehitystyöhön osallistuminen 

mahdollistivat myös aidon vaikuttamisen tunteen ja tämän myötä työntekijät olivat varsin 

motivoituneita ja sitoutuminen kehitystyön tekemiseen parani. Muutosvastarintaa ei kehi-

tyshankkeen aikana ollut uudistuksia kohtaan lainkaan havaittavissa. 

Kehittämishankkeen aktiivinen työskentelyvaihe pidettiin ajanjaksollisesti lyhyenä. Kaikki 

varsinaiset tiimikokoukset pidettiin vajaan neljän kuukauden aikana. Tämä tarkoitti sitä, 

että tiimikokouksia oli lyhyin väliajoin (noin kahden viikon välein). Näin asia pysyi koko 

prosessin ajan hyvin kaikkien osallistujien mielessä ja aktiivinen työskentely jatkui jokai-

sella osallistujalla myös tiimikokousten ulkopuolella. Työskentelystä saatiin tällä tavalla hy-

vin tehokasta. Itse yksittäiset kokoukset kestivät yhtäjaksoisesti vain noin tunnin ajan ker-

rallaan, minkä seurauksena oli helppo pysyä varsinaisessa aiheessa, eikä keskittyminen 

herpaantunut kesken kokouksen kehittämishankkeen ulkopuolisiin asioihin. Vaikka yksit-

täinen kokous oli ajallisesti lyhyt, oli niistä mahdollista kulloinkin erottaa aivoriihityöskente-

lylle ominaiset kaikki neljä vaihetta: esivaihe, lämmittely, ideointi ja arviointi (Ojasalo, Moi-

lanen & Ritalahti 2009, 145-146). Tämän työskentelymenetelmän avulla löydettiin hyvin 

paljon terveydenhoitajan työstä hukkaa, joilla oli hyvin merkityksellisiä vaikutuksia resurs-

sitehokkuuteen. Menetelmän valintasa voimme katsoa onnistuneemme. 
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6.4 Jatkokehittämishankkeet 

Lähes kaikki hankkeen aikana kuvatut hukat pystyimme hankkeen aikana eliminoimaan, 

sillä vain muutamia suunniteltuja toimenpiteitä ei pystytty viemään loppuun saakka. Nämä 

kesken jääneet kehittämistyöt jäivät omilta osiltaan jatkokehittämiskohteiksi. Lisäksi kehit-

tämishankkeessa keskityttiin tietoisesti vain terveydenhoitajien työssä esiintyvän hukan 

eliminoimiseen, eikä näin ollen asiakasnäkökulmaa tarkasteltu juuri lainkaan. Asiakas nä-

kökulman huomiointi on kuitenkin Lean –ajattelutavassa hyvin merkittävässä osassa. Tä-

män takia jatkoon tulisikin suunnitella kehittämishanke, jonka tavoitteeksi otettaisiin selke-

ästi virtaustehokkuuden parantaminen ja sitä kautta asiakasnäkökulmasta katsottuna 

tehty palveluiden kehittäminen. Jatkossa voisimme keskittyä asiakastarpeiden kartoittami-

seen ja sieltä nousseiden hyvien kehitysideoiden käytäntöön saattamiseen. Lisäksi yksi 

merkittävä jatkokehittämiskohde on Jämsän neuvolan hoitoketjujen kriittinen tarkastelu ja 

eritysesti palvelupolkujen luominen.  Tässä kehitystyössä voitaisiin hyödyntää palvelu-

muotoilua ja sen luomia menetelmiä. Tämän tyyppistä kehittämishanketta ei kuitenkaan 

pysytä yksin neuvolasta käsin toteuttamaan, vaan se vaatii yhteistyöntekemistä eri yhteis-

työkumppaneiden kanssa ja sitä kautta heidän sitoutumistaan yhteiseen kehitystyöhön. 

Sen takia onkin jatkossa tärkeä miettiä sitä, kuinka voisimme murtaa terveyspalveluiden 

siilomaisten organisaatioiden purkamiseen ja uudelleen rakentamaan hyvin toimivia järjes-

telmiä.  

Jämsän neuvolan digitaalisten palvelujen tarjonta on vielä tällä hetkellä hyvin alkutekijöis-

sään, joka nyt käsillä olleen kehittämishankkeen aikana myös todettiin. Näiden palvelui-

den kehittäminen, joihin kuuluu esimerkiksi sähköisen ajanvarausjärjestelmän luominen 

sekä sähköisten kyselyiden ja sitä kautta paperittomien palveluiden kehittämisen ovat 

myös varsin tärkeitä jatkokehittämishankkeita. Näiden palveluiden myötä pystyisimme en-

tisestään vähentämään terveydenhoitajien työssä esiintyvää hukkaa, mutta myös vaikutta-

maan virtaustehokkuuteen asiakasnäkökulmasta käsin. Digitaalisetpalvelut ovat vahvasti 

nykypäivää ja niiden myötä pystytään paremmin vastaamaan neuvolan asiakkaiden toivei-

siin ja parantamaan heidän käyttämiensä palveluiden laatua.  
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