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Kuntatalouden haasteet ja väes-
tön ikääntyminen haastavat 
terveydenhuollon kehittämään 
toimintaansa yhä tehokkaammak-
si. Jotta kehittämisen hyödyt eivät 
jäisi yksittäisten terveydenhuollon 
yksiköiden sisälle vaan aidosti pa-
rantaisivat kokonaisia hoitoketjuja, 
kehitystyössä on huomioitava koko 
prosessi rajapintoineen. Lean-kehit-
tämisfilosofian mukainen potilas-
lähtöinen prosessien tutkiminen ja 
kehittäminen keskittyy prosessien 
hukkatoimintaan ja mahdollistaa 
siten toiminnan tehostamisen 
ilman merkittäviä lisäresursseja. 
HUSissa toteutetut Lean-pilotit 
ovat osoittaneet,että yhdessä 
kehittämällä on mahdollista mer-
kittävästi parantaa toimintaa ilman, 
että tarvitsee juosta nopeammin. 

Terveysalalla sekä työ että 
ympäristö ovat muutoksessa. 
Väestön ikääntyminen pitää 
huolen siitä, että töitä riittää 

jatkossakin. Samaan aikaan julkisen 
terveydenhuollon rahoituspohja ei 
ole merkittävästi laajenemassa, vaan 
yhden veronmaksajan panoksen on 
riitettävä yhä useamman potilaan 
hoitoon.

Potilaiden valinnanvapaus asettaa 
hoitoyksiköt kilpailuasetelmaan, ja 
sosiaalisen median aktiivinen käyttö 
tekee ainakin osasta potilaiden koke-
mista hoidon laatutekijöistä julkisesti 
vertailtavaa tietoa. Tämän tietotulvan 
keskellä lääketieteellisesti perustelta-
vissa olevat hoidon tuloksellisuuden 
mittarit jäävät usein jalkoihin. Siellä, 
missä hoidon teknisen suorittamisen 
laatua on jo kehitetty, esiintyy yhä 
suurempaa painetta kehittää potilaan 
kokemaa ”ovelta ovelle” -kokonaispal-
veluketjua.

Potilaslähtöiselle toiminnan tehos-
tamiselle ja kehittämiselle on selkeästi 
kysyntää. Ulkoisten tarpeiden lisäksi 
valtaosa sosiaali- ja terveysalalla työs-
kentelevistä motivoituu keinoista, joil-
la voidaan tarjota parempaa palvelua 
ja hoitoa vähentämällä järjestelmään 
rakennettua tai tahattomasti kasva-
nutta viivettä ja muuta resurssihuk-
kaa.

Tehostamisen ”ismit” – Lean käytössä 
monella toimijalla
Johtamisessa – mukaan lukien toimin-
nan tehostaminen – on ollut vallalla 
lukuisia  ”ismejä”, joista valtaosa on jää-
nyt kovin lyhytikäisiksi. Yksi pitkäikäi-
simmistä ja menestyneimmistä opeista 
tällä saralla on Toyotan autonvalmis-
tuksesta juurensa juontava Lean. Mene-
telmä on ollut valmistavan teollisuuden 
tuotannon käytössä jo 1950-luvulta 
lähtien, mutta saanut ”lean”-nimen 
amerikkalaisen tuotantotalouden tut-
kimustoiminnassa vasta vuonna 1988 
ja levinnyt tämän jälkeen nopeasti kai-
kille toimialoille laajan business-kirjal-
lisuuden saattelemana.

Vaikka Leanin juuret ovat valmis-
tavassa teollisuudessa, se on riittävän 
yleinen kehittämis- ja johtamisfiloso-
fia soveltuakseen monelle toimialalle. 
Menestyneitä esimerkkejä löytyy niin 
päivittäistavarakaupasta, lentoliiken-
teestä, teknisestä huollosta, pankki- ja 
vakuutustoiminnasta kuin tervey-
denhuollostakin. Leanin kulmakivi, 
jatkuva osallistava prosessien paran-
taminen asiakkaan kokeman palvelun 
parantamiseksi soveltuu yhtä hyvin 
moottoritehtaalle kuin vuodeosastolle.

HUSLAB on omaan ja HUSin stra-
tegiaan nojautuen valinnut Leanin 
asiakaslähtöisen toiminnan kehittä-
mistavaksi.
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Mitä se Lean on?
Lean-kehittämisfilosofian pääkohdat 
on kuvattu taulukossa.

Lean-prosessikehityksen tulo or-
ganisaatioon tapahtuu parhaiten 
käynnistämällä osallistava toiminnan 
kehittäminen yhdessä menetelmän 
hyvin tuntevan, kokeneen valmenta-
jan kanssa johdon tuella. Ensimmäi-
seksi menetelmään tulee perehdyttää 
sekä pilottikohteen kehittäjät että 
riittävän laaja joukko organisaation 
johtoa tuen, ohjauksen ja resursoin-
nin varmistamiseksi. Menestyneiden 
pilottien kautta organisaatioon syntyy 
luontainen kysyntä toiminnan paran-
tamiseen.

Mitä Lean on terveydenhuollossa?
Terveydenhuollon toimintayksiköiden 
sisäisissäkin palveluketjussa potilaat 
usein odottavat varsinaista toimintaa, 
kuten vastaanottokäyntiä poliklini-
kalla, useita kertaluokkia pidemmän 
ajan kuin varsinainen toiminta kes-
tää. Siirtämällä prosessikehityksen 
fokus omasta tekemisestä potilaan 
kokemaan kokonaispalveluketjuun, 
voimme usein kohtuullisen kokoisilla 
prosessimuutoksilla parantaa koko-
naispalvelutasoa merkittävästi.

Yksiköiden ja osastojen välisis-
sä rajapinnoissa piilee vielä edellistä 
suurempia haasteita. Kukin toimija 
keskittyy omiin tavoitteisiinsa, jotka 
joko eivät palvele saumatonta palve-
lukokemusta tai eivät edesauta synk-
ronista toimintaa. Useassa sairaalassa 
tehovalvonnan, päivystysosaston ja 

vuodeosastojen välillä on mm. potilas-
virran vuorokausivaihtelusta, osasto-
jen miehityksestä, kiertokäytännöistä 
sekä siirtojen ja kotiutuksen ajoituk-
sesta johtuvia  haasteita. 

Eräässä tällaisessa tapauksessa 
Lean-menetelmien avulla Peijaksen 
sairaalan sisätautiosaston S3 poti-
laan kotiuttamista ja siten vapaiden 
vuodepaikkojen saatavuutta on saatu 
merkittävästi aikaistettua pilkkomal-
la perinteistä aamukierron eräproses-
sointia yhden askeleen verran jatku-
vampaan prosessiin. Uudessa lääkärin 
osastokiertomallissa kierretään ensim-
mäiseksi klo 9 alkaen kotiutettavaksi 
ennustetut potilaat, joiden labora-
toriotutkimukset on tehty aamulla 
ennen osaston muita potilaita. Näin 
kotiutuspäätökset voidaan tehdä jo 
hyvissä ajoin aamupäivällä, ja kaikki 
kotiuttamiseen liittyvät toimenpiteet 

voidaan käynnistää ennen koko kier-
ron loppua. Toiminnan jatkuva seu-
ranta on osoittanut tehdyt muutokset 
vaikuttaviksi (kuva), vaikka tarkoi-
tuksellisesti haasteellisiksi asetettui-
hin tavoitearvoihin jää vielä matkaa. 
Osaston toiminnan jatkuva omatoimi-
nen parantaminen mahdollistaa saa-
vutetun toimintatason ylläpitämisen 
ja muiden osa-alueiden kehittämisen 
vielä projektiluontoisen ulkopuolisen 
valmentajan avulla toteutetun kehit-
tämisen intensiivivaiheen jälkeenkin.

Lean-kehittämisessä uusi filoso-
fia tulee omaksua johtamisessa ja se 
tulee jalkauttaa toiminnan jokaiselle 
tasolle. Toiminnan kehittäminen ei on-
nistu yksin alatasolla ilman johdon tu-
kea eikä yksin johdosta käsin valmiita 
ratkaisuja tuomalla. Nopeita suurimit-
takaavaisia tehostamisvaikutuksia ei 
pidä hakea – kyse on pitkäkestoisesta 
syvälle juurrutetun asiakaslähtöisen 
kehittämiskulttuurin luomisesta, joka 
mahdollistaa toiminnan jatkuvan pa-
rantamisen toimintaympäristön jatku-
vasti muuttuessa. Prosessien tarkastelu 
oman toiminnan ulkopuolisen ”asiak-
kaan” silmin helpottaa innovatiivisten, 
yksinkertaisten ratkaisujen hakua pe-
riaatteella ”kävellään lyhyempi matka 
eikä juosta nopeammin”.

Taulukko. Lean-kehittämisfilosofian pääkohdat.

•	 Asiakkaan	ja	asiakkaan	kokeman	lisäarvon	määrittely
•	 Prosessien	määrittely	ja	optimointi	priorisoimalla	asiakkaan	kokema	arvo	
•	 Lisäarvoa	tuottamattomien	prosessin	osien	minimointi
•	 Ohuen	ja	tasaisen	prosessin	virtauksen	visuaalinen	ohjaus,	eräprosessoinnin	minimointi
•	 Virhemahdollisuuksien	eliminoiminen
•	 Jatkuva,	kaikki	henkilöstöryhmät	osallistava	prosessien	parantaminen

Kuva. Ennen klo 13:a ja klo 15:n jälkeen kotiutettavien osuus potilaista 
aamukierron muutoksen yhteydessä. 
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