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1 Johdanto 

Joulukuussa 2019 Kiinassa todettiin suuri määrä keuhkokuumetapauksia, joiden alkupe-

rää ei tunnettu. Nopeasti niiden aiheuttajaksi todettiin aiemmin tuntematon koronavirus, 

joka nimettiin sen sukulaisviruksen mukaan SARS-CoV-2 ja sen aiheuttama tauti sai kut-

sumanimen COVID-19. Virus lähti nopeasti leviämään ympäri maailmaa ja maailman 

terveysjärjestö WHO julisti 11.3.2020 sen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi (World 

health organization 2020). 

Vaikka keväällä 2021 toimivaa suoraa lääkitystä virusta vastaan ei ole, useiden eri val-

mistajien rokotteiden kehitys on valmistunut ja niiden jakelu on aloitettu. Tästä huolimatta 

tartunnan nopea toteaminen on tällä hetkellä vieläkin tärkeimpiä askelia viruksen leviä-

misen estämisessä. Nopealla tartunnan toteamisella saadaan tartunnan saaneet eristet-

tyä ja vältetään viruksen leviäminen, joka vähentää terveydenhuollon kuormitusta sekä 

suojaa riskiryhmiin kuuluvia.  

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymässä (NordLab) on COVID-

19 testausta suoritettu 9.9.2020 mennessä lähes 110 000 testin verran pandemian ai-

kana (STT info 2020). Testausmäärien jatkuvan kasvamisen myötä ovat niitä suorittavat 

laboratoriot joutuneet aikaisempaa suuremmalle rasitukselle yrittäessään suoriutua val-

tavasta näytemäärästä muiden tutkimusten rinnalla. 

Lean-menetelmää on käytetty pitkään erilaisten prosessien sujuvoittamiseen melkeinpä 

kaikilla aloilla. Se sisältää monia käyttökelpoisia työkaluja niin suurien tuotantolinjojen 

kuin pienien yksittäisten prosessien optimoimiseen. Lean-menetelmän parhaimpana 

ominaisuutenaan on se, että sitä on suhteellisen helppo hyväksikäyttää ja se on täysin 

ilmainen. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa NordLab:n Kemin laboratorion COVID-

19 näytteen käsittelyn prosessia. Tavoitteena oli optimoida näytevirta toimivammaksi ko-

konaisuudeksi lean-menetelmää hyväksikäyttämällä. Tällöin kasvava näytemäärä saa-

taisiin käsiteltyä sulavammin, laboratorion henkilökunnan työmäärä helpottuisi ja potilas-

turvallisuus paranisi sujuvamman näytteen kulun seurauksena. 
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2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa NordLab Kemin laboratorion COVID-19 näyt-

teen tutkimusprosessia ja sen perusteella kehittää prosessia, jolla näytteiden virtaa saa-

taisiin optimoitua tehokkaammaksi. Laboratoriolla on ongelmana se, että näytemäärä on 

suuri, jolloin näytteiden käsittelyn prosessin pitäisi toimia sujuvammin. Laboratoriovas-

tauksien nopeuttaminen ja työn sujuvoittaminen on jatkuvan kehittämisen kohde, jonka 

tarve nousee esiin varsinkin uusien menetelmien ja työtapojen kohdalla.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millainen on nykyinen COVID-19 näytteiden laboratorioprosessi? 

2. Kuinka COVID-19 näytteiden laboratorioprosessia saadaan optimoitua sujuvam-

maksi? 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada kasvavan näytemäärän prosessointia sujuvam-

maksi ja tehokkaammaksi. Prosessin sujuvoittamiseksi hyväksikäytettiin lean-menetel-

män perusajatusta, joka on poistaa hukka eli arvoa tuottamaton toiminta sen kaikissa 

muodoissa. Tähän pyrittiin systemaattisilla ongelmanratkaisun periaatteilla ja kokeilevan 

kehittämisen ajatustavalla, jotka on todettu toimiviksi aiemmilla tutkimuksilla.  

3 SARS-CoV-2 

SARS-CoV-2 on uusi koronavirus, joka aiheuttaa COVID-19 tartuntatautia. Koronaviruk-

set kuuluvat Coronaviridae- heimoon, johon kuuluu joukko ihmisten ja eläinten viruksia 

(Lappalainen, Meurman, Ruuskanen 2010: 504–506). 

Koronavirukset ovat vaipallisia suurikokoisia RNA-viruksia, jotka ovat RNA-viruksille 

ominaisesti hyvin muuntautumiskykyisiä. Koronavirukset voidaan tunnistaa elektronimik-

roskoopilla niiden tyypillisen muotonsa vuoksi, joka muistuttaa auringon koronaa (kuvio 

1). (Lappalainen, Meurman, Ruuskanen 2010: 504–506.) 
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Kuvio 1.  Koronavirus elektronimikroskoopissa (National Institute of Allergy and Infectious Dis-
eases 2020.) 

Yleisimpiä oireita COVID-19 tartunnassa ovat kuume, kuiva yskä ja väsymys. Muihin 

harvinaisempiin oireisiin, jotka alkavat asteittain kuuluvat päänsärky, kurkkukipu, ripuli, 

maku- ja hajuaistin menetys, ihottuma tai värinmuutokset sormissa ja/tai varpaissa, sil-

män sidekalvontulehdus, nenän tukkoisuus sekä kipu ja särky. Pelkästään oireiden pe-

rusteella ei voi päätellä, onko aiheuttaja koronavirus vai jokin muu virus tai bakteeri. Suu-

rimmalla osalla ihmisiä virus aiheuttaa kohtalaisia hengitystieoireita, joista he paranevat 

ilman vakavia oireita. (Coronavirus 2020; Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät 2020; 

Q&A on coronaviruses. 2020; Uusi koronavirus 2020.) 
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3.1 COVID-19 näyte 

COVID-19 tartunnan osoittamiseen viruksen nukleiinihapoista käytetään ylähengitys-

teistä otettua näytettä. Näyte otetaan steriilillä taipuisavartisella nukkatikulla nenänie-

lusta. Näytteenottotikku työnnetään toisesta sieraimesta rauhallisesti nenänieluun, jossa 

tikkua pyöräytetään muutaman kerran, jolloin siihen tarttuu limakalvon soluja. Tikun an-

netaan olla paikallaan suunnilleen 10 sekuntia. Tämän jälkeen toimitaan samalla tikulla 

toisen sieraimen kautta. Näytteenottotikku katkaistaan näyteputkeen ja varmistetaan 

näytteenottopään olevan nesteessä. Näyteputken ulkopinta desinfioidaan näytteenoton 

jälkeen. (Nenänielunäytteen ottaminen ja näytteiden pakkaaminen 2020; COVID-19- ko-

ronavirustauti 2021.) 

Tutkimuksesta riippumatta kaikkia hengitystienäytteitä käsitellään mahdollisesti tartunta-

vaarallisena, joka huomioidaan myös näytteiden lähetyksessä. Näyteputkeen kiinnite-

tään tutkimuksen pyyntötarra, putki suljetaan muoviseen salpapussiin imupaperin 

kanssa ja pussin päälle kiinnitetään toinen tutkimuksen pyyntötarra. Näyte on analysoi-

tava mahdollisimman pian koska näyte säilyy analysointiin kelpoisena 4 tuntia huoneen-

lämmössä. Jollei näytettä saada analysoitua tässä ajassa näytettä voidaan säilyttää jää-

kaappilämpötilassa analysointikelpoisena 72 tuntia. (Nenänielunäytteen ottaminen ja 

näytteiden pakkaaminen 2020; COVID-19- koronavirustauti 2021.) 

3.2 COVID-19 diagnostiikka 

COVID-19 diagnostiikka on luvanvaraista toimintaa, jonka saa aloittaa aluehallintoviras-

ton luvalla. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos suosittelee COVID-19 taudin osoittamiseen 

hengitystie-eritenäytteestä SARS-CoV-2-viruksen RNA- tai antigeeniosoitusta, joilla 

saadaan todettua akuutti virustartunta. Tartunta voidaan todeta myös verestä tehtävällä 

vasta-ainetestillä. Vasta-ainetestaus ei kuitenkaan ole luotettava osoitus akuutista tar-

tunnasta koska vasta-aineiden muodostuminen alkaa vasta noin kahden viikon kuluessa 

tartunnasta taikka oireilun alkamisesta. Tästä syystä vasta-aine testausta voidaan käyt-

tää apuna arvioidessa, onko oireettomalla henkilöllä tuore vai aiemmin saatu tartunta. 

(Koronaviruksen COVID-19 laboratoriotutkimukset 2020; Koronavirustestit 2020.) 
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4 NordLab 

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLab on aloittanut toi-

mintansa 1.1.2013 ja sillä on aluelaboratorioita viidellä eri paikkakunnalla Kemissä, Kok-

kolassa, Kajaanissa, Rovaniemellä ja Oulussa. Tämä opinnäytetyö tehtiin Kemin aluela-

boratoriossa, joka toimii Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella.  

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueeseen kuuluu Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, 

Ylitornion ja Tornion kunnat. Kemin aluelaboratorioon toimitetaan näistä maakunnista 

näytteitä muun muassa terveyskeskuksien näytteenottopisteistä sekä vuodeosastoilta ja 

kotisairaanhoidosta näytteitä, joita ei pystytä siellä paikan päällä analysoimaan. Näihin 

kuuluvat myös COVID-19 näytteet. Pitkät välimatkat aiheuttavat oman logistisen ongel-

mansa, kun huomioidaan näytteiden kiireellisyyttä tai niiden säilyvyyttä.  

5 Lean-toimintamalli 

Lean perustuu pääasiassa Toyota Motor Corporation kehittämään Toyota Production 

System (TPS) tuotantoprosessiin, josta länsimaiset tutkijat kiinnostuivat, kun he huoma-

sivat eri autovalmistajia verratessaan, että Toyota oli lähes kaikilla tutkituilla osa-alueilla 

nopeampi, halvempi ja tuotti parempaa laatua kuin muut valmistajat. Lean käsitteenä on 

saanut alkunsa 1990 vuonna julkaistusta kirjasta ”The Machine that Changed the World” 

joka on monivuotisen tutkimuksen tutkimusraportti, jossa vertailtiin eri autovalmistajien 

tuotantoprosesseja. (Petersson ym. 2018: 31.)  

5.1 Hukka- käsite lean-menetelmässä 

Lean-ajattelumalli ei ole kertaluontoinen menetelmä, jota käytetään kerran vaan se on 

lähestymistapa, jolla kyseiseen toimintoon suhtaudutaan. Ajattelun käytön pohjimmai-

sena tavoitteena on poistaa hukka sen kaikissa muodoissa. Hukka voi ilmetä monin eri-

laisin tavoin eikä se anna lisää arvoa prosessille (Petersson ym. 2018: 32.) Menetel-

mässä kuvatut hukat on perinteisesti jaoteltu seuraavasti: virheet, ylikäsittely, liika tuo-

tanto, odottelu, tarpeettomat varastot, kuljettaminen ja tarpeeton liike. Myös kahdeksas 

hukan muoto, osaamisen ja luovuuden käyttämättä jättäminen, voidaan luokitella hu-

kaksi. Taulukossa 1 hukan määritelmät on selitetty sisällöltään tarkemmin. (Petersson 

ym. 2018: 32; Gay 2016).  
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Taulukko 1. Lean-menetelmän hukka-käsitteen määritelmät (Suneja – Suneja 2017; Liker. 
2010:29; Petersson ym. 2018:33–34.) 

Hukan- käsite Hukan määritelmä 

Virheet Virheet ovat itsessään aina hukan lähde. Nämä voivat johtua muun mu-
assa sekavasta työympäristöstä. 

Ylikäsittely Ylikäsittely tarkoittaa prosessin turhia vaiheita. Nämä voivat olla tarpee-

tonta toistoa, joka voi ilmetä esimerkiksi totutusta tavasta tehdä asioita 
koska niin on aina tehty. 

Liika tuotanto Liiallinen tuotanto voi olla merkittävimpiä hukan muotoja kaikissa pro-

sesseissa, joka voi aiheuttaa ongelmia useammissa prosessin vai-
heissa. Ylituotannolla tarkoitetaan sitä, että tuotetaan enemmän kuin 
prosessin seuraava vaihe voi käsitellä. Tällöin tuotettu ylimäärä ei tule 
käsitellyksi vaan alkaa kertyä mikä aiheuttaa lisäongelmia. 

Odottelu Odottamista esiintyy silloin kun työntekijä joutuu odottamaan suorittaak-

seen työnsä loppuun.  

Tarpeettomat va-
rastot 

Tarpeeton varastointi aiheuttaa tilanpuutetta.  Ylimäärän varastointi ai-
heuttaa ongelmia tarvikkeiden järjestelyssä sekä oikeiden tarvikkeiden 
löytämisessä. Ylimäärä myös usein varastoidaan, miten se helpoiten 
saadaan mahtumaan. Tällöin tavaroita täytyy mahdollisesti siirrellä pai-
kasta toiseen, jolloin työaikaa kuluu hukkaan. 

Kuljettaminen Kuljetus on välineiden taikka tarvikkeiden tarpeetonta kuljettamista, jol-
loin aiheutuu tarpeetonta liikettä työntekijälle. 

Tarpeeton liike Tarpeeton liike on työntekijän liikettä, jolla hukataan aikaa. Tämä voi esi-

merkiksi esiintyä noudettaessa tarvikkeita kaukaa tai etsimään tarvitta-
via työvälineitä.  

Osaamisen käyttä-

mättä jättäminen 

Työntekijöiden osaamista, luovuutta sekä asiantuntijuutta ei käytetä 

hyödyksi 

5.2 Lean-toimintaan ohjaavat menetelmät 

Lean-toiminnalla kehittämiseen on useita erilaisia työkaluja, joilla kokonaisuutta pysty-

tään parantamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi arvovirtakaavio, 5S, 5 x miksi, taikka Kai-

zen sekä monet muut työkalut. Tämän opinnäytetyön kannalta ei ole olennaista käydä 

läpi näitä kaikkia vaan keskittyä muutamiin työn kannalta olennaisempiin eli arvovirtaku-

vaus, PDCA-sykli, 5S ja Kaizen menetelmiin. 

5.2.1 Arvovirtakuvaus 

Prosessin kuvaaminen on tärkeä vaihe prosessin kehittämisessä. Systemaattinen kehit-

täminen ei onnistu, ellei prosessia ole hyvin kuvattu. Arvovirtakuvaus eli Value stream 
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mapping on prosessin kehittämisen kannalta paljon käytetty työkalu. Se on käyttökelpoi-

nen, kun halutaan saada kuvattua kehitystä vaativa prosessi. Tällöin saadaan käsitys 

lähtötilanteesta tunnistamalla eri vaiheiden hukkaa ja arvoa tuottavat vaiheet, ongelmat 

taikka pullonkaulat prosessissa. (Väisänen 2013 Rother 2010: 24–25.) 

Arvovirtakuvaus antaa visuaalisen mallinnuksen kokonaiskuvasta sekä miten eri vai-

heissa toimitaan lähtötilanteessa. Kuvauksella pystytään tunnistamaan ja poistamaan 

arvoa lisäämättömät vaiheet, yhdistämään toimintoja sekä löytämään ydinongelmat. Ar-

vovirtakuvauksella saadaan määriteltyä arvovirtaus eli läpimenoaika, joka alkaa tarpeen 

ilmenemisestä ja loppuu kun tarve on täytetty. Lopullisen tuotteen kannalta tämä aika 

pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Tätä läpimenoaikaa voidaan lyhentää pois-

tamalla tuotantoprosessista hukka, jolloin lopullinen päämäärä on helpompi toteuttaa. 

(Väisänen 2013; Rother 2010: 24–25.) 

 

Kuvio 2. Esimerkki arvovirtakuvauksesta, jossa eroteltuna informaatio-- ja materiaalivirrat sekä 
läpimenoajan portaat (Penfield 2013) 

Kuviossa 2 on havainnollistettu esimerkillä arvovirtakuvausta. Arvovirtakuvauksessa voi-

daan eritellä materiaali ja informaatiovirrat sekä prosessin lead time eli läpimenoaika, 

joka kuluu prosessin kulkiessa alusta loppuun. Materiaalivirta kuvaa materiaalin kulkeu-
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tumista prosessissa. Työvaiheita kuvataan normaalisti laatikoilla, jotka kuvaavat proses-

sin työvaiheita. Työvaiheiden alle voidaan merkitä useita erilaisia lisätietoja prosessin 

vaiheista, mutta yleisin käytetty merkintä on C/T eli ”cycle time” tai jaksoaika. Jaksoaika 

kuvastaa aikaa, joka kuluu käsiteltävän materiaalin kulkeutumiseen työvaiheen läpi. 

Lead time portaat kuvastaa aikajanaa materiaalin kokonaisläpimeno- sekä prosessoin-

tiajassa. Ylemmät portaat kuvastavat aikaa, jolloin materiaali joutuu odottamaan käsitte-

lyä taikka seuraavan vaiheen loppumista. Alemmat portaat kuvastavat aikaa, joka mate-

riaalilla kuluu työvaiheissa. Lead-time kuvastaa toisin sanoen aikaa, joka tuottaa ja ei 

tuota prosessille arvoa. (Plutora 2021.) 

Arvovirralla tarkoitetaan kaikkia työvaiheita, joita vaaditaan palvelun toimittamiseksi sen 

tilaajalle. Arvovirtakuvauksen toteuttamisen edellytyksenä on prosessin nykytilaan tutus-

tuminen. Gemba- kävely on hyödyllinen lean-menetelmän työkalu tähän tarkoitukseen. 

Gemba on japania ja se tarkoittaa todellista paikkaa. Gemba- kävelyssä kuljetaan pro-

sessin läpi samassa järjestyksessä kuin tilaajalta tullut pyyntö etenee. Läpikävelyn ai-

kana saadaan prosessin toteutuksesta paremmin käsitys työympäristössä tarvittavista 

muutoksista, kuin esimerkiksi raporteista tai työntekijöiden antamista kuvauksesta. 

(Torkkola 2016: 125–126, 131.) 

5.2.2 5S-menetelmä 

5S on lean-menetelmän perustyökaluja, joilla pyritään tehostamaan työpisteen tuotta-

vuutta. 5S lyhenne tulee Japanin sanoista seiri, seiton, seiso, seiketsu ja shitsuke, jotka 

voidaan suomentaa erottele, järjestä, puhdista, standardisoi ja ylläpidä. Vaiheet kulkevat 

tässä järjestyksessä ja edellinen vaihe tukee aina seuraavaa. (Peccoud 2019; Westlab 

Group 2018.) 

1. Erottele (Seiri) – Työpistettä tarkastellaan ja poistetaan kaikki tarpeeton. Tällöin 

työpisteelle jää vain tarvittavat välineet, jolloin tarvikkeiden etsiminen poistuu. 

2. Järjestely (Seiton) – Työpiste järjestetään, että tarpeellinen välineistö on niille op-

timaalisessa paikassa. Tällä saadaan edistettyä työpisteen sujuvuutta.  

3. Puhdistus (Seiso) – Työalue siivotaan säännöllisesti, jotta työpiste pysyy puh-

taana ja turvallisena työntekoon. 
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4. Standardisoi (Seiketsu) – 5S toimenpiteillä saadut toimet vakioidaan osaksi työ-

pistettä.  

5. Ylläpito (Shitsuke) – Ylläpidolla tarkoitetaan menetelmällä saadun toimintamallin 

ylläpitoa. Jos menetelmän noudattamisessa tulee esteitä tai ongelmia, ne tunnis-

taan ja ratkaistaan. 

(Peccoud 2019; Westlab Group 2018.) 

Työpisteen uudelleen järjestelyllä voidaan poistaa useita hukan eri muotoja. Tällaisia 

voivat olla ylimääräinen liike, kun työpisteellä ei tarvitse etsiä käytettäviä välineitä taikka 

siirrellä erilaisia turhia välineitä tehtävät työn edestä. (Suneja – Suneja 2017.) 

5.2.3 Kaizen 

Kaizenilla tarkoitetaan kaikkia pieniä toimia, joilla pystytään poistamaan lisäarvoa tuot-

tamatonta toimintaa. Kaizen jaetaan kahteen erilaiseen tyyliin, ylläpitävä Kaizen ja pa-

rannus Kaizen. (Liker 2010: 23; Liker – Convis 2012: 107.) 

Ylläpitävä Kaizen on reagointia päivittäisiin odottamattomiin tapahtumiin. Sen tarkoituk-

sena on tuoda esiin prosessista ongelmakohtia, jotka voivat mahdollisesti pysäyttää pro-

sessin. Ylläpitävä Kaizen on tästä syystä nopeasti toteutettavaa ja välitöntä parannusta, 

jolla ylläpidetään standardeja sekä prosessien toimintaa. Kun prosessin ongelmat ovat 

tulleet ilmi ja ne ovat ratkaistu, niiden esiin tuleminen myöhemmissä vaiheissa pyritään 

estämään juurianalyysin avulla. (Liker – Convis 2012: 107.) 

Parannus Kaizen, jota kutsutaan myös normaalisti pelkäksi Kaizeniksi, on nykyisen pro-

sessin parantamista. Parannus Kaizenilla tarkoitetaan pieniä tai suuria muutoksia pa-

rempaan. Muutoksilla ei pelkästään ylläpidetä nykyisiä standardeja vaan muutetaan ny-

kyistä käytäntöä, jolla tavoitellaan täydellisyyttä. Kaizen filosofian mukaisesti kaikkien 

muutosten jälkeenkin kaikista prosesseista löytyy aina lisää hukkaa sekä kehitettäviä 

kohteita eikä täydellisyyttä pystytä koskaan saavuttamaan. (Liker – Convis 2012: 107–

109; Liker 2010: 23) 
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5.2.4 PDCA-sykli 

PDCA- sykli tulee sanoista Plan-Do-Check-Act (suunnittele-toteuta-tarkista-standardoi). 

Sen on kehittänyt tohtori William Edwards Deming 1950-luvulla ja siitä käytetään myös 

nimitystä Demingin kehä. PDCA on toistuva nelivaiheinen menetelmä, joka on olennai-

nen osa prosessien jatkuvassa kehittämisessä. Vaiheet menevät nimensä mukaisessa 

järjestyksessä ja edellinen vaihe tukee aina seuraavaa. Kuviossa 3 on kuvattu PDCA-

syklin kulku. (Petersson ym. 2018: 60; Liker 2010: 23.) 

 

Kuvio 3. Kuvaus PDCA- syklistä 

Plan eli suunnitteluvaiheessa suunnitellaan, miten ilmennyt ongelma voidaan saada rat-

kaistua. Tämä onkin neljästä vaiheesta aikaa vievin ja haastavin. Tässä vaiheessa on-

gelma kartoitetaan tarkasti analysoimalla ongelma sekä määrittelemällä ongelman juuri-

syy. Ongelman ratkaisuun luodaan toimintasuunnitelma ja asetetaan tavoite mihin pyri-

tään. (Petersson ym. 2018: 60; Rother 2010:121–122; Skhmot 2017) 

Do eli toteutusvaiheessa ratkaisuksi kehitetty suunnitelma otetaan käytäntöön. Tärkeää 

on muistaa, että tässä vaiheessa muutoksia ei vielä oteta pysyväksi osaksi toimintaa. 

Toimenpiteiden toiminnasta kerätään tietoa, oliko muutos toimiva vai ei. (Petersson ym. 

2018: 60; Rother 2010:121–122; Skhmot 2017.) 

Check eli tarkistamisvaiheessa tarkastellaan aikaisemmassa vaiheessa saatuja tietoja 

toimenpiteiden vaikutuksista ja tarkastellaan, olivatko muutokset hyödyllisiä vai ei ja täyt-

Plan

Do

Check

Act



11 

 

tyivätkö suunnitteluvaiheessa tehdyt odotukset. Jos tulokset eivät olleet mieluisia, voi-

daan Do ja Check vaihe toistaa uusilla toimenpiteillä, jolloin voidaan saada toimivampia 

tuloksia. (Petersson ym. 2018: 60; Rother 2010:121–122; Skhmot 2017.) 

Act eli standardisointivaihe on syklin viimeinen kohta, jossa Check vaiheessa toimivaksi 

todetut toimet vakioidaan osaksi normaalikäytäntöä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kehi-

tyksen lopettamista, vaan sykli aloitetaan alusta, jos siihen nähdään vielä tarvetta. Täl-

löin paranneltua menetelmää voidaan aina yrittää kehittää lisää. PDCA ei ole työkalu, 

jota sovelletaan vain kerran vaan se on keino jatkuvaan prosessin kehittämiseen. (Pe-

tersson ym. 2018: 61; Rother 2010:121–122; Skhmot 2017.) 

6 Lean-menetelmän käyttö terveydenhuollossa 

Lean-menetelmää on käytetty pääasiallisesti tuotantoteollisuuden parissa, mutta sen 

käyttö muillakin aloilla on alkanut yleistymään. Terveydenhuollon alalla sen käytöstä on 

useita erilaisia esimerkkejä, miten toimintaa on pystytty sen avulla kehittämään. Seuraa-

vissa kappaleissa käydään läpi muutamia näistä tutkimuksista. 

Tutkimusraportissa vuodelta 2012 kuvataan, miten Brittiläisen Kolumbian julkisen ter-

veydenhuollon mikrobiologian laboratorio käytti Lean-menetelmää H1N1 influenssapan-

demian aikana. Normaali näytemäärä oli päivittäin maksimissaan 53 näytettä. Pande-

mian aikaan näytteiden päivittäinen maksimimäärä oli 573 näytettä. Tällöin tuli nopeasti 

selväksi, että laboratorion nykyinen prosessi ei ollut soveltuva nopeasti kasvavaan näy-

temäärään. Työryhmä määritteli arvovirtakuvauksella testausprosessissa ilmenevän eni-

ten hukkaa jokaisen vaiheen välissä, kun yksi laboratoriohoitaja suoritti jokaiselle näyte-

erälle kaikki tutkimusvaiheet. Ratkaisuna työryhmä jaotteli prosessin osiin omiksi vas-

tuualueiksi. Näille vastuualueille pystyttiin kouluttamaan lisää tekijöitä muilta osastoilta, 

jolloin työmäärä pystyttiin jakamaan usealle tekijälle ja täten kasvattamaan työaikaa ai-

kaisemmasta. Prosessiin kuului myös vaiheita, jotka toteutettiin laboratorion ulkopuo-

lella. Siirtämällä koko prosessi laboratorion sisäpuolelle saatiin prosessia sujuvammaksi. 

Soveltamalla myös 5S-menetelmää työalueet järjesteltiin ja rajattiin eri työvaiheiden mu-

kaan, jolloin työskentely oli sujuvampaa, kun prosessin kaikki vaiheet suoritettiin labora-

toriossa. Kun aiemmalla toimintamallilla pystyttiin analysoimaan keskimäärin 231 näy-

tettä, lean-menetelmällä parannetulla toimintamallilla pystyttiin analysoimaan 528 näy-

tettä päivässä. (Isaac-Renton ym. 2012). 
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Turkkilaisessa tapaustutkimuksessa vuodelta 2019 tuodaan ilmi, miten Ankarassa sijait-

sevassa Diskapi Yildirim Beyazit opetus- ja tutkimussairaalan patologian laboratoriossa 

Lean menetelmiä soveltamalla selvitettiin laboratorioprosessista hukkaa ja miten se saa-

tiin poistettua. Seuraamalla mahalaukun koepalojen laboratorioprosessia saatiin kartoi-

tettua kaikki laboratorion työvaiheet. Nykytilan selvitykseen suoritetulla arvovirtakuvauk-

sella saatiin selville, että koko prosessin kesto oli 74 tuntia 9 minuuttia. Tästä arvoa tuot-

tamatonta toimintaa oli 54 tuntia 37 minuuttia ja arvoa tuottavaa aikaa 19 tuntia 37 mi-

nuuttia. Tällöin 73,6 % käytetystä ajasta ei tuottanut lisää arvoa prosessille eli oli hukkaa. 

Hukkaa havaittiin aiheutuvan useassa vaiheessa, joihin kuului ajallista hukkaa ylimää-

räisessä materiaalin liikkeessä. Prosessin vaiheista valittiin sopivat osat, joista tämä 

hukka pyrittiin poistamaan. Kaikkea hukaksi luokiteltavia vaiheita ei kuitenkaan voitu 

poistaa, koska joidenkin vaiheiden odotusaikojen lyheneminen olisi aiheuttanut seuraa-

van vaiheen töiden kerääntymisen, jolloin niiden säilyttäminen oli tarpeellista. Käyttä-

mällä Kaizen- ja 5S-menetelmiä, vakioimalla menetelmiä sekä ongelmien visuaalisella 

hallinnalla pääteltiin päästävän toimiviin lopputuloksiin. Tulevan arvokuvauksen mene-

telmiä käyttäen koko prosessin pituus voitiin lyhentää 63 tuntiin 9 minuuttiin. Tästä arvoa 

tuottamatonta aikaa oli 43 tuntia 37 minuuttia ja arvoa tuottavaa aikaa 19 tuntia 32 mi-

nuuttia. Tällöin arvoa tuottamaton aika saatiin laskettua 73,6 %:sta 69 %: in eli arvoa 

tuottamatonta aikaa saatiin poistettua 11 tuntia. (Durur – Akbulut 2019.) 

Suomalaisessa tutkimuksessa vuodelta 2016 arvioitiin, miten lean-ajattelua on käytetty 

johtamis- ja kehittämisvälineenä julkisessa terveydenhuollossa sekä millaisia tuloksia 

sen avulla odotettiin saavutettavan sekä mitä oli jo saavutettu. Tutkimuksesta ilmenee, 

että lean- käsite oli vielä viisi vuotta sitten suhteellisen uusi käsite suomalaisessa tervey-

denhuollossa eikä sitä ole vielä otettu laajasti käyttöön. Useimmat lean-aloitteet oli aloi-

tettu viiden vuoden sisään eikä hankkeiden tavoitteita ollut määritelty tarkoin. Lean-me-

netelmän pääasiallinen käyttö on ollut potilasprosessien tehokkuuden kehittämisessä 

sekä taloudellisten kulujen hallinnoimisessa. Tutkimuksessa suoritettiin kysely tervey-

denhuollon yksiköistä lean-menetelmästä. Lean-menetelmä osoittautui tunnetuksi kehit-

tämisen välineeksi ja kokemukset lean-kehityksestä ovat olleet positiivisia. Lean-hank-

keiden haasteina on myös yleinen vastarinta muutoksia vastaan. Tähän suurimpina 

syinä on halu pysyä vanhassa toimintamallissa, tiedonpuute lean-menetelmästä sekä 

väsymys jatkuviin kehityshankkeisiin. (Tapani – Tiirinki – Bloigu – Turkki 2016.) 
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7 Havainnointi tiedonhankintamenetelmänä 

Aineistonkeruun menetelmät määräytyvät hyvin pitkälti tutkimustyypin mukaisesti, jotka 

eroavat toisistaan sen mukaan, mitä tutkimuksella tarkastellaan. Tutkimustyyppien ero-

tessa olennaisesti toisistaan tarkasteltavien kohteiden perusteella voidaan yhteisenä te-

kijänä kuitenkin löytää samoja piirteitä aineistonkeruumenetelmissä. Aineistonkeruun 

perusmenetelmiä ovat kysely, haastattelu, havainnointi ja dokumenttien käyttö. (Hirsjärvi 

– Remes – Sajavaara 2013: 191–192.) 

Havainnointi on aineistonkeruun perusmenetelmä, joilla saadaan välittömästi suoraa tie-

toa niin yksilöiden, ryhmien kuin organisaatioiden toiminnasta. Havainnointia onkin pi-

detty tieteiden yhteisenä ja välttämättömänä tiedonkeruun menetelmänä. Vaikka havain-

nointi on työläs menetelmä, sitä käyttämällä saadaan tietoa luonnollisesta ympäristöstä 

ja se on käyttökelpoinen menetelmä vaikeasti ennakoitaviin ja nopeasti muuttuviin tilan-

teisiin. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2013: 212–213.) 

Havainnoinnille on useita erilaisia menetelmiä. Havainnointi voi olla hyvin järjestelmäl-

listä ja tarkasti jäsenneltyä tai se voi olla vapaata ja toimintaan mukautunutta. Havain-

noinnin lajit luokitellaan systemaattiseen havainnointiin ja osallistuvaan havainnointiin. 

(Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2013: 214.) 

Systemaattista havainnointia voidaan suorittaa tarkasti rajatuissa tiloissa esimerkiksi la-

boratorioissa taikka luonnollisissa tilanteissa esimerkiksi työpaikoilla. Tehtyjä havaintoja 

pyritään dokumentoimaan systemaattisesti ja tarkasti.  (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 

2013: 215.) 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu tutkittavaan toimintaan ryhmän jäse-

nenä. Osallistumisen asteet voivat vaihdella osallistumisen mukaan. Osallistuvalle ha-

vainnoinnille tyypillisesti tutkimuksen suorittaja pyrkii osalliseksi tutkittavaan toimintaa. 

Tämä menetelmä aiheuttaa usein ristiriitaa käytännön toteutuksessa, koska tutkijan tulisi 

käyttäytyä luonnollisesti ja aidosti tutkittavassa toiminnassa, vaikka hän onkin kerää-

mässä tietoja tutkimukseen. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2013: 216.) 

Vaikka havainnoinnilla saadaan hyvin kerättyä tietoa tutkittavasta havainnoitavasta toi-

minnasta, on sillä myös haittapuolensa. Suurin haitta havainnoinnissa on, että havain-

noitsija voi mahdollisesti muuttaa havaittavan tilanteen kulkua. Havainnoitsija voi myös 
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tutkimuksesta riippuen sitoutua emotionaalisesti tutkittavaan tilanteeseen taikka ryh-

mään, joka voi muuttaa tutkimuksen objektiivisuutta. Havainnoinnin haittana on myös 

sen työläs toteutus, johon kuluu aikaa. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2013: 213–214.) 

8 Opinnäytetyön toteutus 

8.1 Toimintaympäristö, kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Toimintaympäristönä toimii NordLab:n Kemin kliininen aluelaboratorio, joka toimii Länsi-

Pohjan sairaanhoitopiirin keskussairaalassa. Kohderyhmänä on NordLab:n Kemin alue-

laboratorion henkilökunta ja sen hyödynsaajat ovat aluelaboratorion henkilökunta sekä 

asiakkaat sairaanhoitopiirin alueella.  

8.2 Opinnäytetyö prosessi 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kemin NordLab laboratorion COVID-19 näyt-

teiden prosessin kulku ja tavoitteena oli saada prosessi sujuvammaksi. Opinnäytetyön 

aihe saatiin NordLab:n Kemin kliinisestä laboratoriosta. Opinnäytetyön aiheelle saatiin 

hyväksyntä opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta sekä koulutusvastaavalta sähköpostin 

välityksellä 8.9.2020. Opinnäytetyölle pidettiin aloituspalaveri 24.9.2020, jossa sovittiin 

opinnäytetyön aihe, eri osapuolten roolit sekä opinnäytetyön alustavasta aikataulusta. 

Opinnäytetyön toteutusvaihe aloitettiin yhteistyöorganisaation myönnettyä opinnäyte-

työlle tutkimusluvan. NordLab:n johtavalta lääkäriltä saatiin hyväksyntä allekirjoituksella 

tutkimuslupahakemukseen 24.11.2020. 

Opinnäytetyön suorituksesta tehtiin tilaajan, opiskelijan ja oppilaitoksen kesken kirjalli-

nen sopimus, jolla velvoitetaan kaikki osapuolet työhön. Sopimus sisältää työn toteutuk-

sen, aikataulutuksen, tekijänoikeudet, käyttöoikeudet sekä salassapitovelvollisuudet. 

Sopimus opinnäytetyöstä laadittiin tilaajaorganisaation myönnettyä tutkimuslupa opin-

näytetyölle. 

Opinnäytetyön tulokset esitettiin opinnäytetyön ohjaajille, opponenteille sekä opiskeluto-

vereille opinnäytetyön raportoinnin seminaarissa 14.4.2021. Opinnäytetyön tulokset esi-

teltiin työyhteisölle 14.4.2021. Valmis opinnäytetyö palautettiin arvioitavaksi 21.4.2021 
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klo 16 mennessä, jolla ilmoittauduttiin opinnäytetyön kypsyysnäytteeseen. Opinnäyte-

työn kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyyttä opinnäytetyön aiheeseen sekä suo-

men kielen taitoa. Kypsyysnäyte suoritetaan 28.4.2021. Opinnäytetyön prosessin etene-

mistä on kuvattu kuviossa 4. 

 

Kuvio 4. Opinnäytetyö prosessin eteneminen 

8.3 Työn suoritus 

Opinnäytetyön toteutus tapahtui PDCA-syklin mukaisesti, jota on kuvattu kuviossa 5. 

Tällä toteutuksella suoritettiin ensiksi alkukartoitus, jonka aikana kerättiin mahdollisim-

man paljon tietoa nykyisestä prosessista ja tarkennettiin ongelmaa sekä etsittiin kehi-

tystä vaativia kohteita.  

Seurannan tulokset käsiteltiin Microsoft Excel ohjelmalla. Prosessia kuvaavat arvovirta-

kaavio sekä vuokaaviot luotiin Draw.Io ohjelmalla 

Aiheen valinta 9/2020

Opinnäytetyön suunnittelu 9/2020 -
11/2020

Opinnäytetyön toteutus

12/2020 - 3/2021 Opinnäytetyön 
raportin kirjoittaminen 
2/2021 - 4/2021

Valmis opinnäytetyö

4/2021
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Kuvio 5. Toteutuksen PDCA-sykli 

Toteutus aloitettiin kartoittamalla näytteen prosessin nykyinen tilanne seuraamalla pai-

kan päällä prosessin kulkua kirjaamalla prosessin eri vaiheiden sisältö sekä pituus. Työ-

vaiheiden pituuden mittaus toteutettiin kellottamalla prosessin vaiheita käyttämällä pu-

helimen ajastinta sekä kirjaamalla ylös prosessin vaiheiden aloitus- ja lopetusajat.  

Prosessin alkukartoitus suoritettiin systemaattisella havainnoinnilla henkilökohtaisesti 

seuraamalla COVID-19 näyteprosessin etenemistä laboratoriossa. Prosessin alkuseu-

ranta olisi voitu toteuttaa myös työntekijöiden täyttämillä seurantakaavakkeilla. Jos alku-

kartoitus olisi toteutettu seurantakaavakkeilla, työntekijöiden olisi täytynyt huolehtia itse 

työhön käytettyjen aikojen kellottamisesta sekä seurantakaavakkeiden täyttämisestä 

työtä suoritettaessa. Tällä tavalla ei olisi välttämättä saatu tarpeeksi kattavasti tietoja 

prosessin toteutuksesta. Kun opinnäytetyön tekijä seurasi prosessia itse, työntekijät pys-

tyivät toteuttamaan vapaasti prosessia eikä työaikaa tarvinnut käyttää seurantakaavak-

keiden täyttämiseen. Havainnoimalla prosessia henkilökohtaisesti saatiin myös katta-

vampi käsitys koko laboratorioprosessista kuin seurantakaavakkeilla. Havainnointi mah-

dollisti työvaiheiden tarkemman seuraamisen ja kehityskohteiden havaitsemisen. 

Prosessin kokonaiskuvan kartoittamiseksi suunnitelmana oli seurata ensimmäistä ja vii-

meistä laboratorioon saapuvaa COVID-19 näytekuljetuksen käsittelyä maanantaina 

•Tehtiin 
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14.12.2020, keskiviikkona 16.12.2020 ja perjantaina 18.12.20200 viikolla 51 sekä maa-

nantaina 11.1.2021, keskiviikkona 13.1.2021 ja perjantaina 15.1.2021 viikolla 2. Näin 

saatiin kokonaisempi käsitys prosessista eri aikoina sekä seurannasta saatiin kattavam-

min tuloksia. 

Maanantaina 14.12.2020 ensimmäisen näytekuljetuksen yksilöllinen seuraaminen on-

nistui suunnitellusti, koska laboratorioon ei ollut vielä saapunut juurikaan näytteitä. Seu-

ratessa maanantain viimeisen sekä keskiviikon ensimmäisen lähetyksen kulkua tuli ilmi, 

että yksittäisen kuljetuksen näytteitä on erittäin haastavaa seurata luotettavasti. Tämän 

aiheutti näyte-erän sekoittuminen muiden näytteiden joukkoon sekä mahdollisuus, että 

osa näytteistä lähetettäisiin tutkittavaksi laboratorion ulkopuolelle, jolloin niiden seuran-

nasta ei saataisi tuloksia. Tästä syystä tehtiin nopea päätös siitä, että yksittäisen näyte-

erän seurannan sijasta seurattiin useampien näyte-erien prosessoinnin vaiheita päällek-

käin. Prosessin seuranta kuitenkin aloitettiin suunnitellusti ensimmäisen näyte-erän saa-

pumisesta laboratorioon, jolloin varmistettiin, että seurantaan saatiin myös näytteiden 

saapuneeksi kirjaus ja lopetettiin, kun viimeinen saapunut näyte erä oli lajiteltu odotta-

maan analyysiä. 

Seurannan suoritustapaa muuttamalla saatiin useampien saapuvien näyte-erien käsit-

tely seurattua, jolloin saatiin kattavammin mukaan työvaiheiden välissä oleva odotus-

aika. Koska useat prosessin eri vaiheet tapahtuivat päällekkäin toistensa kanssa, seu-

rantaa toteutettiin puhelimen sekuntikellon kierrosaikoja hyväksikäyttämällä. Useampien 

prosessin eri vaiheiden alku- ja lopetusaikoja voitiin seurata päällekkäin merkitsemällä 

sekuntikellon kierrosluku niiden tapahtuessa. Työvaiheissa sekä työvaiheiden välissä 

kulunut aika saatiin selvitettyä kierroslukujen perusteella tarkastelemalla niiden eroa-

vuuksia. Tällä suoritustavalla voi olettaa kuitenkin olevan vaikutusta seurannan tuloksiin. 

Alkuperäisellä suunnitelmalla prosessin seuraamiseksi näyte-erien luotettavia tuloksia 

olisi saatu näytteiden lajitteluun asti. Tämän jälkeen tuloksissa olisi ollut suurta vaihtelua 

koska näytteitä ei analysoida niiden laboratorioon saapumisajan mukaan, vaan näyt-

teenottoajan mukaan, jolloin seurattavat näytteet olisivat sekoittuneet analyysiä odotta-

vien näytteiden kanssa. 

Prosessin seuranta kohdennettiin Abacus Genomera analysaattoreilla tapahtuvaan ana-

lytiikkaan. Tähän oli syynä toimitusvaikeudet GeneXpert analysaattoreiden testeillä. 

Tästä syystä GeneXpert analysaattoreita käytetään pääasiallisesti päivystysaikana tai 

kiireellisiin näytteisiin, joita ei ehditä analysoida Abacus Genomera analysaattoreilla. 



18 

 

Opinnäytetyön toteutuksessa tehtiin yhteistyötä mikrobiologian laboratorion työntekijöi-

den kanssa, jotka ovat päivittäin tekemisissä COVID-19 analytiikan kanssa. Alkukartoi-

tuksen aikana tehdyillä havainnoilla saatiin ilmi prosessissa olevia kehittämisen kohteita, 

joilla saataisiin prosessia sujuvammaksi. Havaituista kehityskohteista ja niiden ratkai-

suista käytiin keskustelua mikrobiologian työntekijän kanssa. Kehitettäviin kohteisiin ke-

hiteltyjä ratkaisuja toteutettiin yhdessä mikrobiologian henkilöstön kanssa. 

Prosessin seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella tehtiin muutoksia prosessin ke-

hittämiseksi. Prosessin optimoimiseen etsittiin ratkaisuja lean-menetelmää soveltamalla. 

Muutoksilla pyrittiin sujuvoittamaan prosessin työvaiheita poistamalla prosessista huk-

kaa. Muutoksia tehtiin näytteiden lajittelun parantamiseksi ja varastoinnin selkeyttä-

miseksi, jotta niihin käytettävää aikaa saataisiin minimoitua. Muutoksia tehtiin myös näyt-

teiden saapuneeksi kirjauksessa, jotta kiireellisempien näytteiden lajitteluun käytetty aika 

saataisiin poistettua myöhemmässä vaiheessa. 

Muutosten valmistuttua prosessiin havainnoitiin tehtyjen muutosten vaikutusta lyhyen 

kokeilujakson jälkeen. Näistä tehtiin päätelmiä, olivatko muutokset prosessiin hyödyllisiä. 

Hyväksi todetut muutokset otettiin osaksi normaalikäytäntöä. Jos prosessin muutoksissa 

havaittiin ongelmia tai puutteita, pyrittiin niitä ratkaisemaan PDCA-syklin mukaisesti. 

Opinnäytetyön tulokset esitettiin työyhteisölle Microsoft Teams- esityksenä 14.4.2021. 

Esityksessä käytiin läpi alkukartoituksen pohjalta koostettu arvovirtakuvaus, prosessissa 

havaittu arvoa tuottamaton toiminta sekä mitä muutoksia on toteutettu niiden ratkaise-

miseksi. 

9 COVID-19 prosessin alkutilanne ja optimointi 

Opinnäytetyössä kartoitettiin laboratorion COVID-19 näyteprosessin nykyinen tila seu-

raamalla prosessin kulkua. Tämän perusteella tunnistettiin lean-menetelmän mukaisesti 

prosessin arvoa tuottamaton toiminta eli hukka, joka pyrittiin poistamaan, jotta prosessi 

toimisi sujuvammin. Seuraavissa osioissa käydään läpi prosessin seurannalla saadut 

tulokset, COVID-19 näyteprosessin kulku kokonaisuudessaan, havaintojen perusteella 

löydetyt kehityskohteet sekä kehityskohteisiin sovellettavia ratkaisuja, joilla optimoitiin 

päivittäistä työskentelyä. 
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9.1 Prosessin alkutilanteen kartoitus 

Prosessin vaiheiden seuranta aloitettiin näytekuljetuksen saapumisesta laboratorioon ja 

lopetettiin, kun analysaattorit olivat saaneet näytteet analysoitua. Seurantaa toteutettiin 

kahtena viikkona maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Prosessin seuranta aloi-

tettiin ensimmäisestä saapuvasta näytekuljetuksesta viimeiseen näytekuljetukseen 

suunnilleen 4,5 tunnin ajan. Saapuneeksi kirjauksen seurannassa huomioitiin saapuvat 

COVID-19 näytekuljetukset. Lajittelun seurannassa huomioitiin mikrobiologialle lajitte-

luun kuljetetut näytteet. Prosessin alkukartoituksen tulokset ovat nähtävillä liitteessä 2. 

Seurannan tuloksista muodostettiin arvovirtakaavio kuvaamaan prosessin läpimenoai-

kaa sekä eri työvaiheisiin käytettyjä aikoja (kuvio 6). Arvovirtakaaviossa on nähtävissä 

prosessin työvaiheet, työvaiheisiin käytetty jaksoaika eli aika, joka kului tiettyä työvai-

hetta kohden sekä työvaiheiden välinen odotusaika. Arvovirtakuvauksessa on myös nä-

kyvissä prosessiin käytetty kokonaisaika sekä näytteiden prosessointiin käytetty aika eli 

aika, joka kului näytteitä käsiteltäessä. Prosessin aloitustilannetta sekä muutosten jäl-

keistä tilaa on havainnollistettu vuokaavioilla liitteessä 1. 

 

Kuvio 6. COVID-19 prosessin arvovirtakuvaus. Kuvauksessa on nähtävillä prosessin työvaiheet, 
odotusaika työvaiheiden välillä, työvaiheisiin käytetty aika sekä prosessin kokonaisaika 
ja näytteiden prosessointiin käytettävä aika. Näytteillä pidetään välivarastoa lajittelun 
ja esikäsittelyn välillä 

Näytteiden läpimenoaika koostuu näytteen käsittelyyn ja analysointiin kuluneesta ajasta, 

joka alkaa siitä, kun näytteet saapuvat laboratorioon ja loppuu, kun näytteestä on saatu 
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tulos. Toteutetulla seurannalla läpimenoajaksi määritettiin, käyttämällä työvaiheiden ai-

kojen sekä työvaiheiden välisten odotusaikojen keskiarvoja, 179 minuuttia ja 5 sekuntia. 

Näytteiden prosessointiaika koostuu ajasta, joka käytettiin näytteiden käsittelyyn eri työ-

vaiheiden aikana. Seurannalla näytteiden keskimääräiseksi prosessointiajaksi määritet-

tiin, käyttämällä työvaiheisiin käytettyjen aikojen keskiarvoja, 107 minuuttia ja 49 sekun-

tia. Näistä ajoista käy ilmi, että prosessiin käytetystä ajasta 71 minuuttia ja 16 sekuntia 

on hukkaa eli tässä tapauksessa aikaa, jolloin näytteet odottavat pääsyä seuraavaan 

työvaiheeseen. Tällöin prosentuaalisesti kokonaisläpimenoajasta hukkaa on noin 40 %. 

Näytteillä pidetään välivarastoa lajittelun ja esikäsittelyn välissä. 

 

Kuvio 7. COVID-19 näytteen kulku laboratoriossa 

COVID-19 näytteen laboratorioprosessin etenemistä on kuvattu yksinkertaistetusti vuo-

kaaviossa kuviossa 7. Prosessin vaiheita on myös kuvattu tarkemmilla vuokaavioilla liit-

teessä 1. 

Seuraavissa osioissa on tarkempi kuvaus prosessin eri vaiheista. Niissä käydään tar-

kemmin läpi prosessin työvaiheiden sisältö sekä näytteiden prosessointi- ja odotusai-

koja. 

9.1.1 COVID-19 näytteiden saapuneeksi kirjaaminen 

Prosessin alkuun näytteet kirjataan järjestelmään saapuneeksi. Näytteitä saapuu useista 

kunnista eri ajankohtina päivän aikana. COVID-19 näytteiden laboratorioprosessi alkaa 

näytteiden saapumisen jälkeen näytteiden saapuneeksi kirjauksella järjestelylaboratori-

ossa olevan työntekijän toimesta. COVID-19 näytteillä ei ole lämpötilaseurantaa toisin 
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kuin normaaleilla näytekuljetuksilla. COVID-19 lähetykset saapuvat suunnilleen samaan 

aikaan normaalien näytekuljetuksien kanssa (kuvio 8), jolloin COVID-19 näytteet kirja-

taan järjestelmään ensimmäisenä. COVID-19 näytteiden käsittelyn aikana normaalien 

näytekuljetuksien lämpötila päivittyy seurantajärjestelmään. Näytteiden saapumiskir-

jauksen valmistuttua näytteet toimitetaan mikrobiologian laboratorioon käsiteltäväksi. 

 

Kuvio 8. Näytteiden saapuminen laboratorioon 

COVID-19 näytteitä saapui kuljetuksissa kirjattavaksi vähimmillään 3 kappaletta, enim-

millään 39 kappaletta ja keskimäärin 15 kappaletta lähetystä kohden. Lähetysten näyte-

määrät vaihtelevat päivittäin ja näytteiden määrä riippuu myös paikkakunnista mistä 

näytteet saapuvat. Näytteiden keskimääräinen odotusaika käsittelyyn oli 4 minuuttia 13 

sekuntia. Itse työhön eli näytteiden saapuneeksi kirjaukseen käytetty aika oli keskimäärin 

2 minuuttia 8 sekuntia. Näytteiden käsittelyaikoja ja näytemääriä on havainnollistettu tau-

lukossa 2.  

Taulukko 2. COVID-19 näyte-erien kirjaukseen käytettyjä aikoja 

 ODOTUSAIKA, 
MIN:S 

TYÖHÖN KÄY-
TETTY AIKA, MIN:S 

NÄYTEMÄÄRÄ 

MINIMI 00:00 00:48 3 

MAKSIMI 22:54 4:56 39 

KESKIARVO 4:13 2:08 15 
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Näytteiden saapuneeksi kirjaamisen odotusaikaan vaikuttaa eniten muiden töiden pääl-

lekkäisyys. Tämä johtuu siitä, että työpisteen työntekijä käsittelee myös kaikki muut saa-

puvat näytteet, esimerkiksi polikliinisestä näytteenotosta saapuvat näytteet. Tällöin saa-

puvien näytekuljetuksien käsittely saattaa viivästyä. 

9.1.2 COVID-19 näytteiden lajittelu 

Mikrobiologian laboratoriossa COVID-19 analytiikkaan varattu mikrobiologian työntekijä 

lajittelee saapuneet näytteet kiireellisyyden sekä näytteenottoajan mukaan (kuvio 9 ja 

10). Näytteitä luokitellaan pääasiallisesti kolmella eri tavalla: päivystysnäytteet, hoitohen-

kilökunnan näytteet ja kiireettömät näytteet. 

 

Kuvio 9. Näytteiden toimituspiste mikrobiologian laboratoriossa 

Näytekuljetuksissa saapuvista näytteistä kiireellisimpiä ovat päivystysnäytteet, jotka siir-

retään analyysijonossa ensimmäiseksi ja pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti. 

Hoitohenkilökunnan näytteet ovat merkitty punaisilla tarroilla, jotta ne erotetaan muista 

näytteistä. Hoitohenkilökunnan näytteet analysoidaan seuraavaksi ja ne tehdään päivys-

tysnäytteiden jälkeen. Ilman merkintää olevat näytteet ovat kiireettömiä, joita tehdään 

rutiinilla muiden näytteiden jälkeen. Kiireettömät näytteet järjestellään näytteenottoajan 

mukaan. Tällöin näytteet, joilla on aikaisin näytteenottoaika, saadaan käsiteltäväksi en-

simmäisenä kiireellisimpien valmistuttua.  
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Kuvio 10. Näytteiden lajittelu 

Näytteet järjestellään koreihin kylmävarastoon (kuvio 11), josta päivystysnäytteet ja hoi-

tohenkilökunnan näytteet jätetään mikrobiologian laboratorioon heti käsiteltäväksi ja kii-

reettömistä näytteistä valitaan vanhimmat näytteet analyysisarjan täytteeksi. Loput kii-

reettömät näytteet järjestellään näytteenottoajan mukaan ja siirretään kylmähuoneeseen 

säilytykseen.  

 

Kuvio 11. Näytteiden säilytys kylmähuoneessa 
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Näytemäärien ollessa suuria lähetetään osa näytteistä muualle tutkittavaksi. Iltapäivän 

viimeistä kuljetusta varten COVID-19 analytiikkaa tekevä työntekijä arvioi paljonko näyt-

teitä kyetään analysoimaan iltavuoron aikana sekä seuraavana aamuna. Iltapäivän vii-

meisellä lähtevällä näytekuljetuksella lähetettiin laboratorion ulkopuolella tutkittavat näyt-

teet. 

Näytteitä saapui mikrobiologialle lajitteluun yhdellä kerralla vähimmillään 2 kappaletta, 

enimmillään 40 kappaletta ja keskimäärin 13 kappaletta. Keskimääräinen odotusaika, 

jolloin näytteet odottivat lajittelua, oli 8 minuuttia 43 sekuntia. Työhön käytetty aika eli 

aika, jolloin näytteitä lajiteltiin, oli keskimäärin 3 minuuttia 26 sekuntia. Näytteiden keski-

määräisiä käsittelyaikoja sekä näytemääriä on havainnollistettu taulukossa 3. 

Taulukko 3. COVID-19 näytteiden lajitteluun käytettyjä aikoja 

 ODOTUSAIKA, 
MIN:S 

TYÖHÖN KÄYTETTY 
AIKA, MIN:S 

NÄYTEMÄÄRÄ 

MINIMI 00:00 00:00 2 

MAKSIMI 37:00 17:12 40 

KESKIARVO 8:43 3:26 13 

 

Varastossa oleva näytteiden määrä on koostettu näytemäärästä, joka on ollut varastoi-

tuna seurannan lopetuksen aikaan. Taulukossa 4 on listattu näytemääriä seurantapäivän 

mukaan. 

Taulukko 4. Varastoidut COVID-19 näytemäärät 

Seurantapäivä Näytemäärä 

Keskiviikko 16.12 60 

Perjantai 18.12 43 

Maanantai 11.1 65 

Keskiviikko 13.1 63 

Perjantai 15.1 83 
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9.1.3 COVID-19 näytteiden esikäsittely ja analyysi 

Analyysivaiheen alkuun näytteille suoritetaan esikäsittely käytettävän analysaattorin mu-

kaisesti. Abacus Diagnostican GenomEra on pääkäytössä COVID-19 diagnostiikassa 

Kemin NordLabissa. PCR reaktiot tapahtuvat testilastuilla, joissa on kaikki reaktioon tar-

vittavat reagenssit valmiina. Näytteen esivalmistelu on yksinkertainen. Pieni määrä näy-

tettä lämmitetään lämpöhauteella, jolloin virus inaktivoituu. Inaktivoituun näytteeseen li-

sätään valmis puskuri. Näyte pipetoidaan testilastulle, joka on tämän jälkeen valmis siir-

rettäväksi analysaattorille. Kun näytteet on lisätty testilastuille, ne täytyy siirtää laitteelle 

analyysiin kolmen minuutin kuluessa. (Abacus Diagnostica. 2020.) Yhdellä analysaatto-

rilla pystyy tutkimaan samaan aikaan neljän näytteen sarjan, joka nopeuttaa näytteiden 

läpikäyntiä, kun näytteitä on useita. 

Cepheid:n GeneXpert on toinen Kemin NordLabissa käytettävistä analysaattoreista. Ku-

ten GenomEra analysaattorilla, myös GeneXpert analysaattorilla on kaikki PCR reakti-

oon tarvittavat reagenssit valmiina testikasetissa. Toisin kuin GenomErassa, näytettä ei 

tarvitse esikäsitellä mitenkään. Testikasettien mukana tuleva pipetti on suunniteltu niin, 

että täytettäessä siihen saadaan aina oikea määrä näytettä. Sekoitettu näyte siirretään 

pipetillä testikasettiin. (GeneXpert 2020: 6,7.) 

 

Kuvio 12. COVID-19 analytiikkaan käytettävät analysaattorit. Vasemmalla GeneXpert analysaat-
torit ja oikealla Abacus Genomera analysaattorit 

Esikäsittelyä seuraa näytteen analysointi. Laboratoriossa on käytössä kolme Abacus 

Genomera analysaattoria ja kaksi GeneXpert analysaattoria (kuvio 12). Esikäsitellyn 
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näytteen sisältävät testilastut siirretään analysaattorille, joiden analyysiajat ovat molem-

mille laitteille erilaiset. GeneXpert analysaattorin analyysiaika on suunnilleen 60 minuut-

tia ja Abacus Genomera analysaattorilla suunnilleen 70 minuuttia. Analyysin aikana työn-

tekijä vapautuu muihin laboratorion työtehtäviin. Analyysiajan lähentyessä loppuaan voi-

daan Abacus Genomera analysaattorille aloittaa uuden näyte-erän esikäsittely. Näyttei-

den esikäsittely voidaan suorittaa valmiiksi puskurin lisäykseen asti, vaikka analysaattorit 

ovat tutkimassa aikaisempaa näyte-erää. Kun esikäsittely aloitetaan suunnilleen 20 mi-

nuuttia ennen edellisen näytesarjan analyysiajan loppumista, näytteiden esikäsittely on 

valmis. Esikäsitellyt näytteet säilyvät tutkimuskelpoisina kolme tuntia, jos niitä säilytetään 

kylmässä.  

Molemmilla GeneXpert sekä Abacus Diagnostica analysaattoreilla on laiteliitäntä labo-

ratorion tietojärjestelmään, johon näytteiden negatiiviset vastaukset siirtyvät automaatti-

sesti. Näytteiden näytenumero kirjataan analysaattorille, jolloin tulos siirtyy automaatti-

sesti tietojärjestelmään. Näytteiden tunnisteet liimataan analysaattorilta saatuihin tulos-

teisiin, jotka arkistoidaan tulosten seurannan varmistamiseksi. Päiväaikaan positiivisista 

tuloksista viedään tuloste laboratorion sihteereille, jotka ilmoittavat tutkimuksen pyytä-

neelle yksikölle positiivisen tuloksen. Päivystysaikana positiivisesta tuloksesta ilmoite-

taan päivystävälle lääkärille. Saatu tulos vastataan järjestelmään myös käsin.  

Keskimääräinen esikäsittelyyn käytetty työaika eli aika, jolloin näytteitä esikäsiteltiin ana-

lyysiin, oli 28 minuuttia ja 48 sekuntia. Keskimääräinen odotusaika näytteille eli aika, 

jolloin näytteitä ei työstetty oli 48 minuuttia ja 27 sekuntia. Keskimääräinen näytteiden 

käsittelymäärä oli 11 kappaletta. Näytteiden keskimääräisiä esikäsittelyaikoja on havain-

nollistettu taulukossa 5. 

Taulukko 5. COVID-19 näytteiden esikäsittelyyn käytettyjä aikoja 

 ODOTUSAIKA ANALYY-
SISAROJEN VÄLISSÄ, 

MIN:S 

TYÖHÖN KÄY-
TETTY AIKA, 

MIN:S 

NÄYTEMÄÄRÄ 

MINIMI 29:27 11:24 4 

MAKSIMI 71:54 44:00 12 

KESKIARVO 48:59 28:48 11 
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Näytteiden analyysiin käytetty aika oli keskimäärin 73 minuuttia ja 26 sekuntia. Odotus-

aika analyysien välissä, jolloin näytteitä ei ollut analysoitavana oli keskimäärin 9 minuut-

tia ja 21 sekuntia. Keskimäärin näytteitä analysoitiin 11 kappaletta. Näytteiden keskimää-

räisiä analysointiaikoja on havainnollistettu taulukossa 6. 

Taulukko 6. COVID-19 näytteiden analysointiin käytettyjä aikoja 

 ODOTUSAIKA ANALYY-

SISAROJEN VÄLISSÄ, 
MIN:S 

TYÖHÖN KÄY-

TETTY AIKA, 
MIN:S 

NÄYTEMÄÄRÄ 

MINIMI 4:03 71:32 4 

MAKSIMI 27:10 76:46 12 

KESKIARVO 9:21 73:26 11 

 

Abacus Genomera analysaattoreita käytetään myös Clostridium difficile bakteerin toksii-

nigeenin osoittamiseen. Koska analysaattorilla ei pysty tutkimaan kuin yhtä analyyttiä 

kerrallaan tämä laskee hieman testauskapasiteettia. 

9.2 Kehityskohteet 

Prosessin työvaiheiden välillä oleva hukka koostuu ajasta, jolloin näytteet odottavat kä-

sittelyä. Saapumiskirjauksessa ja näytteiden lajittelussa odotusaikaa aiheuttaa työpistei-

den muut työtehtävät, joiden aikana näytteet odottavat käsittelyä. Esikäsittelyvaiheen 

odotusajat johtuvat näytteiden analysoinnista. Näytteitä ei voida esikäsitellä analyysiin 

liian aikaisin, ettei se vaikuta näytteiden laatu ja tulosten luotettavuuteen. Odotusaika 

analyysien välissä johtuu ajasta, jolloin analysaattorit odottavat näytteitä analysoitavaksi. 

Vaikka nämä ajat ovat hukkaa, ne eivät ole helposti poistettavissa. Tämä johtuu työpis-

teiden jatkuvasti vaihtelevasta työmäärästä, jota ei pystytä tarkkaan ennustamaan. 

COVID-19 näytteen prosessissa pisin jaksoaika esiintyy näytteiden esikäsittelyssä sekä 

analyysissä. Tämä tarkoittaa, että näytteen prosessissa syntyy näissä työvaiheissa pul-

lonkaula. Kuviossa 13 on havainnollistettu kaaviolla työvaiheisiin käytettyjen aikojen ja-

kautumista. Tätä pullonkaulaa ei kuitenkaan voida poistaa, koska näytteitä yksinkertai-

sesti saapuu yli analysaattorien kapasiteetin. Näihin työvaiheeseen ei myöskään pystytä 

tekemään muutoksia, koska niihin käytetty aika on sidottuna käytetyn menetelmän vaa-
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timuksiin, analysaattorien ominaisuuksiin sekä osittain työn suorittajan henkilökohtai-

seen suoritusnopeuteen. Tällöin prosessin optimointia täytyy suorittaa muissa työvai-

heissa. 

 

Kuvio 13. Prosessin työvaiheissa käytetyn ajan jakautuminen 

Kehitettäviä työvaiheita löydettiin näytteiden lajittelusta sekä niiden varastoinnin tehos-

tuksessa. Näytteiden varastoinnilla ei ole selkeää yhtenäistä menetelmää, jolloin näyt-

teitä ei varastoida selkeästi, jolloin aiheutuu ylimääräistä työtä haettaessa näytteitä ana-

lyysiin. Selkeän varastoinnin puuttuessa myös varastoidut näytteet joudutaan lajittele-

maan saapuvien näytteiden kanssa useaan kertaan uusien näytteiden saapuessa. Tästä 

aiheutuu myös ylimääräistä liikettä ja näytteiden turhaa kuljettamista työntekijän kul-

kiessa mikrobiologian laboratorion sekä kylmävaraston välillä näytteitä lajiteltaessa. Yli-

käsittelyä aiheutuu, kun kaikki näytteet käydään kertaalleen läpi jo näytteiden saapu-

essa, kun ne kirjataan saapuneeksi laboratorion järjestelmään ja uudestaan kun näyt-

teitä lajitellaan mikrobiologian laboratoriossa. Myös inhimillisinä virheinä päivystysnäyt-

teitä joutuu varastoon kiireettömien näytteiden kanssa, joka lisää näytteiden vastauksien 

vasteaikaa. 

 

Saapuneeksi kirjaus

Lajittelu

Esikäsittely

Analyysi
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Havaitut kehityskohteet ovat lajiteltu taulukossa 7 hukan käsitteen mukaisesti. Näyttei-

den laboratorioprosessia pyrittiin optimoimaan poistamalla havaitut hukat. 

Taulukko 7. Havaitut hukat COVID-19 näyteprosessissa 

Hukan määritelmä Arvoa tuottamaton toiminta 

Varastointi Näytteiden varastoinnilla ei ole yhtenäistä käytäntöä, jolloin näytteitä ei 

varastoida selvästi, mikä aiheuttaa ylimääräistä työtä noudettaessa 
näytteitä analysoitavaksi tai lähetettäväksi. 

Ylimääräinen liike Työntekijä joutuu kulkemaan mikrobiologian laboratorion ja kylmävaras-

ton välillä hakiessa näytteet uudelleen lajitteluun. 

Kuljettaminen Näytteitä kuljetetaan useaan kertaan kylmävaraston ja mikrobiologian 
laboratorion välillä näytteitä lajiteltaessa. 

Ylikäsittely Kaikki näytteet käydään läpi saapuneeksi kirjauksessa sekä lajittelussa. 

Näytteiden saapuessa mikrobiologian laboratorioon varastossa olevat 
näytteet lajitellaan useaan kertaan uudestaan uusien näytteiden saapu-
essa. Näytteet joudutaan myös käymään läpi uudestaan ennen niiden 
lähettämistä muualle analysoitavaksi. 

Virheet Kiireelliseksi luokiteltuja näytteitä päätyy varastoon kiireettömien näyt-

teiden kanssa 

9.3 Muutokset prosessiin 

Näytteiden lajittelun ja varastoinnin tehostamiseksi sovellettiin lean-menetelmän työka-

luja. Lajittelun sekä kylmävaraston toiminnan uudelleenjärjestelyyn sovellettiin 5S-me-

netelmää, jolla järjesteltiin näytteiden säilytys toimivammaksi. Kylmävarastosta eroteltiin 

tarpeeton materiaali, kylmävarasto järjesteltiin tarkoitukseen sopivaksi ja tehdyt korjauk-

set otettiin käyttöön päivittäisessä työskentelyssä. 

5S- menetelmän ensimmäinen vaihe on erottelu. Erottelussa tarkasteltiin kylmävaraston 

sisältöä ja siellä olevien tavaroiden tarpeellisuutta. COVID-19 näytteiden suuren määrän 

vuoksi osa mikrobiologian laboratoriossa tehtävistä tutkimuksista on keskitetty Oulun 

keskuslaboratoriolle. Tästä syystä kylmävarastossa on ylimääräistä mikrobiologian ma-

teriaalia. Kylmävarastosta poistettiin käyttämättömiä mikrobiologian tarvikkeita, jolloin la-

boratoriossa tehtäviin tutkimuksiin käytettävät tarpeelliset ja käyttämättömät tarvikkeet 

ovat omalla alueellaan. Tällä tavalla saatiin kylmävarastosta järjestettyä tilaa COVID-19 

näytteille (Kuvio 14). 
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Kuvio 14. Järjestelty varasto 

5S- menetelmän toinen vaihe on järjestely. Järjestelyssä kylmävarastoon näytteille muo-

dostettiin oma säilytyspiste. Kylmävarastoon muodostui erotteluvaiheessa hyllyissä tyhjä 

taso. Tälle tasolle sijoitettiin näytteitä varten laatikot, joihin näytteet järjestetään näyt-

teenottoajan mukaan (kuvio 15). 

 

Kuvio 15. Näytteiden lajittelu kylmävarastossa 

5S- menetelmän kolmas vaihe on puhdistus. Puhdistusvaiheessa ei vaadita toimenpi-

teitä. Koska kylmävaraston säilytyspisteeseen varastoidaan pelkästään COVID-19 näyt-

teitä, pisteelle ei keräänny ylimääräistä välineistöä ja materiaalia häiritsemään. Tällöin 

varastointi pysyy tarkoituksenmukaisena. 
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5S- menetelmän neljäs ja viides vaihe ovat standardisointi ja ylläpito. Standardisointivai-

heessa aikaisempien vaiheiden toimenpiteillä saadut muutokset otetaan käyttöön osana 

työpisteen toimintaa. Näytteiden varastointiin tehdyt muutokset todettiin välittömästi toi-

miviksi, jolloin muutos standardisoitiin käyttöön osana päivittäistä toimintaa. Menetelmän 

ylläpito toteutuu päivittäisellä käytöllä sekä sisäisellä perehdytyksellä uuteen toiminta-

malliin. 

Lajittelun helpottamiseksi tehtiin muutoksia myös näytteiden saapuneeksi kirjauksessa. 

Pisteelle johon näytteet saapuvat, sijoitettiin niiden lajitteluun tarkoitetut korit, joihin näyt-

teet eroteltaisiin kiireellisyysluokituksen mukaan (kuvio 16). Tavoitteena oli saapuneeksi 

kirjauksen aikana lajitella näytteistä mahdollisuuksien mukaan kiireellisemmäksi luokitel-

lut päivystys- sekä henkilökunnan näytteet. Tämä vähentäisi lajitteluun käytettävää ai-

kaa. Tällä tavalla myös ilmenisi kiireellisempien näytteiden määrä heti näytteiden saapu-

essa mikrobiologian laboratorioon ja kiireellisemmän luokituksen näytteet saataisiin 

mahdollisesti myös nopeammin käsiteltäväksi. Tämä ei myöskään lisäisi saapuneeksi 

kirjaukseen käytettävää aikaa koska näytetarra, josta näytteen kiireellisyys ilmenee, täy-

tyy käydä viivakoodinlukijalla läpi näytettä kirjatessa.  

 

Kuvio 16. Korit näytteiden lajitteluun saapumiskirjauksessa 
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9.4 Muutosten jälkeen 

Tehtyjen muutosten jälkeen tarkasteltiin muutosten vaikutusta COVID-19 näyteproses-

siin. Saapuvista näytteistä kiireellisien näytteiden lajittelu otettiin osittain käyttöön, mutta 

muutosten heikon tiedottamisen takia sen käyttöönotto ja tarkoitus ei onnistunut sula-

vasti. Näytteiden kiireellisyyslajittelu oli satunnaista, mikä johtui myös työn suorittajasta 

sekä työpisteen työmäärästä näytteiden saapuessa. Näytteitä myös lajiteltiin kiireelli-

syysluokittelun lisäksi jo valmiiksi näytteenottoajan mukaan. Tämä ei kuitenkaan ole hai-

taksi, koska se poistaa lajitteluun käytettävää aikaa myöhemmässä vaiheessa. Korjaa-

viksi toimiksi päädyttiin tiedottamaan paremmin toteutetuista muutoksista. Mikrobiolo-

gian työntekijä ilmoitti sisäisellä ilmoituksella tehtyjen muutosten tarkoituksesta. 

Näytteiden lajitteluun ja kuljetukseen käytettävät korit, joita käytettiin näytteiden kuljetuk-

seen ja lajitteluun saapumiskirjauksessa eivät palautuneet takaisin pisteelle, jossa näyt-

teet kirjataan saapuneeksi. Ratkaisuna tähän järjesteltiin näytteiden toimituspistettä mik-

robiologian laboratoriossa. Takaisin lähteville koreille sekä eritelaboratorioon vietäville 

välineille järjestettiin omat paikat näytteiden toimituspisteellä (kuvio 17). 

 

Kuvio 17. Järjestelty näytteiden toimituspiste mikrobiologian laboratoriossa. Vasemmalla tarjotti-
mella korit, jotka palautuvat takaisin järjestelylaboratorioon ja oikealla korit eritelabora-
torion välineille 
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Myös näytteiden saapuneeksi kirjauksessa tehtävään lajitteluun käytettävien korien 

määrää lisättiin, etteivät ne lopu kesken niiden palautuksen viipyessä (kuvio 18). 

 

Kuvio 18. COVID-19 näytteiden lajitteluun käytetyt korit näytteiden saapuneeksi kirjauksessa. 

10 Pohdinta 

10.1 Tuloksien tarkastelu 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada kasvavan COVID-19 näytemäärän prosessointia 

sujuvammaksi ja tehokkaammaksi. Näytteiden lajittelu on muuttunut sujuvammaksi 

koska jo varastoituja näytteitä ei tarvitse lajitella uusien näytteiden kanssa. Näytteiden 

varastointia on onnistuttu yhdenmukaistamaan, jolloin näytteiden säilytys on selkeäm-

pää verrattuna aikaisempaan. Näytteiden ylimääräistä käsittelyä on saatu poistettua, 

jonka takia työaikaa voidaan vapauttaa muuhun toimintaan. 

Prosessin alkuseurauksessa laaditulla arvovirtakuvauksella saatiin tiiviisti kuvattua pro-

sessin eteneminen sekä prosessiin eri vaiheiden kesto. Siitä havaita helposti prosessin 

pullonkaulat, jotka ovat työvaiheita, joissa käytetään eniten aikaa ja joudutaan pitämään 

välivarastoja. 
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Prosessin muutoksista on kysytty sanallista sekä kirjallista palautetta opinnäytetyön to-

teutuksen aikana. Kirjallista palautetta pyydettiin kerran mikrobiologian henkilöstöltä. Pa-

lautteessa pyydettiin arvioimaan vapaamuotoisesti prosessin muutoksia sekä niiden vai-

kutuksia. Sanallista palautetta pyydettiin mikrobiologian työntekijöiltä, COVID-19 analy-

tiikkaa tekeviltä työntekijöiltä sekä näytteitä vastaanottavilta työntekijöiltä. Sanallisen pa-

lautteen kerääminen oli satunnaista eikä systemaattista taikka tarkoin jäsenneltyä. Ke-

rättyjen palautteiden mukaan kylmävarastoon toteutetuilla muutoksilla on ollut positiivi-

nen vaikutus prosessin kannalta. Muutokset helpottavat näytteiden järjestelyä sekä näyt-

teiden määrän hallintaa. Päivystysnäytteiden lajittelu erilleen jo näytteiden saapuessa 

toimi osin koska palautteen mukaan kaikki eivät tätä noudattaneet. 

Muutoksilla on saatu yhtenäistettyä näytteiden varastointia, mikä on vähentänyt työnte-

kijöiden ylimääräistä liikettä, näytteiden yliprosessointia, näytteiden turhaa kuljetusta va-

raston ja työpisteen välillä. Näytteiden selkeä lokerointi kylmävarastossa helpottaa näyt-

teiden varastointia sekä näytteiden määrän hallintaa. Muutosten seurauksena myöskään 

näytteitä ei tarvitse poistaa kylmävarastosta ennen niiden analysointia, jolloin näytteiden 

käynti huoneenlämmössä minimoidaan. Tällä voidaan ylläpitää näytteiden laatua ja säi-

lyttää näytteet varmemmin analyysikelpoisena.  

Näytteiden saapuneeksi kirjauksessa tehtävä kiireellisten näytteiden lajittelu vähentää 

kaikkien näytteiden läpikäyntiä ja vähentää kaikkien näytteiden useaan kertaan läpikäy-

mistä. Kaikki työntekijät eivät kuitenkaan tätä menetelmää noudattaneet, vaikka uudesta 

menetelmästä tiedotettiin ryhmäsähköpostilla. Tämän takana voi olla halu pysyä van-

hoissa menetelmissä, joka on ollut yleisenä esteenä lean-menetelmiä sovellettaessa ku-

ten Turkki ym. (2016) havaitsivat kotimaisessa tutkimuksessa. 

Aiempaan tutkimukseen verrattaessa on huomattavissa yhteyksiä saaduissa tuloksissa. 

Durur ym. (2019) käyttivät tutkimuksissaan mm. 5S-menetelmää optimoidessa patolo-

gian laboratorioprosessia. Menetelmää käyttämällä saatiin poistettua ylimääräistä lii-

kettä, poistettua virheitä sekä vakioitua työskentelyn menetelmiä. Tässä opinnäyte-

työssä tehdyt muutokset ovat selventäneet varastoinnin käytettävyyttä vakioimalla näyt-

teiden varastointia, jolla on ollut myönteistä vaikutusta myös muihin prosessin vaiheisiin. 

Opinnäytetyön tulokset esiteltiin työyhteisölle Microsoft Teams- esityksenä 14.4.2021. 

Esityksessä käytiin läpi prosessin alkukartoituksen tuloksien pohjalta laadittu arvovirta-
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kuvaus, havaitut kehitystä vaativat kohteet prosessista sekä mitä prosessissa on muu-

tettu. Esityksen lopuksi pyydettiin sanallista palautetta prosessin muutoksien vaikutuk-

sesta. Prosessista muodostettu arvovirtakuvaus oli hyödyllinen kuvaamaan prosessia 

kokonaisuutena. Prosessiin tehdyt muutokset koettiin hyödylliseksi, mutta näytemäärien 

raju lasku verrattuna aikaisempaan on vähentänyt prosessiin tehtyjen muutosten käytet-

tävyyttä. Todennäköisin syy tähän on antigeenitestauksen lisääntynyt käyttö, joka on 

korvannut perinteistä PCR-menetelmää. Opinnäytetyöstä saatuja ideoita on kuitenkin 

mahdollista koittaa soveltaa vaihtoehtoisesti laboratoriossa tapahtuvaan muuhun toimin-

taan. 

10.2 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli kartoittaa ja kehittää COVID-19 

laboratorioprosessia. Prosessin seurannan aikana toteutettiin prosessin läpikävely, 

jossa tarkasteltiin työvaiheiden sisältöä ja niiden tehokkuutta. Laboratorioprosessista 

laaditulla arvovirtakuvauksella voidaan havainnollistaa ajallisesti prosessin nykyistä tilaa. 

Prosessin kokonaisläpimenoaika oli 179 minuuttia 5 sekuntia. Tästä näytteiden proses-

sointiaika oli 107 minuuttia 49 sekuntia. Näytteiden odotusaika, jolloin näytteet odottivat 

seuraavaan vaiheeseen siirtymistä, oli 71 minuuttia 16 sekuntia, joka on noin 40 % pro-

sessin läpimenoajasta. 

Opinnäytetyön toisena tutkimuskysymyksenä oli kehittää näytteiden prosessointia suju-

vammaksi. Näytteiden varastointia selkeyttämällä on saatu yhtenäistettyä näytteiden va-

rastointia, poistettu yliprosessointia, työntekijöiden ylimääräistä liikettä sekä turhaa näyt-

teiden kuljetusta. Näytteiden alustava lajittelu jo saapuneeksi kirjauksessa vähentää 

kaikkien näytteiden läpikäyntiä prosessin myöhemmissä vaiheissa lisäämättä työvai-

heessa käytettävää työmäärää. 

10.3 Eettisyys 

”Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset us-

kottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä ta-

valla”. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on suomalaisen tiedeyhteisön kanssa laatinut 

tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittele-

misestä, jolla tavoitellaan hyvän tieteellisen käytännön edistämistä ja varmistetaan louk-

kausepäilyjen asiantunteva, oikeudenmukainen ja nopea käsittely. (Tutkimuseettinen 
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neuvottelukunta. 2013: 4, 6.) Metropolia Ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudatta-

maan näitä ohjeita ja tätä opinnäytetyötä suunnitellessa ja toteuttaessa huomioidaan hy-

vän tieteellisen käytännön lähtökohdat. Opinnäytetyötä toteutettaessa noudatettiin tie-

deyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta 

tutkimustyössä, tulosten arvioinnissa sekä esittämisessä (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2013: 6). Tämä tarkoittaa sitä, että aiempaa tutkimustyötä lainattaessa tutkimusten 

sekä julkaisujen alkuperäiset suorittajat ilmoitetaan selkeästi Metropolia Ammattikorkea-

koulun kirjallisten työn ohjeiden mukaan eikä lähteitä plagioida. Lopullinen opinnäytetyö 

tarkistettiin Turnitin plagioinnin tarkistustyökalulla, jolla saatiin tulokseksi 7 %, joka koos-

tui pääasiallisesti lähdemerkinnöistä. Tulosta on voinut laskea opinnäytetyön suuri liittei-

den sisältö. 

Käsitellessä henkilötietoja täytyy aina olla Tietosuojalain mukainen perustelu käsitellä 

henkilötietoja, johon on Tietosuojalain 4 § säädetty perusteita henkilötietojen käsittelyyn 

tieteellistä tutkimusta varten (Tietosuojalaki 1050/2018 § 4). Tässä opinnäytetyössä ei 

kuitenkaan keskitytä yksittäisten henkilöiden näytteisiin vaan tarkastellaan prosessia ko-

konaisuutena, jolloin yksittäisten henkilötietojen kerääminen ei ole lopputuloksen kan-

nalta merkittävää. Seurattavien näyte-erien ollessa kooltaan suuria, yksittäisten näyttei-

den seuraaminen ei ollut tarpeen prosessin seurannan kannalta. Yksilöiden tietosuojaa 

ylläpidettiin myös poistamalla opinnäytetyötä varten otetuista kuvista näytetarrojen hen-

kilötiedot eli nimi ja henkilötunnus sekä sumentamalla tietokoneiden päätteet ja muita 

työpisteillä näkyviä dokumentteja. Kuvia myös rajattiin, ettei niissä ollut nähtävissä kuin 

aiheeseen liittyvä sisältö. Opinnäytetyössä käytetyt kuvat ovat joko opinnäytetyön tekijän 

itsensä ottamia taikka Creative Commons-lisenssin omaavia kuvia, joita pystytään käyt-

tämään ilman erillistä lupaa kuitenkin viittaamalla alkuperäiseen lähteeseen. 

Prosessin alkuseurantaa toteutettaessa keskityttiin prosessin seurantaan. Vaikka yksit-

täisten työntekijöiden henkilökohtainen suoritusnopeus vaikuttaa omalla tavallansa tu-

loksiin, seurantaa toteutettaessa ei seurattu työntekijöiden suoriutumista vaan prosessin 

toteutumista. Seurannan toteutuksen aikana työntekijöille tiedotettiin, että seurannalla ei 

arvioida työntekijöiden suoriutumista vaan havainnoitiin prosessia. 

Vaikka työympäristö ja seurattava näyteprosessi oli opinnäytetyöntekijälle suhteellisen 

tuttu, toteutettiin opinnäytetyötä niin sanotusti ulkopuolisen asemasta. Tällöin työtä voitiin 

toteuttaa jättäen huomioimatta aikaisemmat kokemukset sekä ennakkokäsitykset, jotka 

voisivat vaikuttaa työn objektiivisuuteen. 
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10.4 Luotettavuus 

Opinnäytetyön luotettavuus saavutetaan perehtymällä tieteellisesti tutkittuun mahdolli-

simman ajankohtaiseen aineistoon, joka on arvioitu lähdekritiikkiä käyttäen ja se on työn 

kannalta aiheellista. Kehitystyöhön käytettävien menetelmien tulee olla tarkoitukseen so-

pivia ja niiden käyttö perusteltua aikaisempaan tutkimukseen verraten.  

Seurannan aikana tehdyt havainnot sekä prosessiin tehdyt muutokset, jotka ovat doku-

mentoitu opinnäytetyöhön kuvastavat prosessin senhetkistä tilaa ja niihin voi tulla tule-

vaisuudessa muutoksia. Näitä muutoksia voivat olla muun muassa se, että GeneXpert 

analysaattorien reagenssitoimituksien alkaessa uudelleen näytemäärien analysointika-

pasiteetti voi kasvaa entisestään. Antigeenitestauksen yleistyminen voi syrjäyttää ja vä-

hentää PCR-testauksen tarvetta vähentäen näytemäärää. Myös pandemian muuttuva 

tilanne sekä esimerkiksi hallituksen mahdolliset toimeenpanevat liikkumisrajoitukset voi-

vat paikkakuntakohtaisesti vähentää testauksen tarvetta, joka vaikuttaa tulevaan näyte-

määrään. 

Tuloksien luotettavuutta laskee alkukartoituksen toteutuksessa COVID-19 näyteproses-

sin eri työvaiheiden päällekkäisyys, jonka takia kaikkia työvaiheita ei ole voitu dokumen-

toida täydellisesti. Luotettavuutta kuitenkin lisää prosessin seurannan laajuus, jonka an-

siosta eri työvaiheista saatiin useita tuloksia. 

Tuloksien luotettavuutta lisää myös toteutuksen kuvauksen tarkkuus. Tarkkaan kuvattu 

toteutus mahdollistaa muiden tutkimusten suorituksen opinnäytetyön mukaisesti, jolla 

mahdollistetaan myös saatavien tuloksien vertaaminen tutkimuksien välillä. 

Tuloksien luotettavuutta lisää myös menetelmä, jolla prosessin alkukartoitus toteutettiin. 

Jos alkukartoitus olisi toteutettu työntekijöiden itse täytettävillä seurantakaavakkeilla 

tämä olisi laskenut luotettavuutta tuloksissa koska työntekijöiden olisi työtehtävien suo-

rituksen lisäksi täytynyt keskittyä seurantakaavakkeiden täyttämiseen. Koska prosessin 

seurantaa toteutettiin henkilökohtaisesti havainnoimalla, pystyivät työntekijät keskitty-

mään täysin työtehtävien suorittamiseen. Tällä menetelmällä saatiin myös useampia tu-

loksia työvaiheista kuin seurantakaavakkeilla olisi mahdollista. 
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Koska havainnointia toteutettiin henkilökohtaisesti seuraamalla prosessin toteutusta, on 

toteutustapa voinut vaikuttaa seurannan tuloksiin. Havainnoinnin aikana työntekijät voi-

vat huomaamattaan työskennellä tavallisesta poikkeavalla tavalla koska heidän työsken-

telyänsä seurattiin. Tämän vaikutusta on voinut minimoitua sillä, että toimintaa on seu-

rattu usein, jolloin työntekijät ovat tottuneet prosessin seurantaan. Työntekijöille myös 

tiedotettiin seurannan toteutuksen aikana, että seurannan alaisena oli toteutettava pro-

sessi eikä työntekijöiden suoriutuminen. 

10.5 Muutosten hyödyntäminen 

Vaikka tehdyt muutokset ovat COVID-19 näytteiden käsittelyyn kohdennettuja niitä pys-

tytään soveltamaan tulevaisuudessa myös muiden näytteiden käsittelyn optimoinnissa. 

Tehdyt muutokset kylmävarastossa sekä näytteiden saapumiskirjauksessa ovat yksin-

kertaiset. Tästä syystä ne ovat helppo purkaa meneillään olevan pandemian hiljenty-

essä. Vastavuoroisesti ne voidaan ottaa käyttöön tilanteissa, kun suurien näytemäärien 

käsittelylle ilmenee tarvetta. Koska muutokset ovat helppoja ja nopeita toteuttaa niitä 

voidaan hyödyntää mahdollisesti myös muissa aluelaboratorioissa näytteiden käsittelyn 

optimoimiseksi. Prosessin optimointiin käytettyjä menetelmiä voidaan myös hyödyntää 

soveltamalla niitä laboratorion muihin prosesseihin. 

10.6 Jatkokehittäminen 

Kaikissa prosesseissa on aina kehitettävää. Lean-menetelmä on erittäin käyttökelpoinen 

menetelmä kaikkien prosessien kehittämiseen, jota pystytään soveltamaan melkeinpä 

kaikkien niin pienien kuin suurienkin prosessien toteutuksen kehittämisessä. Sovelta-

malla lean-menetelmää voitaisiin mahdollisesti havainnoida kehitettäviä kohteita myös 

muissa laboratorion näyteprosesseissa ja työpisteissä. 

Opinnäytetyössä prosessiin tehdyillä muutoksilla tehtyjen muutoksien ajallisia vaikutuk-

sia ei ole mitattu opinnäytetyön prosessin aikana. Vaikka tehdyillä muutoksilla ei välttä-

mättä ole saavutettu ajallista hyötyä, mahdollinen esitys jatkokehitykselle olisi ajallisesti 

mitata muutoksien jälkeistä prosessia ja verrata saatuja tuloksia opinnäytetyössä saatui-

hin alkutilanteen mittaustuloksiin. 

Kaizen ajattelun mukaan mikään prosessi ei ole koskaan täydellinen vaan aina on pa-

rannettavaa. Jatkuvan kehityksen ajattelutavan lisääminen päivittäiseen työskentelyyn 
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on käyttökelpoinen tapa kaikkien työympäristön prosessien optimoimiseen. Tähän voi-

daan pyrkiä jatkuvan kehittämisen eli Kaizen ajattelun lisäämisellä työympäristössä. Kai-

zenilla voidaan ajatella kaikkia pieniä tekoja, joilla saadaan kehitettyä toimintaa parem-

paan. Myös Kaizen-taulu voi olla käyttökelpoinen työkalu kehitettävien työkohteiden ke-

räykseen, esiin tuomiseen sekä seuraukseen. 

10.7 Ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyö on antanut uusia kokemuksia laajasti. Opinnäytetyö on tutustuttanut aikai-

semmin täysin tuntemattomaan prosessien kehittämisen menetelmään, jota pystytään 

soveltamaan kaikkiin ympäristöihin. Se on myös avannut uuden tavan nähdä erilaisia 

prosesseja sekä niiden toteutusta. Opinnäytetyötä aloittaessa ensimmäiset ajatukset oli-

vat, että prosessin kehittäminen vaikutti melkein mahdottomalta. Opinnäytetyötä toteut-

taessa on huomattu, ettei mikään prosessi ole koskaan täydellinen, vaan aina löytyy jo-

tain parannettavaa. 

Laboratoriotyön jatkuvan automatisoinnin sekä sähköisten tietokantojen lisääntyessä tie-

toteknisten taitojen kehittäminen lisääntyy päivittäisessä työssä jatkuvasti. Tästä syystä 

opinnäytetyössä saatujen tietoteknisten taitojen kehittymistä pystyy hyödyntämään tule-

vaisuudessa työtehtävissä työnkuvasta riippumatta. 

Teoreettisen tietopohjan kerääminen on kehittänyt lähdekritiikkiä ja tiedonhakua sekä 

ajattelutapaa, jolla saatua tietoa pystytään hyödyntämään. Opinnäytetyön toteutus on 

korostanut hyvän suunnittelun osuutta projektien toteutuksen kannalta. Myös ajankäytön 

hallinnan tärkeys on korostunut opinnäytetyön aikana. 
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Vuokaaviot COVID-19 laboratorioprosessista 

Näyteprosessin alkutilanne 
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Näyteprosessi muutosten jälkeen 
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Alkukartoituksen seurannan tulokset 

Maanantai 14.12 

Saapuneeksi kirjaus 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat sisään kirjausta Työ Määrä 

0:00:00 0:04:12 0:05:52 0:04:12 0:01:40 16 

 

Kuljetus 

Aloitus Lopetus Työ 

0:05:52 0:06:31 0:00:39 

 

Lajittelu 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat lajittelua Työ Määrä 

0:06:31 0:07:13 0:08:30 0:00:42 0:01:17 16 

 

Esikäsittely 

Valmistelu Alkoi Loppu Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 

0:08:30 0:08:30 0:38:46 X  0:30:16 12 

 

Analyysi 

Alkoi Loppui Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 

0:38:46 1:51:48 X 1:13:0 12 
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Keskiviikko 16.12 

Saapuneeksi kirjaus 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat sisään kirjausta Työ Määrä 

0:00:00 0:00:00 0:01:31 0:00:00 0:01:31 18 

 

Kuljetus MB 

Aloitus Lopetus Työ 

0:01:31 0:03:12 0:01:41 

 

Lajittelu 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat lajittelua Työaika Määrä 

0:03:12 0:08:43 0:10:12 0:05:31 0:01:29 18 

1:13:08 1:40:34 1:41:22 0:27:26 0:00:48 

 

1:46:47 2:06:12 2:08:33 0:19:25 0:02:21 

 

2:24:16 2:54:05 3:11:17 0:29:49 0:17:12 14 

3:00:00 3:08:01 3:11:17 0:08:01 0:03:16 12 

 

Esikäsittely 

Valmistelu Alkoi Loppu Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 
 

0:51:03 1:24:36 0:51:03 0:33:33 12 

1:41:22 2:10:49 2:45:10 0:29:27 0:34:21 8 

 

Analyysi 

Alkoi Loppui Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 

1:24:36 2:36:08 

 

1:11:32 12 

2:45:10 3:58:43 0:09:02 1:13:33 8 
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Perjantai 18.12 

Saapuneeksi kirjaus 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat sisään kirjausta Työ Määrä 

0:00:00 0:03:41 0:08:37 0:03:41 0:04:56 26 

2:11:03 2:11:03 2:14:41 0:00:00 0:03:38 17 

 

Kuljetus 

Aloitus Lopetus Työ 

0:08:37 0:09:27 0:00:50 

2:14:41 2:27:43 0:13:02 

 

Lajittelu 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat lajittelua Työ Määrä 

0:09:27 0:17:16 0:19:32 0:07:49 0:02:16 26 

1:06:25 1:43:25 1:45:05 0:37:00 0:01:40 8 

1:23:30 1:43:25 1:45:05 0:19:55 0:01:40 9 

2:27:43 2:29:14 2:30:25 0:01:31 0:01:11 

 

2:58:08 2:58:08 2:59:22 0:00:00 0:01:14 18 

 

Esikäsittely 

Alkoi Loppu Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 

0:59:07 1:36:12 

 

0:37:05 12 

2:25:41 2:56:25 0:49:29 0:30:44 12 

3:53:36 4:16:38 0:57:11 0:23:02 12 

 

Analyysi 

Alkoi Loppui Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 

1:36:12 2:49:44 

 

1:13:32 12 

2:56:25 4:10:10 0:06:41 1:13:45 12 

4:16:38 

 

0:06:28 

 

12 
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Maanantai 11.1 

Saapuneeksi kirjaus 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat sisään kirjausta Työ Määrä 

0:00:00 0:18:11 0:21:38 0:18:11 0:03:27 14 

0:10:10 0:18:05 0:20:12 0:07:55 0:02:07 26 

1:53:18 1:53:40 1:56:54 0:00:22 0:03:14 3 

1:53:40 2:16:34 2:17:42 0:22:54 0:01:08 7 

X 3:07:13 3:08:19 X 0:01:06 17 

4:23:19 4:26:08 4:27:48 0:02:49 0:01:40 5 

 

Kuljetus 

Aloitus Lopetus Työ 

0:21:38 0:22:34 0:00:56 

2:17:42 2:24:45 0:07:03 

3:08:19 3:09:34 0:01:15 

4:27:48 4:30:12 0:02:24 

 

Lajittelu 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat lajittelua Työ Määrä 

0:22:34 0:41:52 0:44:11 0:19:18 0:02:19 40 

0:39:14 0:41:52 0:44:11 0:02:38 0:02:19 3 

1:26:26 1:30:42 1:33:22 0:04:16 0:02:40 13 

 X 1:32:22 1:35:45 X 0:03:23 9 

2:24:45 2:52:39 2:57:54 0:27:54 0:05:15 17 

2:48:07 2:52:39 2:57:54 0:04:32 0:05:15   

3:09:34 3:12:35 3:14:46 0:03:01 0:02:11   

4:30:12 4:45:03 4:45:59 0:14:51 0:00:56 8 

4:41:22 4:45:03 4:45:59 0:03:41 0:00:56 11 

 

 



 Liite 2 

 5 (9) 

 

Esikäsittely 

Valmistelu Alkoi Loppu Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 

0:45:02 0:49:34 1:19:39 X  0:30:05 12 

X 2:19:52 2:48:07 1:00:13 0:28:15 12 

2:45:02 3:48:33 4:08:03 1:00:26 0:19:30 12 

 

Analyysi 

Alkoi Loppui Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 

1:19:39 2:33:19 X  1:13:40 12 

2:48:07 4:01:37 0:14:48 1:13:30 12 

4:08:03 X 0:06:26 X 12 

  



 Liite 2 

 6 (9) 

 

Keskiviikko 13.1 

Saapuneeksi kirjaus 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat sisään kirjausta Työ Määrä 

0:00:00 0:00:29 0:01:36 0:00:29 0:01:07 18 

1:36:20 1:42:52 1:43:40 0:06:32 0:00:48 11 

2:14:53 2:15:55 2:18:43 0:01:02 0:02:48 23 

2:54:28 2:56:17 2:57:27 0:01:49 0:01:10 9 

4:30:58 4:30:58 4:32:46 0:00:00 0:01:48 10 

 

Kuljetus MB:lle 

Aloitus Lopetus Työ 

0:01:36 0:02:16 0:00:40 

1:43:40 1:44:39 0:00:59 

2:18:43 2:19:26 0:00:43 

2:57:27 2:58:26 0:00:59 

4:32:46 4:33:54 0:01:08 

 

Lajittelu 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat lajittelua Työ Määrä 

0:02:16 0:02:33 0:05:30 0:00:17 0:02:57 18 

0:31:01 0:31:17 0:34:03 0:00:16 0:02:46 3 

1:32:18 1:32:18 1:32:48 0:00:00 0:00:30 3 

1:44:39 2:04:50 2:09:43 0:20:11 0:04:53 11 

2:19:26 2:29:50 2:31:46 0:10:24 0:01:56 23 

2:58:26 3:01:03 3:06:20 0:02:37 0:05:17 9 

4:33:45 4:42:43 4:48:46 0:08:58 0:06:03 10 

4:36:14 4:42:43 4:48:46 0:06:29 0:06:03 8 
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Esikäsittely 

Alkoi Loppu Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 

0:08:21 0:38:28 X 0:30:07 12 

1:29:49 1:57:33 0:51:21 0:27:44 8 

2:36:26 3:20:26 0:38:53 0:44:00 12 

4:18:52 4:40:55 0:58:26 0:22:03 12 

 

Analyysi 

Alkoi Loppui Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 

0:38:28 1:51:09   1:12:41 12 

1:57:33 3:10:09 0:06:24 1:12:36 8 

3:20:26 4:33:45 0:10:17 1:13:19 12 

4:37:48 X 0:04:03     

  



 Liite 2 

 8 (9) 

 

Perjantai 15.1 

Saapuneeksi kirjaus 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat sisään kirjausta Työ Määrä 

0:00:00 0:00:36 0:03:55 0:00:36 0:03:19 39 

1:20:08 1:24:56 1:26:47 0:04:48 0:01:51 5 

2:57:25 2:58:06 2:59:02 0:00:41 0:00:56 14 

4:25:43 4:25:43 4:28:02 0:00:00 0:02:19 6 

 

Kuljetus MB:lle 

Aloitus Lopetus Työ 

0:03:55 0:04:37 0:00:42 

1:26:47 1:31:03 0:04:16 

2:59:02 3:00:45 0:01:43 

4:28:02 4:28:50 0:00:48 

 

Lajittelu 

Saapui Alkoi Loppu Odottavat lajittelua Työ Määrä 

0:04:37 0:04:37 0:07:57 0:00:00 0:03:20 39 

1:31:03 1:31:03 1:31:53 0:00:00 0:00:50 5 

1:53:14 2:06:11 2:12:26 0:12:57 0:06:15 2 

2:01:38 2:06:11 2:12:26 0:04:33 0:06:15 2 

2:17:34 2:18:42 2:33:37 0:01:08 0:14:55 16 

2:42:56 2:42:56 2:44:24 0:00:00 0:01:28 3 

3:00:45 3:00:45 3:01:27 0:00:00 0:00:42 14 

4:28:50 4:28:50 4:28:50 0:00:00 0:00:00 6 
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Esikäsittely 

Valmistelu Alkoi Loppu Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 

0:07:57 0:11:18 0:22:42 X 0:11:24 4 

1:31:53 1:34:36 2:05:31 1:11:54 0:30:55 12 

2:55:08 2:56:14 3:25:23 0:50:43 0:29:09 12 

4:10:08 4:17:52 4:45:17 0:52:29 0:27:25 12 

 

Analyysi 

Alkoi Loppui Odotus sarjojen välissä Työ Määrä 

0:22:42 1:36:16 X 1:13:34 4 

2:03:26 3:20:12 0:27:10 1:16:46 12 

3:25:23 4:38:56 0:05:11 1:13:33 12 

4:45:17 X 0:06:21 X 12 
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