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LEAN-ajattelu on Japanissa, Toyotan tehtailla kehitetty toimintamalli. Toimintamallilla pyritään 
organisoimalla luomaan tarkoituksenmukaisuutta, järkevyyttä ja täsmällisyyttä. Keskeisiä tekijöitä 
ovat asiakaslähtöisyys, laatuajattelu, hukan vähentäminen, mutta ei kuitenkaan täydellisyyteen 
pyrkien vaan askeleittain parantaminen. Tarkoitus on parantaa työskentelyolosuhteita, 
kilpailukykyä, antaa työntekijöille mahdollisuus osallistua kehitystyöhön ja tehdä oikeita asioita.   

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa TUAS Lab:n varastonhallintaa LEAN-työkaluja 
hyödyntäen. Lisäksi tarkoituksena oli ratkaista siellä ilmennyt ongelma sekä tuottaa 
kehittämisehdotuksia. Tavoitteena oli luoda uusi toimintatapa ja menetelmä varastonhallintaan, 
viedä muutosta eteenpäin ja kehittää konkreettisia ratkaisuehdotuksia havaittuun ongelmaan. 

Toiminnallisena osuutena opinnäytetyössä järjestettiin TUAS Lab:n tarvikevarasto, laadittiin 
varastonhallinnan toimintaohje ja uusi tilaus- ja toimitusprosessin toimintatapa hyödyntäen LEAN- 
työkaluja. Varastonhallinnan nykytilan kartoitus suoritettiin kyselykaavakkeen avulla ja 
vastanneiden toiveet huomioitiin uuden toimintatavan luomisessa. 
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IMPROVING TUAS LAB'S WAREHOUSE 
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LEAN thinking is an operating model developed at Toyota's factories in Japan. The aim of the 
operating model is to create expediency, rationality and punctuality by organizing. The key factors 
are customer orientation, quality thinking, waste reduction, not striving for perfection but step-by-
step improvement. The aim is to improve working conditions, competitiveness, enable employees 
to participate in development work and do the right things.  
The purpose of this thesis is to improve the inventory management of TUAS Lab using LEAN 
tools. In addition, the purpose is to solve the problem that has arisen there and to produce 
development proposals. The aim is to create a new method for inventory management, to take 
the change forward and to develop concrete solutions to the identified problem. 

As a functional part of the thesis, TUAS Lab's supplies warehouse was organized, an inventory 
management operating instructions and a new way of operating the ordering and delivery process 
were prepared, utilizing LEAN tools. A survey of the current state of inventory management was 
carried out with the help of a questionnaire and the wishes of the respondents were taken into 
account in creating a new way of working. 
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1 JOHDANTO 

Terveydenhuollon toimintaympäristö elää tänä päivänä jatkuvassa muutoksessa. Pula 

ammattitaitoisesta henkilökunnasta ja ikääntyvä asiakaskunta luovat paineita muuttaa 

terveydenhuollon jokapäiväistä toimintatapaa. (Duodecim oppiportti 2018.) Organisaa-

tion toimintatapoja voidaan kehittää esimerkiksi LEAN- toimintamallin avulla. LEAN on 

prosessijohtamisen malli, jossa huomioidaan asiakaslähtöisyys. Se perustuu tehokkuu-

den maksimointiin ja hukan poistamiseen. Se on siis toimintatapa, sekä ajattelutapa, 

jossa työn virtausta maksimoidaan poistamalla hukkaa. LEAN pitää sisällään lukuisia 

teorioita, työkaluja ja tekniikoita kuten 5S, VSM, Kanban, jne. Työkalujen tarkoituksena 

on löytää prosessia hidastavat ongelmat. Organisaation tehtävänä on ratkoa LEAN- tek-

niikoiden ja -työkalujen avulla esiin tulleet ongelmat. Oleellisena osana LEANin toteutta-

misessa ovat johtaminen ja työntekijöiden sitouttaminen ajattelumalliin ja toimintatapoi-

hin. Toiminnan kehittäminen vaatii selkeän käsityksen toiminnan nykytilasta. (Sixsigma 

2019.) 

Tämän opinnäytetyöntyön aiheena on TUAS Lab:n varastonhallinta. Tutkimusongelma-

na on se, että varastonhallinnan tehokkuus on heikkoa, joka voi näkyä negatiivisesti pää-

asiassa opettajille ja opiskelijoille, mutta teoriassa jopa asiakkaille asti. Pääongelmana 

on, että varastossa olevien tuotteiden määrä ei ole hallinnassa ja tuotteet saattavat yl-

lättäen loppua, tuotteiden tilaustarpeesta ei myöskään synny havaittavaa signaalia.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa TUAS Lab:n varastonhallintaa LEAN- työka-

luja apuna käyttäen, sekä kehittää varasto kustannustehokkaaksi ja lisäarvoa tuottavaksi 

toiminnoksi. Opinnäytetyössä pyritään ratkaisemaan varastoon liittyvät ongelmat ja te-

kemään kehittämisehdotuksia. Tavoitteena on luoda varastolle uusi toimintamalli ja me-

netelmä varastonhallintaan, sekä kehittää ja ohjeistaa hälytyskorttijärjestelmä ja doku-

mentoida materiaalit, sekä niiden varastopaikat. 
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2 LEANIN KÄYTTÖ TUAS LAB:N 

VARASTONHALLINNASSA 

2.1 LEAN 

LEAN-ajattelu on Japanissa, Toyotan tehtailla kehitetty toimintamalli. Toimintamallilla py-

ritään organisoimalla luomaan tarkoituksenmukaisuutta, järkevyyttä ja täsmällisyyttä. 

Keskeisiä tekijöitä ovat asiakaslähtöisyys, laatuajattelu, hukan vähentäminen, mutta ei 

kuitenkaan täydellisyyteen pyrkien vaan askeleittain parantaminen. Tarkoitus on paran-

taa työskentelyolosuhteita, kilpailukykyä, antaa työntekijöille mahdollisuus osallistua ke-

hitystyöhön ja tehdä oikeita asioita. (Kouri 2009, 14, 26.) 

LEAN on ihmiskeskeinen oppimisjärjestelmä ja sen tavoitteena on tehdä jokaisesta työn-

tekijästä ongelmanratkaisija. Se tarjoaa mielekkään tavan työskennellä ja samalla rat-

kaista ongelmia säästäen pääomaa, resursseja ja ennen kaikkea aikaa. Tavoitteena ei 

kuitenkaan ole juosta nopeammin vaan kävellä lyhyempi matka. LEANin mukaan hukat 

jaetaan seitsemään luokkaan (kuvio 1). (Liker 2006, 28-29; Korte 2020, 4, 30-31.) 

 

Kuvio 1. LEANin hukat. 
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Kanban on LEAN- periaatteen mukainen aloitusjärjestelmä, jonka avulla voidaan ha-

vainnoida mitä pitää tuottaa tai tilata, ja kuinka paljon. ”Kan” tarkoittaa visuaalista ja ”ban” 

korttia. Se on varastotasoa ohjaava viestijärjestelmä, jonka avulla varasto pysyy rajojen 

sisällä ilman, että mikään tuote seisoo prosessien välillä. Se tuottaa toimitus- tai tilaus-

pyynnön ainoastaan niistä tuotteista joita tarvitaan, sekä ilmaisee tarvittavan kappale-

määrän. Tavoitteena on täyttää hyllyt kulutuksen mukaan ja tilata tavaraa lisää vain tar-

peen mukaan. Kanban:ssa käytetään kortteja viestimekanismina, jotka kertovat, että 

hyödykkettä on kulutettu ja on tarve tilata tai tuottaa kyseistä hyödykettä lisää. Ennen 

järjestelmän käyttöönottoa on selvitettävä tuotteiden kulutus ja miten se vaihtelee päi-

västä toiseen. Jokaiselle tuotteelle tulee olla määriteltynä varastopaikka, hälytysraja ja 

ostoerä. (Liker 2006, 108; Korte 2020, 42-43.) 

5S- menetelmä on kehitetty työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardoin-

tiin tavoitteena kasvattaa työn tuottavuutta. Se on käytännön menetelmä, jolla huolehdi-

taan siisteyden ja järjestyksen kehittämisestä ja ylläpitämisestä, sekä kehitetään syste-

maattisuutta ja kurinalaisuutta. Sen avulla mm. työ- ja potilasturvallisuus, sekä työssä 

viihtyminen paranee, työpiste ja -välineet ovat järjestyksessä, eikä aikaa mene niiden 

etsimiseen. Samalla se antaa asiakkaille luotettavan kuvan toiminnasta. 5S ei kuiten-

kaan ole vain pelkkää siivoamista, vaan tärkeä osa LEAN- johtamisjärjestelmää. Potilai-

den hyvä hoito, hukkien tunnistus ja poisto, sekä tehokas toiminta edellyttää selkeää ja 

siistiä työympäristöä, sekä vaatii jokaisen työntekijän panoksen. 5S koostuu viidestä 

osa-alueista, joiden nimet tulevat japanin kielen sanoista (kuvio 2). (Sixsigma 2019; 

Korte 2020, 48- 49.) 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. 5S osa- alueet. 
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2.2 TUAS Lab 

TUAS Lab on keväällä 2018 valmistunut Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikko-

opiskelijoiden oppimisympäristö Turun Kupittaan kampuksella Medisiina D:n rakennuk-

sessa. Tilat ja laitteet tarjoavat uudenlaisen oppimisympäristön opiskelijoille ja vastaavat 

nykypäivän tarvetta terveydenhuoltopalveluissa asiakkaille. Opiskelijat tuottavat opetta-

jien ohjauksessa näytteenottoa, sydänfilmejä, laboratoriopalveluita ja näytteiden analy-

sointia joko ajanvarauksella, projektiluontoisesti, asiakkaan kotona tai työpaikoilla. Bio-

analyytikko- opiskelijat vastaavat projektien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista, 

ja pääsevät näin kehittämään omaa ammattitaitoaan ja valmistautumaan työelämään. 

Laboratorio on tavallisesti auki kahtena päivänä viikossa ja tulokset toimitetaan asiak-

kaalle postitse kotiin noin kahden viikon kuluessa. (Turun AMK 2018.) 

2.3 Varastonhallinta ja toimintaohje 

Varastoinnilla tarkoitetaan materiaalien säilytykseen tarkoitettua tilaa ja sen tarkoitus on 

varmistaa tuotteiden saatavuus (Karrus 2003, 34-35.) Toimiva varastointi turvaa yrityk-

sen toimintaa ja takaa tavaroiden oikean saatavuuden (Ritvanen & Koivisto 2007, 34.) 

Varastoinnin kustannukset muodostavat merkittävän osuuden yrityksen kustannuksista 

ja on siksi tärkeä osa- alue yrityksen toiminnassa.Yrityksen kannattavuuteen ja palvelun 

laatuun voidaan vaikuttaa varastojen tehokkaalla hallinnalla. Liiketoiminnan ja asiakas-

palvelun toimivuuden kannalta varastot ovat useimmiten välttämättömiä yritykselle. Va-

rastotasoja tulee kuitenkin hallita ja ylimääräistä varastointia välttää, jotta liiallinen varas-

tointi ei rasita yrityksen taloutta. Tärkeänä tekijänä varastonhallinnassa onkin varmistaa 

tarvikkeiden riittävä saatavuus ja minimoida varastoinnin kustannukset (Haverila, Uusi-

Rauva, Kouri & Miettinen 2009, s. 449–450.) 

Ohjeiden laatimisessa on tärkeää viestin ymmärrettävyys ja kielenkäytön asiallisuus. 

Lausumia voi muodostaa pyynnöksi, ehdotukseksi tai käskyksi. Käskymuotoa on perin-

teisesti pidetty epäkohteliaana vallankäyttönä, mutta uudempien tutkimusten mukaan 

imperatiivisilla lauseilla kehotetaan, ohjataan ja kannustetaan tekemään jotain, joka hyö-

dyttää tehtävää hanketta. (Raevaara 2016.) 
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Ohjeen lukijan tulee hahmottaa, mitä hänen ja mitä jonkun muun tulee tehdä. Selkein 

tapa antaa ohje on käyttää käskymuotoa. Kun ohjeen mukainen toiminta on tavoitteen 

mukaista, sitä ei tulkita määräileväksi. (Kotimaisten kielten keskus 2020.) 

Ohjetta laatiessa tulee miettiä toimintaa ohjeen käyttäjän näkökulmasta. Pitää tunnistaa 

toiminnalle olennaiset vaiheet, mikä kuvatussa toiminnassa on sellaista, joka vaatii luki-

jan toimintaa. Mikäli ohjeessa käytetään erikoissanastoa, tulee termit ja lyhenteet selit-

tää. (Kotimaisten kielten keskus 2020.) 

Ohjeen rakennetta voidaan selventää väliotsikoin, kuvin ja kaavioin. Ohjeen tulee edetä 

vaihe vaiheelta, selkeässä järjestyksessä. Lukijalle tehdään selväksi missä järjestyk-

sessä edetään ja mikä on välttämätönta, mikä vapaaehtoista. (Kotimaisten kielten kes-

kus 2020.) 

2.4 Aikaisemmat tutkimukset 

Terveydenhuoltoon LEAN-menetelmä on tullut varsinaisesti vasta 1990-luvulla. Kirjalli-

suuden mukaan menetelmää on sovellettu terveydenhuollon yksiköiden prosessien ke-

hittämiseen eri erikoisaloilla ja myös terveydenhuollon yksiköiden johtamiseen. Rapor-

toitujen tulosten mukaan LEAN-menetelmällä on pystytty sujuvoittamaan prosesseja ja 

parantamaan tuottavuutta 10 – 50 % lähtötilanteesta ja tavallisesti vielä resursseja lisää-

mättä. (Mäkijärvi 2010.) 

Caldwell (2012) mukaan monet kliinikot suhtautuvat LEAN-menetelmään epäilevästi. 

Heidän mielestään lääkärin ja hoitajan työssä on nykypäivänä paljon turhaa, eikä uusia 

menetelmiä enää tarvita. Asian voi ajatella myös toisin päin: LEAN-menetelmä keskittyy-

kin juuri kaiken turhan ja epäolennaisen poistamiseen terveydenhuollon ammattilaisten 

työstä.  

Mäkijärvi (2010) kertoo tutkimuksessaan yhtenä esimerkkinä LEANin hyödyistä HUSLA-

Bin näytteenottotoiminnan kehittämisprojektista, jossa polikliinisen ja vuodeosastolla ta-

pahtuvan näytteenottotoiminnan kehittäminen on tehostanut toimintaa. Esimerkissä po-

likliinisen näytteenoton asiakastyytyväisyys on parantunut ja jonot ovat lyhentyneet. Li-

säksi vuodeosastokierron prosessin ongelmat on tunnistettu ja tehokkuutta parannettu, 

esim. kierron yhteenlaskettu työaika 70 tuntia, voitiin supistaa 50 tuntiin, joka vastaa 

merkittävää vuotuista säästöä.  
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Peltoniemi (2019) kertoo artikkelissaan TYKSin osaston UB5:n kokonaisvaltaisesta 

LEAN-projektista, jossa etsittiin ongelmakohtia mm. osaston tilojen toiminnassa. Varas-

tojen järjestys ja varastotuotteiden tilaus, sekä tuotteiden ajantasaisuus koettiin heillä 

merkittäviksi kehityskohteiksi. Lähtötilanteessa ongelmana oli turhat tavarat, epäjärjes-

tys ja puuttuvat tai kadoksissa olevat tavarat. Varaston LEAN- projekti toteutettiin henki-

lökunnan toimesta 5S -menetelmää soveltaen. Tarvittaville tuotteille tehtiin viivakoodijär-

jestelmä, määritettiin varastomäärä, tilausmäärä ja hälytysmäärä, jolloin viivakoodilla va-

rustettu tilauskortti tulee näkyviin. Tilattavien tuotteiden tilauskortit kerätään yhteen paik-

kaan ja tuotteiden tilaukset tehdään keskitetysti. Kokemukset ovat olleet positiivisia, ti-

laaminen on ajantasaista ja helppoa, varastot pysyvät siistinä ja hyvässä järjestyksessä. 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa TUAS Lab:n varastonhallintaa LEAN-

työkaluja hyödyntäen. Lisäksi tarkoituksena on ratkaista siellä ilmenneet ongelmat, sekä 

tuottaa kehittämisehdotuksia. Tavoitteena on luoda uusi toimintatapa ja menetelmä va-

rastonhallintaan, viedä muutosta eteenpäin ja kehittää konkreettisia ratkaisuehdotuksia 

havaittuihin ongelmiin.  

TUAS Lab:lla on selkeä tarve kehittää toimiva kulutustarvikkeiden tilausjärjestelmä, joka 

hälyttää riittävän ajoissa varastosta loppuvasta kulutustuotteesta. Varastossa olevaa 

tuotteiden määrä halutaan kuitenkin pitää maltillisena, jotta vältytään tuotteiden vanhe-

nemiselta. Lisäksi tavoitteena on kuluttaa tuotteita vanhimmasta alkaen.  

Tämän opinnäytetyön toimintaympäristönä on TUAS Lab:n tilat Medisiina D:ssa. Kohde-

organisaationa tilauksia ja toimituksia operoivat henkilöt sekä kaikki kulutustuotteita käyt-

tävät henkilöt.   
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4 OPINNÄYTETYÖN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

4.1 Opinnäytetyön toteuttaminen 

Tämän opinnäytetyön toimintaympäristönä oli TUAS Lab:n tilat Medisiina D:ssa. Tähän 

opinnäytetyöhön laadittiin standardoitu kyselykaavake (Liite 1.) TUAS Lab:n varastoa 

käyttäville henkilöille. Standardoitu kyselykaavake on tavallisin määrällisessä tutkimus-

menetelmässä käytetty keräämisen tapa. Vakioinnilla tarkoitetaan, että kysely suorite-

taan kaikille vastaajille täysin samalla tavalla. (Vilkka 2017, luku 4.)  

Kyselyn kohderyhmä koostui seitsemästä (7) Turun ammattikorkeakoulun opettajasta, 

kahdesta (2) viimeisen vuoden Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikko-opiskelijasta 

ja yhdestä (1) Turun ammattikorkeakoulun terveyden ja hyvinvoinnin toimialan väli-

nehuoltajasta. Kyselylomakkeen avulla haluttiin kartoittaa TUAS Lab:n varaston nykyti-

laa tiedustelemalla millaisia ongelmia varaston hallinnassa on havaittu, millainen on vas-

taajan mielestä toimiva varasto ja kokeeko hän varaston hallintaa koskevan opinnäyte-

työn aiheen tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi. Vastaukset pyydettiin antamaan tärkeys-

järjestyksessä siten, että annetuista vastausvaihtoehdoista vastaaja valitsi kolme (3) 

mielestään yleisintä tai tärkeintä väittämää, joista numero yksi (1) olisi yleisin tai tärkein. 

Lopuksi oli vielä avoin kysymys, jossa vastaaja sai esittää muutamalla lauseella toivei-

taan ja ajatuksiaan aiheesta. 

Opinnäytetyösuunnitelma oli valmis helmikuussa 2020 ja opinnäytetyösopimus tehtiin 

heti sen jälkeen saman kuun lopussa. Kysely suoritettiin maaliskuun alussa 2020 kahden 

(2) viikon aikana. Se lähetettiin henkilöille sähköpostitse saatekirjeen (Liite 2.) kanssa. 

Sähköpostissa vastaajia pyydettiin tulostamaan kyselykaavake, täyttämään  ja palautta-

maan se opettajien taukohuoneessa olevaan laatikkoon eräpäivään mennessä. Paperi-

versiona toteutetussa kyselyssä haluttiin säilyttää henkilöiden anonyymisyys. 
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4.2 Kyselyn tulokset    

Kysely lähetettiin kymmenelle (10) TUAS Lab:n varastoa käyttävälle henkilölle. Palautet-

tuja vastauksia saatiin kahdeksan (8), joten vastausprosentti oli 80. Korkeaan vastaus-

prosenttiin vaikutti pieni kyselyyn valittu perusjoukko. 

Vastaukset pyydettiin tärkeysjärjestyksessä numereellisesti yhdestä kolmeen (1-3), 

joista numero yksi (1) oli tärkein. Ne pisteytettiin siten, että vastaus yksi (1) antoi kolme 

(3) pistettä, vastaus kaksi (2) antoi kaksi (2) pistettä ja vastaus kolme (3) antoi yhden (1) 

pisteen. Pisteytyksen jälkeen laskettiin kunkin väitteen saamat pisteet yhteen ja piirrettiin 

kuvaajat. 

4.2.1  Varastossa ilmenneet ongelmat  

Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin varastossa ilmenneitä ongelmia.  Ky-

selyn vastausten perusteella TUAS Lab:n varastossa yleisimmin ilmenevät ongelmat 

ovat: tuotteen yllättävä loppuminen (14 p.), tarvittavaa tuotetta ei löydy (11 p.) ja tilaus-

vastuuta ei ole määritelty (10 p.) Nämä kolme (3) ongelmaa erottui selvästi muista vas-

tausvaihtoehdoista. 

Taulukko 1. Varastossa ilmenneet ongelmat. 

 



15 

  
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Iltanen ja Heidi Karvonen 

4.2.2  Toimiva varasto 

Toinen kysymys koski toimivaa varastoa. Kyselyn vastausten perusteella toimivan va-

raston tärkeimmiksi ominaisuuksiksi saatiin: tuotteiden merkityt paikat (13 p.), tuote ei 

lopu yllättäen (12p.) ja tilaustarpeesta syntyvä signaali (9 p.) Nämä kolme (3) ominai-

suutta nousivat selvästi esiin kaikista vastausvaihtoehdoista. 

Taulukko 2. Toimiva varasto. 

 

4.2.3  Opinnäytetyön tarpeellisuus ja ajankohtaisuus  

Kolmantena kysymyksenä oli opinnäytetyön aiheen tarpeellisuus ja ajankohtaisuus. Seit-

semän (7) vastaajaa vastasi kohtaan ”kyllä” ja yksi (1) vastaaja ”ajankohtainen.” Se kir-

jattiin vastaukseksi ”Muu.” Näiden vastausten perusteella tämä opinnäytetyö todettiin 

tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi TUAS Lab:n varastonhallinnan kannalta. 

4.2.4  Toiveet ja odotukset 

Avoimena kysymyksenä tiedusteltiin vastaajien toiveita ja odotuksia tämän opinnäyte-

työn osalta. Kokonaisvaltaisesti vastaajat toivoivat, että varaston hallinta paranisi. Yhte-

neväisiä toimintatapoja ja selkeätä vastuun määrittelyä siitä, kuka tekee tilauksia, mai-

nittiin odotuksissa.  Lisäksi vastaajat toivoivat järjestelmää, jossa tuotteiden tilaustarve 



16 

  
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Iltanen ja Heidi Karvonen 

on helppo havaita ajoissa ja tuotteita on koko ajan saatavilla. Varastoon kaivattiin myös 

selkeästi merkittyjä paikkoja siellä oleville tuotteille. Tärkeänä pidettiin myös uuden toi-

mintatavan perehdyttämistä, sekä selkeää ohjeistusta ja tuoteluettelon laatimista varas-

tossa olevista tuotteista. 

4.3 TUAS Lab:n varaston järjestäminen 

Työ aloitettiin havainnoimmalla toimintaympäristöä paikan päällä: kartoitettiin käyttötar-

koitusta parhaiten palvelevat varastointipaikat ja Abakus- järjestelmän avulla kartoitettiin 

varaston kapasiteetin tarve, sekä tuotteiden normaalit toimitusajat ja kulutustaso. Lisäksi 

tehtiin tarvittavia parannustoimia kyselystä saatujen tietojen perusteella. Varastotilat jär-

jestettiin tehtyjen havaintojen perusteella mukaillen 5S- ajattelua. Varastoon luotiin häly-

tyskortti (Kanban)- järjestelmä, jossa korttien avulla havaitaan kulutustuotteiden tilaus-

tarve. Uudesta toimintatavasta luotiin toimintaohjeet ja käyttöpaikoille pikaohjeet (Liite 

3). Varastotuotteista laadittiin listaus (liite 4), josta löytyy tuotetiedot, toimittajatiedot ja 

varastopaikat. Toteutuksen vaiheet on kuvattu alla. (Kuvio 3.) 

 

Kuvio 3. Opinnäytetyön toteutusvaiheet. 
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4.4 Opinnäytetyön metodologiset lähtökohdat 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, koska se muodostuu kehittämistehtävästä ja tuo-

toksesta (Salonen 2013). Tuotos voi olla ammatilliseen käyttöön suunnattu ohje, ohjeis-

tus, opastus tai jonkin tapahtuman järjestäminen. Toiminnallisen opinnäytetyön tulee olla 

työelämälähtöinen, käytännöllinen ja siinä tulee osoittaa riittävä tietojen ja taitojen hal-

linta. (Vilkka&Airaksinen 2003, 9-10.) 

Tuotoksen lisäksi toiminnalliseen opinnäytetyöhön sisältyy raportti, jossa selvitetään 

mitä ja miksi jokin asia on tehty, sekä opinnäytetyön ja tuotoksen syntymisen prosessin 

vaiheet. Kokonaisvaltaisesti opiskelijan tulee kehittyä opinnäytetyöprosessin aikana am-

matillisesti ja sen kautta on myös mahdollisuus saada luotua yhteyksiä työelämään. 

(Vilkka&Airaksinen 2003, 9-10, 65; Hakala 2004, 108.) 

Tämän opinnäytetyön tuloksena TUAS Lab:lle muodostui uusi toimintatapa ja mene-

telmä varastonhallintaan. Opinnäytetyö muodostuu raportista, johon sisältyy erilaisista 

lähteistä kerätty tietoperusta eli teoreettinen viitekehys, kuvaus projektin suunnittelusta, 

toteutuksesta ja pohdinnasta eettisyyden ja luotettavuuden kannalta. Toinen osa muo-

dostuu tuotoksesta eli varastonhallintamenetelmästä, toimintaohjeesta ja tilauskorteista, 

jotka opinnäytetyön tuloksena syntyy. Tavoitteena on yhdistää käytännön toteutus ja sen 

raportointi. (Vilkka &Airaksinen 2003, 9-10.) 

Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelminä olivat nykytilan kartoitus haastattelemalla 

kyselykaavakkeen avulla opettajia, opiskelijoita  ja muuta henkilökuntaa, sekä havain-

noimalla varastonhallintaa paikan päällä. Benchmarking- menetelmää hyödynnettiin kar-

toittamalla sitä, miten muualla toimitaan. Benchmarking on menetelmä, jossa opitaan 

parhaita toimintamalleja hyviltä esikuvilta ja tavoitteena on saavuttaa parannuksia 

omassa toiminnassa. Siitä voidaan käyttää myös nimitystä vertailuanalyysi tai vertaiske-

hittäminen. Se toteutetaan yleensä vierailemalla organisaatiossa, jonka kanssa omaa 

toimintaa halutaan vertailla. (UEF 2020.) 

Tämän opinnäytetyön aikana tutustuimme TYKS:n kliinisen neurofysiologian UC4- ja 

UC7- osaston varastojen LEAN- projektiin ja heidän nykyisiin toimintatapoihin. 

Benchmarkingin aikana tiedustelimme, mitkä asiat kaipasivat muutosta ja miten niitä ke-

hitettiin, miten muutokset ovat käytännössä toimineet ja mitä niillä saavutettiin, sekä sitä, 

minkälaisia ongelmia toiminnan kehittämisessä havaittiin. Saimme myös hyviä vinkkejä 

tilauskorttien suunnitteluun tutustumalla heidän tekemiin kortteihin. 
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4.5 Opinnäytetyön eettiset lähtökohdat 

Tämä opinnäytetyö on osatutkimuksena Työelämäyhteisön ja opetusmenetelmien kehit-

täminen bioanalyytikkokoulutuksessa- hanketta (TurkuCRC T163/2017) ja sen toimeksi-

antajana on Turun ammattikorkeakoulu, jonka kanssa laadittiin toimeksiantosopimus en-

nen työn aloitusta. Kustannukset olivat maltilliset, koostuen tavanomaisista toimistotar-

vikkeista ja niistä vastasi Turun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön toteutus aloitettiin 

helmikuussa 2020 ja sen ohjaajana toimi Turun ammattikorkeakoulun lehtori. 

Hyvänä tieteellisenä käytäntönä pidetään rehellisyyden, huolellisuuden ja tarkkuuden 

noudattamista opinnäytetyötä tehdessä. Siihen sisältyy myös eettisesti kestävien ja luo-

tettavien tiedonhankintamenetelmien käyttö, tietosuojan huomioiminen ja tarvittavista 

tutkimusluvista huolehtiminen koko prosessin ajan. Opinnäytetyöntekijät ovat vastuussa 

hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta opinnäytetyötä tehdessään. (TENK 2012). 

Tätä opinnäytetyötä tehdessä noudatettiin huolellisuutta, tarkkuutta ja rehellisyyttä sen 

jokaisessa vaiheessa. Haastateltaville toimitettiin kyselyn mukana saatekirje (liite 2), 

jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja mihin tuloksia käytetään, ilmaistiin haastatelta-

ville, että osallistumalla kyselyyn he antavat suostumuksensa vastausten käyttöön tässä 

opinnäytetyössä. Saatekirjeessä kerrottiin myös, että kyselyyn vastaaminen on vapaa-

ehtoista ja anonyymia. Anonymiteetin suojelemiseksi kyselyä ei suoritettu sähköpostitse, 

perusjoukon ollessa pieni. Lisäksi vastaajille kerrottiin, että kaikki aineisto hävitetään 

opinnäytetyön valmistuttua. Näin varmistettiin vastaajien tietosuoja. 
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5 POHDINTA 

Tätä opinnäytetyötä tehdessä oli ilahduttavaa huomata, että terveydenhuollon asenteet 

LEAN- menetelmiä kohtaan ovat muuttuneet Caldwellin 2010- luvun tutkimustuloksista. 

Asennemuutokseen ovat luultavasti vaikuttaneet tiedon ja kokemuksen lisääntyminen, 

kun monessa paikassa on käytännössä huomattu menetelmän toimivuus ja sen kautta 

saavutetut hyödyt. 

Teimme omassa työssämme hyvin samankaltaisia havaintoja, kuin Peltoniemi TYKSin 

osaston UB5:n projektissa. Myös TUAS Lab:n varastotiloissa oli paljon ylimääräistä ja 

tarpeetonta tavaraa, joita poistimme saadaksemme väljyyttä ja selkeyttä tiloihin. Samoin 

heidän varastonhallinnan avuksi oli luotu tilauskorttijärjestelmä, kuten työssämme TUAS 

Lab:in varastossa. 

Mäkijärven tutkimuksessa oli näytteenoton tehokkuutta parannettu LEAN:n avulla, josta 

voisi ottaa oppia TUAS Lab:n näytteenottopalvelun kehittämiseen. TUAS Lab:n näyt-

teenottotoimintaa voisi kehittää jatkotutkimusprojektina, jossa koko prosessia asiakkaan 

ajanvarauksesta tulosten vastaamiseen asti kehitettäisiin LEANin toimintatapoja hyödyn-

täen. Meidän työmme tuotos edesauttaa TUAS Lab:n toimintaa turvaamalla näytteenot-

totarvikkeiden saatavuuden ja soveltuvuuden käyttötarkoitukseensa. 

LEAN-ajattelu on ollut pitkään ajankohtainen asia monella eri alalla, etenkin teollisuu-

dessa, ja siitä puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Kirjallisuutta lukemalla meidän oli vaikea 

hahmottaa asian ydintä, mutta benchmarkingin ja käytännön tekemisen kautta LEANin 

idea selventyi. TUAS Lab:n varastotiloissa oli todella paljon tarpeetonta ja vanhentunutta 

tavaraa, jotka poistimme LEANin mukaisesti  ja saimme luotua lisää tilaa. Samaa tuotetta 

saattoi sijaita monessa eri paikassa, niin käyttöpisteessä kuin eräänlaisissa välivarasto-

ratkaisuissa. Selkeyttääksemme varastoonhallintaa päätimme poistaa tuotteiden väliva-

rastot ja luoda vain yhden varastopaikan kullekin tuotteelle. Erityisen iloisia olemme tä-

män työn tuotoksesta; TUAS Lab:n varastotilat ovat siististi järjestellyt, lähellä käyttö-

paikkaa, selkeästi merkitty ja niiden toiminta on ohjeistettua.  

Tämän opinnäytetyön käytännön työn toteutuksessa eniten haasteita aiheutti koronavi-

ruspandemia, joka sulki Turun ammattikorkeakoulun kaikki tilat 13.3.-15.5.2020 väliseksi 

ajaksi. Varastojen havainnointi ja järjestely oli mahdotonta tänä aikana. Haastavaksi 
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osoittautui myös haastateltaville lähetetty tulostettava kyselylomake, sillä kaikilla vastaa-

jalla ei ollut tulostusmahdollisuutta, jota emme osanneet ottaa huomioon. Vaihtoehtoi-

sesti olisimme voineet tulostaa kyselykaavakkeet vastauslaatikon yhteyteen. Vastaus-

laatikon sijainti opettajien taukohuoneessa ei myöskään ollut optimaalinen. Osa opetta-

jista koki sen vievän liikaa tilaa ja lisäksi kyselyyn osallistuvilla opiskelijoilla ei ollut kul-

kuoikeutta kyseiseen tilaan. Haasteista huolimatta vastausprosentti kyselyyn oli yllättä-

vän korkea. 

Olisimme mielellämme keränneet palautetta luomamme uuden toimintatavan käyttöko-

kemuksista, mutta työn aloittaminen viivästyi meistä johtumattomista syistä, eikä aika 

enää riittänyt kyselyn toteuttamiseen. Jatkotutkimuksena ehdotammekin varastonhalli-

nan käyttökokemusten kartoittamista ja siitä saadun palautteen mukaista kehittämistä. 

Mikäli kehittämämme toimintatapa osoittautuu toimivaksi, voisi sitä käyttää muidenkin 

bioanalytiikan osa- alueiden tarvikkeiden varastonhallinnassa ja näin turvata tarvikkei-

den saatavuus kaikilla osa- alueilla. LEAN-ajattelua voisi hyödyntää moneen muuhunkin 

tilaan ja toimintaan Turun ammattikorkeakoulussa. 

Toivomuksenamme on, että varastonhallinnan toimintatapaa koulutetaan säännöllisesti 

ja tarpeen mukaan. Toivomme myös, että jos jokin asia tai toiminto ei ole toimiva, sitä 

kehitetään ja siihen tehdään tarvittavia muutoksia. LEAN- ajattelussa on keskeistä jat-

kuva parantaminen, joten lopputulos ei oikeastaan koskaan ole täysin valmis ja vaatii 

kehittämistä. Varastonhallinnan kouluttamisesta ja toimintaohjeen ylläpidosta tulisi jon-

kun opettajista ottaa vastuu ja omistajuus, jotta toimintatapa säilyy toimivana.  

Opinnäytetyö edisti ammatillista kasvuamme valmistuvina bioanalyytikkoina. LEAN- ajat-

telu ja sen mukanaan tuoma järjestelmällisyys on hyödyksi työskenneltäessä tarkkuutta 

ja huolellisuutta vaativissa bioanalyytikon tehtävissä. Tehokkuuden tavoittelu työssä luo 

säästöä niin rahassa, kuin ajassakin. Työtä tehdessä tuleekin nyt miettittyä, miten sen 

voisi tehdä järkevämmin, nopeammin ja ergonomisemmin, myös ohjeiden toimivuuteen 

ja ajantasaisuuteen tulee enemmän kiinnitettyä huomiota. 
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Kyselykaavake 

TUAS-Labin varastonhallinnan nykytilan kartoitus- kysely  

1. Minkälaisia ongelmia olet havainnut TUAS- laboratorion varastonhallinnassa? Valitse 

alla olevista vaihtoehdoista kolme mielestäsi yleisintä havaintoa (1= yleisin).  

Tuote loppuu yllättäen  

Tuote on vanhentunut  

Tuotetta ei löydä (ei merkittyä paikkaa)  

Tilausvastuu määrittämättä  

Vääränlainen tuote tilattu  

Toimitus liian myöhään  

Varastossa on turhaa tavaraa  

  

2. Minkälainen on mielestäsi toimiva varasto? Valitse alla olevista vaihtoehdoista kolme 

mielestäsi tärkeintä (1= tärkein).  

Tuotteella on selkeästi merkitty paikka 

Varastossa ei ole vanhentunutta tuotetta  

Tuote ei lopu yllättäen  

Tuote on oikeanlainen  

Tilausvastuu on määritelty  

Varastonhallinnasta on laadittu toimintaohje  

Tilaustarpeesta syntyy näkyvä signaali  

Tuotteista on tehty listaus (tuotetiedot)  

  

3. Koetko tämän TUAS-Labin varastonhallintaa koskevan opinnäytetyön   

aiheen tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi?  

Kyllä  

Ei  

Miksi ei:  

  

Minkälaisia toiveita tai odotuksia tämä aihe herättää? Vastaa vapaasti muutamalla lauseella.  

 



Liite 2 (1) 

  
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Iltanen ja Heidi Karvonen 

Saatekirje 

Hei, 

Olemme Turun ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden bioanalyytikko-opiskelijoita. 

Opinnäytetyömme aihe on TUAS Lab:n varastonhallinnan parantaminen LEAN-työkaluja 

hyödyntäen. Toimeksiantajana toimii Turun ammattikorkeakoulu. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa varastonhallintaa ja ratkaista siellä ilmennyt 

ongelma sekä tuottaa kehittämisehdotuksia. Tavoitteena on tehdä laboratoriolle uusi toi-

mintatapa ja menetelmä varastonhallintaan, viedä muutosta eteenpäin ja kehittää konk-

reettisia ratkaisuehdotuksia havaittuun ongelmaan. 

Opinnäytetyön aineistoa kerätään haastattelemalla varastoa käyttävää henkilökuntaa 

kyselykaavakkeen avulla. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja anonyymia. Siihen 

osallistumalla annat meille suostumuksesi käyttää vastauksiasi opinnäytetyössämme. 

Vastausaikaa on 13.3.2020 asti. Palautuslaatikko on opettajien taukohuoneen pöydällä. 

Lopullinen työ julkaistaan Theseus-tietokannassa sen valmistuttua keväällä 2020 ja sen 

jälkeen kyselykaavakkeet hävitetään. 

Toivomme, että tulostat sähköpostissa saamasi kaavakkeen ja vastaat kyselyyn. Sa-

malla autat kehittämään oman työpaikkasi varastonhallintaa. Vastaamme mielellämme, 

jos asiaan liittyen heräsi kysymyksiä. 

Ystävällisin terveisin  

Johanna Iltanen ja Heidi Karvonen 

johanna.iltanen@edu.turkuamk.fi 

heidi.karvonen@edu.turkuamk.fi 

mailto:johanna.iltanen@edu.turkuamk.fi
mailto:heidi.karvonen@edu.turkuamk.fi
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Toimintaohje
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Tuoteluettelo 

 


