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Tarkoitus - Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla terveydenhuollon 

lähijohtajien kokemuksia terveydenhuollon alan johtajuudesta ja kehittämistyöstä Lean 

johtamismallin näkökulmasta. Tarkoituksena on myös syventää tietoutta 

terveydenhuollon lähijohtajien johtamistyöstä ja kehittämistyön luonteesta 

terveydenhuollon työyhteisöissä lean johtamismallin näkökulmasta. 

Aineisto/ Menetelmä  – Aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Osallistujat olivat 

osastonhoitajia (n = 7) ja osaston ylilääkäreitä (n = 7), jotka työskentelevät Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja käyttivät työssään Lean johtamismenetelmää. 

Tulokset – Aineiston analyysin tuloksena esiin nousi kolme teemaa: Arvoperusta 

erikoissairaanhoidossa, toiminnan kehittäminen ja lähijohtajuuden haasteet ja oman 

johtajuuden kehittäminen Lean menetelmällä. 

Tutkimus tulokset –Tämä tutkimus on hyödyllinen miten lähijohtajat 

erikoissairaanhoidossa voivat kehittää ja johtaa systemaattisesti Lean ajattelu mallin 

avulla. Tämä korostaa niitä asioita ja tuloksia Lean ajattelusta mitä käytetään 

terveydenhuollon ympäristössä. Korostaa myös oletuksia mitä sen pitäisi olla 

Suomalaisessa erikoissairaanhoidossa Lean menetelmää käytettäessä lähijohtajuuden 

näkökulmasta. 

Johtopäätökset – Tutkimuksesta saatuja tuloksia ja tutkimuksen aikana syventynyttä 

tietoa Lean johtamisesta voidaan hyödyntää terveydenhuollon johtamis- ja 

kehittämistyössä. Lisäksi tarkoituksena on kuvata terveydenhuollon lähijohtajien 

kokemuksia Lean johtamisesta. Näitä tietoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää Lean 

johtamisen kehittämistyön osaamisen parantamiseksi sekä oman osaamisensa 

tunnistamisessa ja kehittämistyössä vaadittavien taitojen kehittämisessä. Lisäksi 

tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuoltoalan lähijohtajien 

koulutuksessa sekä auttaa lähijohtajia selviytymään  toistuvista muutospaineista 

terveydenhuollossa. 

Avainsanat – Lean menetelmä, terveydenhuolto, johtaminen, kehittämistyö, Lean 

johtaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. JOHDANTO 

 

Terveydenhuolto on suurten muutosten keskellä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tuotua uusia 

toiminnallisia ja yhteistyörakenteita sosiaali - ja terveydenhuoltoon (Surakka ym. 2008). 

Terveydenhuoltolaki (2010/1326) antaa lakisääteisen perustan hyvinvointipalveluiden 

järjestämiseen sekä raja-aitojen häivyttämiseen (Surakka ym. 2008), mikä ei kuitenkaan ole 

mahdollista ellei terveydenhuollon alan henkilöstö luo uusia toimintatapoja, työn sisältöjä ja 

käytäntöjä (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009). Suomalaisen terveydenhuolto järjestelmän 

johtaminen tyypillisesti muodostuu kahdesta erillisestä organisaatio linjasta; hoitotyö ja lääketiede. 

Yleinen johtamisjärjestelmä on tasapainossa tulospohjaisen tai hallinnallisen tuloksen kanssa 

(Virtanen ja Kovalainen, 2006). Tämän vuoksi työelämän vaikuttavuuden ja laadun ja työn 

tuottavuuden kannalta on merkitystä, miten muutoksia johdetaan. Siksi tämä haastaa paitsi nykyisiä 

kehittämismuotoja myös työyhteisöiltä uudenlaista työorientaatiota ja asiantuntijuutta. 

 

Hantulan ym. (2011) mukaan lähijohtajan kehittämistyössä on keskeistä työntekijöiden tukeminen, 

työpaikan henkisyys ja lähijohtajan oma innostus kehittämistyöstä. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

näihin edellä mainittuihin seikkoihin. Terveydenhuollossa lähijohtajilla on paljon kehittämiseen 

liittyviä työtehtäviä ja tämän tutkimuksen tarkoituksena on myös antaa tietoa siitä, miten 

kehitystyötä voidaan tulevaisuudessa tehostaa ja lisätä sen vaikuttavuutta Lean menetelmää apuna 

käyttäen. 

 

Lean ajattelun odotetaan lääketieteessä vähentävän potilaan hoidossa tehtäviä virheitä ja samalla 

antaisi terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden suunnitella työtään tehokkaammin ilman 

lisäresursseja (Mazzacato et al., 2012,2010). Lean menetelmä on harkintaa työmenetelmistä ja sen 

hallinnasta ja menetelmän jatkuvasta parantamisesta, työntekijöiden sitoutumisesta ja 

ongelmanratkaisua (Spear and Bowen, 1999). 

 

Terveydenhuollossa asiakas on useimmiten potilas ja työntekijät terveydenhuollon ammattilaisia tai 

tukipalveluiden ammattilaisia. Tuotanto- ja palveluprosesseissa on aina hukkaa, joka häiritsee 

sujuvaa ja tuloksellista toimintaa. Hukka on yleensä seurausta huonosta toiminnan suunnittelusta 

ja/tai epästandardista toiminnasta. Lean menetelmän tavoite on vähentää hukkaa. Kaikki hukka ei 

ole kuitenkaan poistettavissa tai sitä ei ole järkevää poistaa. (Graban 2012). Onkin todettu, että 

monet kliinikot suhtautuvat Lean-menetelmään epäilevästi. Heidän mielestään lääkärin ja hoitajan 

työssä on nykypäivänä paljon turhaa eikä uusia ismejä enää tarvita. Asian voi ajatella myös toisin 

päin: Lean -menetelmä keskittyykin juuri kaiken turhan ja epäolennaisen poistamiseen 

terveydenhuollon ammattilaisten työstä (Caldwell 2012). 

 

Voidaan myös sanoa, että Lean menetelmän tärkein tehtävä on johtajuuden tukeminen ja kulttuurin 

tukemisessa organisaatiossa. Ihmisiä koulutetaan ja päivitetään tietoa ja johtajat ovat fyysisesti 

läsnä tiimityöskentelyssä (AlBalushi et-al. 2014). Tämän vuoksi on tärkeää, että tulevaisuudessa 

strategisen ja kulttuurisen voimavarojen selvittämiseksi tarvitaan lisähuomiota siitä, miten Lean  

menetelmä lisää terveydenhuollon laadun parantumista. Tärkeää on myös selvittää sitä, miten Lean 

menetelmä saadaan onnistuneesti osaksi terveydenhuollon johtamista (Timmons et-al. 2014). Lean 

menetelmä on potentiaalinen tapa kehittää Suomen terveydenhuollon johtamista. Johtamismalli 

tarvitsee kuitenkin lisää selvitystä siitä, miten Lean menetelmässä johtamismalli näkyy 

Suomalaisessa terveydenhuollossa, jotta johtamista voidaan kehittää. Suomalaisessa 

terveydenhuollossa on tutkittu Lean menetelmän vaikuttavuutta johtajuuteen ja kehittämistyöhön.  

 

 



 

 

Jorman 2015 mukaan tiimityöskentely oli lisääntynyt silloin, kun käytetään työyhteisössä Lean 

menetelmää.Tarkoituksena on kuvailla erikoissairaanhoidon lähijohtajien kokemuksia Lean 

johtamisesta ja kehittämistyöstä terveydenhuollon työyhteisössä. Tarkoituksena on myös syventää 

Lean menetelmän tietoutta erikoissairaanhoidon lähijohtajien johtamistyöstä ja kehittämistyön 

luonteesta terveydenhuollon työyhteisöissä. Tutkimusote on laadullinen ja tutkimus toteutetaan 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikan vastuualueella. Tutkimuksesta saatuja tuloksia 

ja tutkimuksen aikana syventynyttä tietoa Lean menetelmästä voidaan hyödyntää terveydenhuollon 

johtamisessa ja kehittämistyössä. Lisäksi tarkoituksena on kuvata terveydenhuollon lähijohtajien 

kokemuksia Lean menetelmästä. Näitä tietoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää Lean menetelmän 

kehittämistyön osaamisen parantamiseksi sekä oman osaamisensa tunnistamisessa ja 

kehittämistyössä vaadittavien taitojen kehittämisessä. Lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan 

hyödyntää terveydenhuoltoalan lähijohtajien koulutuksessa sekä auttaa lähijohtajia selviytymään 

toistuvista muutospaineista terveydenhuollossa. 

 

Tässä tutkimuksessa nousi esille että Lean menetelmän avulla on parantunut ihmistä kunnioittava 

arvoperusta, joka näkyi potilaan arvoperustana ja työyhteisön arvoperustana.  Ylirajojen oleva 

arvoperusta pohjautui eri työyksiköiden ja organisaatioiden välisen yhteistyön kunnioittamiseen ja 

arvostukseen potilaan hoitopolussa. Standartoinnin ja visualisoinnin avulla työyhteisön 

toimintatavat yhtenäistyivät, työntehokkuus parantui ja resursseja saatiin kohdennettua oikein. 

 

 

2. TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

Terveydenhuollossa lähijohtajuudella tarkoitetaan työyhteisön lähijohtajuutta (Aarva 2009). 

Lähijohtaja-käsite on suhteellisen uusi ja sillä viitataan työyhteisön päivittäiseen johtamiseen. 

Lähijohtaja muun muassa vastaa asiakkaille annettavista palveluista, henkilökunnasta ja hänellä on 

budjettivastuu toiminnasta. Lähijohtaja johtaa arkea ja käytäntöä terveydenhuollon organisaatiossa 

asiakastyön rajapinnassa. (Aarva 2009.) Lähijohtamisen on tuettava terveydenhuollon organisaation 

perustehtävää ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet, mutta lähijohtamisen on myös vastattava 

jatkuviin ympäristön, yhteiskunnan ja asiakkaiden muuttuviin terveydellisiin kysymyksiin. On 

tärkeää, että lähijohtaja noudattaa perustehtävälle ominaisia arvoja ja eettisyyttä sekä osoittaa 

ammattijohtajan taitoja ja osaamista. (Nikkilä & Paasivaara 2007, Niiranen ym. 2010, Suhonen & 

Paasivaara 2011a.) 

 

Kehittämisen työyhteisölähtöisyys edellyttää hyväksyttyä määritelmää työyhteisöstä. Työyhteisön 

muodostumisen ja toiminnan kannalta on olennaista, että yksilöt ajattelevat samalla tavalla työn 

tavoitteista ja toiminnan tai olemassaolon tarkoituksesta ja että toimijoiden välillä on toimintatapoja 

koskevia sopimuksia (Kuusela 2013). Toisaalta yhteisö-sanan taustalla oleva yhdistää-verbi 

kuvastaa hyvin sitä, miten työyhteisöjen määrittelemisessä on kyse yhdistävien tekijöiden 

tunnistamisesta (Paasivaara & Nikkilä 2010). Kehittämistyöllä pyritään luomaan uusia ja aiempaa 

parempia toimintatapoja, tarkoittaa kertaluontoista ja tavoitteellista tehtäväkokonaisuutta (Suhonen 

& Paasivaara 2011a). McSherryn (2004) mukaan kehittämistyö on tärkeä keino viedä kehitystä 

eteenpäin terveydenhuollon työyhteisön tasolla työskennellessä. Tärkeintä terveydenhuollon 

kehittämistyössä on asettaa saavutettavissa olevat tavoitteet sekä saada tulokset osaksi työyhteisön 

käytäntöjä. Eräs terveydenhuollon suurista haasteista on löytää keinot ja viedä kehittämistyötä 

eteenpäin samanaikaisesti päivittäisen työn kanssa. (Suhonen & Paasivaara 2011a, 2011b.) 

Voidaankin sanoa, että kehittämistyö on tärkeää terveydenhuollon työyhteisön toiminnan 

kehittymisen kannalta. 

 

Terveydenhuolto on suurten muutosten keskellä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tuotua uusia 



toiminnallisia ja yhteistyörakenteita sosiaali - ja terveydenhuoltoon (Surakka ym. 2008). 

Terveydenhuoltolaki (2010/1326) antaa lakisääteisen perustan hyvinvointipalveluiden 

järjestämiseen sekä raja-aitojen häivyttämiseen (Surakka ym. 2008), mikä ei kuitenkaan ole 

mahdollista ellei terveydenhuollon alan henkilöstö luo uusia toimintatapoja, työn sisältöjä ja 

käytäntöjä (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009). Suomalaisen terveydenhuolto järjestelmän 

johtaminen tyypillisesti muodostuu kahdesta erillisestä organisaatio linjasta; hoitotyö ja lääketiede. 

Yleinen johtamisjärjestelmä on tasapainossa tulospohjaisen tai hallinnallisen tuloksen kanssa 

(Virtanen ja Kovalainen, 2006). Tämän vuoksi työelämän vaikuttavuuden ja laadun ja työn 

tuottavuuden kannalta on merkitystä, miten muutoksia johdetaan. Siksi tämä haastaa paitsi nykyisiä 

kehittämismuotoja myös työyhteisöiltä uudenlaista työorientaatiota ja asiantuntijuutta. 

Kompleksisessa, dynaamisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä on entistä tärkeämpää, että 

lähijohtajilla on kykyä reflektoida, tulkita ja kyseenalaistaa toimintaa ja sitä ohjaavia uskomuksia ja 

oletuksia (Wilhelmson & Döös 2002). Tämän päivän yhteiskunnassa lähijohtajalta vaaditaan paljon. 

Terveydenhuollon työyhteisössä lähijohtajalla on merkittävä rooli toteutettaessa kehittämistyötä, 

koska kehittämistyön tavoitteena on tulosten saavuttaminen ja käytäntöön saaminen (Suhonen & 

Paasivaara 2011a). Tämä edellyttää koko työyhteisöltä joustavuutta ja yhteistyötaitoja, mutta se 

myös mahdollistaa työntekijän oman työnsä kehittämisen (Suhonen & Paasivaara 2011a, 2011b). 

Tärkein tehtävä kehitystyössä kuitenkin on, että siitä tulee luonnollinen osa jokaisen työntekijän 

roolia ja vastuuta, riippumatta siitä, kuinka suuri tai pieni osuus hänellä on kehittämistyöstä. 

Toisaalta Hantulan ym. (2011) mukaan lähijohtajan kehittämistyössä on keskeistä työntekijöiden 

tukeminen, työpaikan henkisyys ja lähijohtajan oma innostus kehittämistyöstä. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään näihin edellä mainittuihin seikkoihin. Terveydenhuollossa lähijohtajilla on paljon 

kehittämiseen liittyviä työtehtäviä ja tämän tutkimuksen tarkoituksena on myös antaa tietoa siitä, 

miten kehitystyötä voidaan tulevaisuudessa tehostaa ja lisätä sen vaikuttavuutta Lean 

johtamismallia apuna käyttäen. 

 

Lean johtaminen on peräisin tehdasmaailmasta, joka keskittyi asiakkaan arvostamiseen ja nopeaan 

prosessiin ilman ”jätettä” (Ohno, 1988). Lean menetelmän odotetaan lääketieteessä vähentävän 

potilaan hoidossa tehtäviä virheitä ja samalla antaisi terveydenhuollon ammattilaisille 

mahdollisuuden suunnitella työtään tehokkaammin ilman lisäresursseja (Mazzacato et al., 

2012,2010). Lean on harkintaa työmenetelmistä ja sen hallinnasta ja menetelmän jatkuvasta 

parantamisesta, työntekijöiden sitoutumisesta ja ongelmanratkaisua (Spear and Bowen, 1999). 

Lisäksi myös Lean Enterprise Institute on määritellyt Lean seuraavasti: ”Lean on joukko käsitteitä, 

periaatteita ja työkaluja, joiden avulla asiakkaalle tuotetaan suurin mahdollinen lisäarvo vähimmillä 

resursseilla hyödyntäen täysin työntekijöiden osaaminen ja taidot” (www.leanenterprise.org). 

Terveydenhuollossa asiakas on useimmiten potilas ja työntekijät terveydenhuollon ammattilaisia tai 

tukipalveluiden ammattilaisia. Kim ym. analysoivat terveydenhuollon ja teollisuuden kulttuurien 

eroja raportoidessaan terveydenhuollon organisaatioiden ensimmäisiä kokemuksia Lean hankkeista 

(Kim 2006). Analyysin mukaan yleisiä vasta argumentteja ovat mm. ”ihmiset eivät ole 

autoja”, ”jokainen potilas on ainutlaatuinen”, ”tutkijoina olemme kehityksen 

kärjessä”, ”Lean tarkoittaa käytännössä henkilöstövähennyksiä” ja ”klinikat kuitenkin päättävät 

itsenäisesti”. Näistä huolimatta kirjoittavat katsovat, että heidänkin organisaatiossaan (University of 

Michigan) olisi Lean-ajattelulla paljon saavutettavaa. Radnor ym arvioivat Lean-ajattelun 

soveltuvuutta terveydenhuoltoon verraten julkista ja yksityissektoria (Radnor 2012). Heidän 

mukaansa yksityissektorilla asiakas ja maksaja ovat yksi ja sama toisin kuin julkisella sektorilla. 

Toiseksi terveydenhuolto on resurssiohjattua eikä kysyntään voi juuri mitenkään vaikuttaa. Lisäksi 

he tarkastelevat Lean-menetelmän käyttöönottoa neljässä NHS-yksikössä. 

 

Ensimmäinen havainto oli se, että jokainen yksikkö oli määritellyt asiakkaan ja asiakkaalle 

tuotettavan lisäarvon eri tavalla. Toiseksi Lean käyttöönotto organisaation sisällä ei ollut 

koordinoitua. Kolmanneksi Lean markkinoitiin työkaluna eikä toimintafilosofiana ja 

johtamisjärjestelmänä. Neljäs havainto oli se, että Lean hankkeet ennemmin tai myöhemmin 



törmäsivät lasikattoon jo matalalla organisaatiossa. Viimeinen tarkoittaa sitä, eturivin työntekijät 

kentällä koulutetaan yhden Lean-työkalun käyttöön, mutta he eivät sisäistä Lean-menetelmää. 

Tutkijat päätyvät arvioon, että Lean-filosofian käyttöönottoa terveydenhuollossa jarruttaa eniten 

erot julkisen ja yksityisen toimintaympäristön kontekstissa eikä niinkään se soveltuuko teolliseen 

ympäristöön kehitetty tuotanto-ja johtamisjärjestelmä palvelusektorille. Erityishaasteena on 

toimintaympäristö, jossa on monta asiakasta, maksajaa ja päättäjää: potilas, lähettävä 

lääkäri/yksikkö, omalääkäri, kunta, vakuutusyhtiö, poliitikot yms. Uudet roolit ja vastuut 

terveydenhuollon ammattilaisilla organisaatiokulttuurien muutoksessa Lean menetelmää on 

mahdollisuus käyttää. On todettu, että paras tapa saavuttaa tuloksia on käyttää Lean menetelmää 

terveydenhuollossa, jolloin se on osa johtajuuden prosessia (Clark 2013). Tämän on katsottu 

hyväksi, koska terveydenhuollon johtajat kohtaavat moninaisia muutoksia rajoitetulla voimavaroilla 

(Lammintakainen at.al., 2010; Foshay ja Kumziemsky, 2014). Voidaan myös sanoa, että Lean 

menetelmän tärkein tehtävä on johtajuuden tukeminen ja kulttuurin tukemisessa organisaatiossa. 

Ihmisiä koulutetaan ja päivitetään tietoa ja johtajat ovat fyysisesti läsnä tiimityöskentelyssä 

(AlBalushi et-al. 2014). Tämän vuoksi on tärkeää, että tulevaisuudessa strategisen ja kulttuurisen 

voimavarojen selvittämiseksi tarvitaan lisähuomiota siitä, miten Lean johtamisen menetelmä lisää 

terveydenhuollon laadun parantumista. Tärkeää on myös selvittää sitä, miten Lean menetelmä 

saadaan onnistuneesti osaksi terveydenhuollon johtamista (Timmons et-al. 2014). 

Lean menetelmä on potentiaalinen tapa kehittää Suomen terveydenhuollon johtamista. 

Johtamismalli tarvitsee kuitenkin lisää selvitystä siitä, miten Lean menetelmä näkyy Suomalaisessa 

terveydenhuollossa, jotta johtamista voidaan kehittää. Suomalaisessa terveydenhuollossa on tutkittu 

Lean menetelmän vaikuttavuutta johtajuuteen ja kehittämistyöhön. Jorman 2015 mukaan 

tiimityöskentely oli lisääntynyt silloin, kun käytetään työyhteisössä Lean menetelmää. 

Jorman tutkimuksessa lähinnä tarkastellaan potilaan saamaa hoitoa ja sen kustannuksia (Jorma ym. 

2015). Tarkoituksena on syventää tietoutta terveydenhuollon lähijohtajien kehittämistyöhön 

liittyvistä ilmiöistä ja tulevaisuudessa hyödyntää tietoutta mahdolliselle lisätutkimukselle. 

 

 

3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE 
 

Tämän terveyshallintotieteen alaan kuuluvan pro gradu -tutkielman tarkoituksena on kuvailla 

erikoissairaanhoidon lähijohtajien kokemuksia Lean menetelmästä ja kehittämistyöstä 

terveydenhuollon työyhteisössä. Tarkoituksena on myös syventää Lean tietoutta 

erikoissairaanhoidon lähijohtajien johtamistyöstä ja kehittämistyön luonteesta terveydenhuollon 

työyhteisöissä. Tutkimusote on laadullinen ja tutkimus toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin diagnostiikan vastuualueella. Tutkimuksesta saatuja tuloksia ja tutkimuksen 

aikana syventynyttä tietoa Lean menetelmästä voidaan hyödyntää terveydenhuollon johtamisessa ja 

kehittämistyössä. Lisäksi tarkoituksena on kuvata terveydenhuollon lähijohtajien kokemuksia Lean 

menetelmästä. Näitä tietoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää Lean kehittämistyön 

osaamisen parantamiseksi sekä oman osaamisensa tunnistamisessa ja kehittämistyössä vaadittavien 

taitojen kehittämisessä. Lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuoltoalan 

lähijohtajien koulutuksessa sekä auttaa lähijohtajia selviytymään toistuvista muutospaineista 

terveydenhuollossa. Pyysimme luvan tähän tutkimukseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

kuvantamisen toimialueen johtajalta ylilääkäri Ari Karttuselta. Kaikki tutkimukseen osallistujat 

allekirjoittavat saatekirjeen, jolla osoittavat tietoisen hyväksynnän tutkimukseen osallistumisesta 

(liite 1). Tässä tutkimuksessa tutkimuseettisiä vaatimukset ovat seuraavat: tutkittavat ovat tietoisesti 

suostuneet tutkimukseen ja he ovat vastanneet vapaaehtoisesti tehtyihin kysymyksiin ja 

tutkimusasetelmat ovat eettisiä. Samoin tiedonhankintamenetelmä vastaa osaltaan hyvin 

tutkimusalueen eettisiin haasteisiin. Haastattelujen periaatteiden mukaisesti kaikilla diaknostiikan 

Lean menetelmää käyttävillä lähijohtajille on mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Nimettömyys 

ja tunnistamattomuus liittyvät olennaisesti ihmistieteiden tutkimusetiikkaan (Polit & Beck, 2011). 

 



Haastattelutilanteisiin osallistuneiden Lean lähijohtajien ja haastatteluaineiston käsittelyssä sekä 

aineiston raportoinnissa tullaan noudattamaan hyvän tutkimuskäytännön periaatteita siten, että 

henkilöitä ei voida tunnistaa. 

 

 

3.1Tutkimusongelma 
1. Millaisia kokemuksia erikoissairaanhoidon lähijohtajilla on Lean- ajattelun mukaisesta 

johtamisesta ja kehittämistyöstä? 

 

4. Tutkimuksen toteutus 
Tämä pro gradu -tutkielman ja tutkimuksen tarkoitus liittyvät praktiseen eli ymmärtävään 

ja tulkitsevaan tutkimusperinteeseen (Niiniluoto 1999), jonka taustalla vaikuttaa läheisesti 

hermeneuttinen tieteenfilosofia (Varto 1992, Gadamer 2005). Hermeneuttiselle tieteenfilosofialle on 

ominaista tutkimusprosessin kehämäisyys, joka tässä tutkimuksessa kulkee läpi tutkimusprosessin 

korostuen erityisesti tutkimusaineiston analyysissä. Näin käsitystä tutkittavasta ilmiöstä 

syvennetään koko ajan analyysin edetessä. Tässä tutkimuksessa on lopputuloksena kokoava tulkinta 

terveydenhuollon lähijohtajien kokemuksista kehittämistyöstä. Tutkimus noudattelee 

tieteenfilosofisilta ja metodologisilta lähtökohdiltaan Suhosen (Polit & Beck, 2011) laadullista 

tapaustutkimusta osallistujaohjauksesta. 

 

4.1 Aineiston keruu 

Tämän tutkimuksen aineisto on haastatteluaineisto. Aineisto kerätään haastattelemalla Lean 

menetelmän pohjautuvaa johtamista ja kehittämistyötä lähiesimiehiltä, joita ovat osastonhoitajat ja 

osaston ylilääkärit diagnostiikan vastuualueelta Oulun yliopistollisesta sairaalasta Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Diagnostiikan vastuualue käsittää seitsemän yksikköä: patologian 

osasto, neurofysiologinen osasto, päivystysröntgen, lasten- ja hammasröntgen, avohoitotalon 

röntgen, isotooppiosasto sekä keskusröntgen. Jokaisessa yksikössä on osastonhoitaja ja osaston 

ylilääkäri, joista käytetään tässä myöhemmin käsitettä lähijohtaja. Tutkimukseen haastatellaan 

yhteensä 14 terveydenhuollon lähijohtajaa (n = 14). Haastattelut ovat kahdenkeskisiä 

teemahaastatteluita ja niissä selvitetään ennalta suunniteltujen teemojen avulla, miten 

terveydenhuollon lähijohtajat kokevat ja ymmärtävät kehittämistyön Lean menetelmän 

näkökulmasta tarkasteltuna. Haastatteluun varataan aikaa 45 minuuttia henkilöä kohden, ja 

haastattelut nauhoitetaan haastateltavan suostumuksella. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä, jonka rungoksi valitaan tutkittavan ilmiön selvittämisen kannalta relevantteja 

teemoja ja alateemoja. 

 

Teemahaastattelulla pyritään saamaan mahdollisimman tarkka kuvaus siitä, miten lähijohtajat 

kokevat Lean menetelmän omassa yksikössään, miten he ymmärtävät Leanin osana työtään, ja 

miten he suhtautuvat Lean menetelmään. Teemahaastattelu soveltuu hyvin tähän tutkimukseen, sillä 

sen avulla saadaan tutkittavasta ilmiöstä monitahoista tietoa ja haastateltavilla on mahdollisuus 

tuoda vapaasti esiin omia kokemuksiaan Lean menetelmästä lähijohtajana. Haastattelu soveltuu 

aineistonkeruun menetelmäksi myös siitä syystä, että se on tilanteeseen mukautuvaa ja 

haastattelussa on mahdollista toistaa ja selventää kysymyksiä ja sanamuotoja sekä käydä 

keskustelua haastateltavan kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2009). Toisaalta on mahdollista, että 

haastattelutilanne voi olla muodollinen ja sävyltään jännittynyt, joten luottamuksellisen ja 

vapautuneen ilmapiirin luominen haastattelutilanteessa on tärkeää. Denzin & Lincoln (2005) 

mukaan nauhurin käyttö haastattelussa voi lisätä haastattelun muodollista sävyä ja vaikuttaa 

haastateltavan pidättyväisyyteen haastattelutilanteessa, mikä tulee ottaa tässä tutkimuksessa 

huomioon. Samoin haastatteluaineiston sisältöön voi vaikuttaa haastateltavan uskomus siitä, että 

hänen kertomansa asiat eivät ole tärkeitä, mistä syystä haastateltava saattaa jättää kertomatta 

tutkimuksen kannalta oleellisia asioita. (Denzin & Lincoln 200). Tutkijan on myös tärkeää 

huomioida haastateltavan tietoisuus siitä, että hän on arvioinnin kohteena ja että tutkija tarkastelee 



hänen sanomaansa ja puhettaan myöhemmin sanatarkasti, voi johtaa haastateltavan mielipiteiden ja 

ajatusten kaunisteluun tai värittämiseen (Ehrnrooth 1995). 

 

Tämän tutkimuksen teemat tarkastelevat Lean johtamisen syvempää tietoutta. Näiden teemojen 

pohjalta tarkoituksena on saada lisätietoutta Lean johtajuuden ymmärryksestä ja kokemuksista sekä 

kehittämistyöstä Lean johtajuuden näkökulmasta. 

 

1.Lean johtamismalli terveydenhuollon vastuualueella? 

2. Kehittämistyö Lean johtajuuden näkökulmasta? 

3. Lähiesimiehen kokemuksia Lean johtamisesta vastuualueella? 

 

Tässä tutkimuksessa käytämme kuvailevia haastattelu kysymyksiä, jotka pohjautuvat edellä 

mainittuihin pääteemoihin. Haastattelu kysymykset liite 2. 

 

Aineiston analysointi 
Tämän tutkimuksen aineisto, joka kerätään teemahaastatteluilla, analysoidaan laadulliseen 

tutkimukseen liittyvällä sisällönanalyysillä, tarkemmin ottaen induktiivisella sisällönanalyysillä. 

Sisällönanalyysi soveltuu haastatteluaineistojen tutkimiseen ( Denzin & Lincoln 2005), mikä tukee 

sen valintaa tähän aineiston analyysimenetelmäksi tässä tutkimuksessa. Sisällönanalyysissä 

tutkimusaineiston sisällöstä ja tutkittavasta ilmiöstä kerätään systemaattisesti tietoa pyrkimyksenä 

muodostaa tutkittavasta ilmiöstä kokoava tulkinta (Ehrnrooth 1995). Sisällönanalyysillä pyritään 

myös ymmärtämään tutkittavan asian olemus tekemällä asiasta tulkintoja, jolla tarkoitetaan muun 

muassa tutkimuskohteen ja sen asioiden jäsentämistä systemaattisesti ja käsitteellisesti (Elo & 

Kyngäs 2007, Shank 2012). Sisällönanalyysimenetelmän haasteena on aineiston pelkistäminen siten, 

että se kuvaa mahdollisimman luotettavasti tutkittavaa ilmiötä. Toisaalta sisällönanalyysin haaste 

kohdistuu myös systemaattisuuden ja toisaalta intuition sekä kontrollin tasapainon säilyttämiseen, 

mikä johtuu aineiston analyysin ja tulkinnan perustana olevasta loogisesta päättelystä. (Ehrnrooth 

1995.) 

 

Tämän tutkimuksen sisällönanalyysi etenee aineistolähtöisesti, jolloin kyseessä on induktiivinen 

sisällönanalyysi (Miles & Huberman 1994). Induktiivisessa sisällönanalyysissä tutkimusaineiston 

analyysiyksiköistä edetään analyysin avulla kohti käsitteellistä kuvausta (Tuomi & Sarajärvi 2009). 

Analyysin alussa muodostetaan ja tarkennetaan lähijohtajan kehittämistyötä Lean menetelmän 

näkökulmasta kuvaavia käsitteitä ja teemoja. Seuraavassa vaiheessa tarkastellaan käsitteiden ja 

teemojen soveltuvuutta seuraaviin ja aiemmin analysoituihin aineistoihin sekä alkuperäislausumiin. 

Lopuksi tarkennetaan jo muodostettuja käsitteitä. Aineisto analysoidaan vaiheittain siten, että ensin 

teemahaastattelut kirjoitetaan auki sanatarkasti ja koodataan. Tämän ensimmäisen vaiheen 

tavoitteena on saada yleiskäsitys tutkimusaineiston sisällöstä sekä löytää aineistosta lähijohtajan 

Lean menetelmästä kuvaavia asiakokonaisuuksia kunkin pääteeman osalta erikseen. 

Tutkimusaineistoa tutkitaan siten induktiivisesti aineistosta käsin pyrkien lopulta tavoittamaan 

terveydenhuollon lähijohtajan Lean menetelmän kuvaavat ajatuskokonaisuudet. Analyysivaihe 

etenee ajatuskokonaisuuksien pelkistämisestä ja ryhmittelyvaiheiden kautta käsitteellistämiseen 

(Miles & Huberman 1994), jota on kuvattu sisällönanalyysin haasteellisimmaksi osa-alueeksi. 

Käsitteellistämisvaiheessa aineistoa tulkitaan edeten teoreettisten käsitteiden tasolle (Miles & 

Huberman 1994). Tässä vaiheessa palataan uudelleen haastatteluaineistoon, jota tarkastellaan 

muodostettujen pääteemojen sisällön valossa, ja mahdollisesti tarkennetaan muodostettuja käsitteitä. 

Aineiston analyysin viimeisessä vaiheessa tehdään yleiskatsaus koko tutkimusaineistoon ja 

tarkastellaan sisällönanalyysin avulla muodostetun kokonaiskuvauksen soveltuvuutta aineistoon 

(Polit & Beck 2011). 

 

Tutkimuksessa noudatetaan tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan edellyttämiä hyviä 

toimintatapoja koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimukselle haetaan tutkimuslupa Pohjois-



Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä sen tutkimusten rekisteröinti- ja lupakäytäntöjen mukaisesti 

(Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2009). Tutkimusta varten ei tarvita eettisen 

toimikunnan lausuntoja tai lakisääteisiä lupia, koska haastateltavat on sairaanhoitopiirin 

henkilökuntaa. Tutkimusprosessissa, rahoituksessa tai laskutuksessa mahdollisesti tapahtuvista 

muutoksista sekä tutkimuksen päättymisestä ilmoitetaan sairaanhoitopiirille asianmukaisesti. 

 

 

5. Eettiset lähtökohdat 

 

Tutkimuksessa noudatetaan tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan edellyttämiä hyviä 

toimintatapoja koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimukselle haetaan tutkimuslupa Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä sen tutkimusten rekisteröinti- ja lupakäytäntöjen mukaisesti 

(Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2009). Tutkimusta varten ei tarvita eettisen 

toimikunnan lausuntoja tai lakisääteisiä lupia, koska haastateltavat on sairaanhoitopiirin 

henkilökuntaa. Tutkimusprosessissa, rahoituksessa tai laskutuksessa mahdollisesti tapahtuvista 

muutoksista sekä tutkimuksen päättymisestä ilmoitetaan sairaanhoitopiirille asianmukaisesti. 

 

Kaikilta tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä pyydetään ennen tutkimusta kirjallinen suostumus 

(Liite 1). Anonymiteetin varmistamiseksi tutkimustulokset raportoidaan niin, että käytetystä 

haastattelumateriaalista ei voida tunnistaa tutkimukseen osallistuneiden tiedonantajien 

henkilöllisyyttä. Anonymiteetti ja luottamuksellisuus turvataan koko tutkimusprosessin ajan sekä 

tulosten raportoinnin ja julkaisemisen jälkeen. Luottamuksellisen ja vapaan ilmapiirin luomiseksi 

tämän tutkimuksen teemahaastattelut käydään kaikille haastateltaville entuudestaan tutussa 

ympäristössä. 

 

Tämän tutkimuksen tuotoksena on terveyshallintotieteen alaan ja laadullisen tutkimuksen 

menetelmäsuuntaukseen kuuluva pro gradu -tutkielma. Tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen sen 

hetkinen tilanne esitellään Oulun yliopiston Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön 

perusopiskelijoille suunnatussa tutkielmaseminaarissa syyslukukaudella 2016. Tutkimuksen 

valmistuttua tulokset julkaistaan terveyshallintotieteen alaan kuuluvassa kansainvälisessä ja 

vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisusarjassa, josta tulokset ovat tiedeyhteisön, alan 

asiantuntijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden henkilöiden saatavilla sähköisessä muodossa. 

Tutkimus ja sen keskeiset tulokset ja johtopäätökset esitellään myös Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin diagnostiikan vastuualueen lähijohtajien johtoryhmissä ja tarvittaessa myös 

organisaation muissa yksiköissä. Lisäksi tutkimustulokset esitellään Oulun yliopiston Hoitotieteen 

ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön tutkijoille ja opiskelijoille sekä mahdollisesti myös alan 

kotimaisissa ja ulkomaisissa konferensseissa. Tutkimuksesta tehdään kansainvälinen artikkeli, joka 

tarjotaan julkaistavaksi Leadership in Health Services alkuvuodesta 2017. 

 

 

6.Tulokset 

 

Tämän tutkimuksen tulokset on raportoitu laajemmin tieteellisenä artikkelina. Tässä tutkimuksessa 

halutaan kuvata terveydenhuollon lähijohtajien kokemuksia terveydenhuollon alan johtajuudesta ja 

kehittämistyöstä Lean menetelmän näkökulmasta. Tutkimuksella syvennetään tietoutta 

terveydenhuollon lähijohtajien johtamistyöstä ja  kehittämistyön luonteesta terveydenhuollon 

työyhteisöissä Lean johtamismenetelmän näkökulmasta. Lean- menetelmän päätarkoituksena on 

organisaation prosessimainen johtamisstrategia ilman hukkaa. Menetelmä koostuu viidestä eri 

pääkohdasta ja tarkoituksena on luoda prosessimainen ajattelu ja poistaa hukkaa. Lean 

menetelmässä arvo määritetään asiakkaan näkökulmasta, jolloin menetelmää parannetaan asiakkaan 

tarpeiden mukaan. Lean- menetelmässä tarkoituksena ei ole tyytyä hyvään vaan tavoitella aina 



parempaa. Menetelmän tarkoituksena on tehdä enemmän vähemmällä ja tuottaa vain se, mihin on 

tarvetta. (Womack & Jones 1996; Burgess & Radnor 2010; Graban 2012, 18.) 

 

Tässä tutkimuksessa nousi esille että Lean menetelmän avulla on parantunut ihmistä kunnioittavasta 

arvoperusta, joka näkyi potilaan arvoperustana ja työyhteisön arvoperustana.  Ylirajojen oleva 

arvoperusta pohjautui eri työyksiköiden ja organisaatioiden välisen yhteistyön kunnioittamiseen ja 

arvostukseen potilaan hoitopolussa. Standartoinnin ja visualisoinnin avulla työyhteisön 

toimintatavat yhtenäistyivät, työntehokkuus parantui ja resursseja saatiin kohdennettua oikein. 

 

Hukan eliminointiin liittyy Likerin (2010) mukaan jatkuvan virtauksen ja imuohjausjärjestelmän 

luominen, joilla tuotetta tuotetaan vain tarpeellinen määrä. Tavoitteena on systemaattinen ja 

tasapainoinen työ jossa virheet tulisi korjata heti. Tarkoituksena on ettei tuotteiden tai palveluiden 

laatu ei heikkene. Tärkeää on, että ongelmat tuodaan näkyviin ja ympäristö on siisti sekä huoliteltu, 

jolloin tavaroille ja asioille olisi aina oma paikkansa. 5S lisäsi työympäristön siisteyttä ja sen avulla 

saatiin selkeyttä ja joustavuutta tapaan työskennellä. Työpisteen organisointi ja järjestys tapahtuu 

parhaiten 5S menetelmän avulla (Takahara 2010), mikä tuli myös esille tämän tutkimuksen 

tuloksissa. 

 

Kaizen on Leanin työkalu ja tarkoittaa hyvää muutosta, jonka avulla pyritään jatkuvan 

parantamisen kulttuuriin Lean organisaatiossa. Tarkoituksena on löytää kehittämiskohteita ja 

ratkaisuja työhön sekä organisaatioon. Kaizen on tarkoitettu sovellettavaksi moniammatillisissa 

työryhmissä parhaan tuloksen saavuttamiseksi. (Graban & Swartz 2012.) Tarkoituksena on lähteä 

liikkeelle pienistä muutoksista, eikä pelkästään muutoksen ja paineiden alaisuudessa tehdystä 

päätöksestä aloittaa jatkuva kehittäminen. Kaizenin tarkoitus on rikkoa perinteisiä hierarkisia 

malleja ja luoda enemmän yhteistyötä eri ammattikuntien välille. (Graban & Swartz 2012; Hicks 

ym. 2015.) Haastatteluissa ilmeni, että kaizeneiden avulla pystyttiin parantamaantoimintaa ja 

asiakastyytyväisyyttä.  Haastateltavat kokivat että myös Lean taulun avulla toimintaa saatiin 

näkyvämmäksi. 

 

Kouluttautuminen ja kouluttaminen sekä kempaus koettiin tärkeäksi työyhteisössä perustehtävän 

suorittamisessa. Koulutuksesta oltiin kahta mieltä, ne jotka olivat tuleet lean prosessin mukaan 

myöhemmin kokivat että koulutusta oli liian vähän ja he joutuivat liian vähäisellä tiedolla viemään 

menetelmää eteenpäin. Puolestaan ne jotka olivat olleet mukana alusta saakka kokivat että koulutus 

oli lisännyt tietoutta ja avannut Lean menetelmää. Tietämättömyyden ja ajankäytön puute estävät ja 

luovat esteitä osallistua koulutuksiin. Tämä on myös vastoin Pedersenin ym. (2011a) ja Young tm. 

(2008) esiin nostamia asioita, joiden mukaan Leanin tavoitteet vaativat ehdottomasti aikaa 

onnistuakseen. Tutkimustulosten perusteella tuli selkeästi esille että lähijohtajat kokivat ajan käytön 

puutetta Lean menetelmää toteuttaessa sekä fyysiset puitteet rajoittavat toiminnan kehittämistä. 

Lean menetelmän myötä työn dokumentointi ja raportointi on lisääntynyt, joka vähensi aikaa 

johtamistyöstä. Työntekijöiden motivoiminen ja innostaminen lean menetelmän mukaisesti koettiin 

haasteelliseksi. 

 

Jorman (2015) mukaan on tutkittu että Lean menetelmä on potentiaalinen työkalu johtamisessa ja 

kehittämistyössä Suomalaisessa terveydenhuollossa. Jorman mukaan myös tarvitaan systemaattista 

panostusta Lean menetelmästä terveydenhuollossa ja enempi koulutettuja Lean ammattilaisia. 

Tarvitaan syvempää tietoutta menetelmistä ja ymmärryksestä Lean menetelmä prosessissa. Eli 

miten me ymmärretään paremmin tämä Lean ja osataan se mahdollisimman tehokkaasti käyttää. 

Tässä tutkikuksessa oma johtajuus koettiin selkeytyneen Lean menetelmän avulla ja samalla luonut 

perustaa omalle johtajuudelle. Kuitenkin oli myös niitä jotka kokivat ettei Lean menetelmä ole 

tuonut mitään uutta oman johtajuuden kehittymisessä. 

 

 



Artikkeli on nimeltään THE FINNISH HEALTHCARE SERVICES LEAN MANAGEMENT, 
Health services managers’ experiences in a special health care unit. Artikkelin on tehnyt Susanna 

Hihnala ja Lilja Kettunen. Artikkeli on lähetetty julkaistavaksi Leadesship in Health Services.   
 

7. Pohdinta 

 

7.1Tulosten tarkastelu 

 

Lean- menetelmän tarkoituksena on organisaation prosessimainen johtamisstrategia ilman hukkaa, 

joka koostuu viidestä eri pääkohdasta. Arvo määritetään asiakkaan näkökulmasta, jolloin 

menetelmää parannetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. (Womack & Jones 1996; Burgess & Radnor 

2010; Graban 2012, 18.) Tässä tutkimuksessa nousi esille että Lean menetelmän avulla on 

parantunut ihmistä kunnioittavasta arvoperusta, joka näkyi potilaan arvoperustana ja työyhteisön 

arvoperustana.  Ylirajojen oleva arvoperusta pohjautui eri työyksiköiden ja organisaatioiden välisen 

yhteistyön kunnioittamiseen ja arvostukseen potilaan hoitopolussa. Standartoinnin ja visualisoinnin 

avulla työyhteisön toimintatavat yhtenäistyivät, työntehokkuus parantui ja resursseja saatiin 

kohdennettua oikein. 

 

Lähijohtajat toivat esille  ajankäytön puuteen toteuttaa lean johtamismenetelmää oman työn ohella. 

Myös Pedersenin ym. (2011a) ja Young tm. (2008) mukaan Leanin tavoitteet vaativat ehdottomasti 

aikaa onnistuakseen. Selkeästi tuli esille että lähijohtajat kokivat ajan käytön puutetta Lean 

menetelmää toteuttaessa myös fyysiset puitteet rajoittavat toiminnan kehittämistä. Tulevaisuudessa 

olisi hyvä tutkia miten lean prosessi näkyy organisaatioissa, joissa lean menetelmää vetää 

ulkopuolinen vetäjä. Lean menetelmän myötä työn dokumentointi ja raportointi on lisääntynyt, joka 

vähensi aikaa johtamistyöstä. Työntekijöiden motivoiminen ja innostaminen lean menetelmän 

mukaisesti koettiin haasteelliseksi.   

 

Lähijohtajat kokivat, että lean menetelmän avulla voidaan parantaa arvoperustaa, toiminnan 

kehittämistä ja vastata lähijohtajuuden haasteisiin mikäli lean menetelmää toteutetaan jonkun 

henkilön toimesta. Radnor (2011) korostaakin, että mikäli Lean-ajattelulla tavoitellaan 

maksimaalisia hyötyjä ja sitoutunutta henkilökuntaa, tulisi se kirjata näkyväksi tavoitteeksi 

sairaalan pitkän aikavälin toimintastrategiaan. Lähijohtajat toivoivat lisäkoulutusta lean 

menetelmästä potilaan hoidon parantamisen lisäämiseksi ja työyhteisön kehittämiseen. Lisäksi 

lähijohtajat kokivat, että Lean menetelmä on tuonut työkaluja joiden avulla pystyttiin parantamaan 

asiakastyytyväisyyttä ja toimintaa sekä saamaan työyhteisön toimintaa näkyvämmäksi. Ympäristön 

tulee olla siisti ja huoliteltu, 5S lisäsi työympäristön siisteyttä ja sen avulla saatiin selkeyttä ja 

joustavuutta tapaan työskennellä. Työpisteen organisointi ja järjestys tapahtuu parhaiten 5S 

menetelmän avulla (Takahara 2010), mikä tuli myös esille tämän tutkimuksen tuloksissa.   

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Teemahaastattelulla pyritään saamaan mahdollisimman tarkka kuvaus siitä, miten lähijohtajat 

kokevat Lean johtamisen omassa yksikössään, miten he ymmärtävät Lean:n osana työtään, ja miten 

he suhtautuvat Lean johtamiseen. Teemahaastattelu soveltuu hyvin tähän tutkimukseen, sillä sen 

avulla saadaan tutkittavasta ilmiöstä monitahoista tietoa ja haastateltavilla on mahdollisuus tuoda 

vapaasti esiin omia kokemuksiaan Lean johtamisesta lähijohtajana. Haastattelu soveltuu 

aineistonkeruun menetelmäksi myös siitä syystä, että se on tilanteeseen mukautuvaa ja 

haastattelussa on mahdollista toistaa ja selventää kysymyksiä ja sanamuotoja sekä käydä 

keskustelua haastateltavan kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2009). Toisaalta on mahdollista, että 

haastattelutilanne voi olla muodollinen ja sävyltään jännittynyt, joten luottamuksellisen ja 

vapautuneen ilmapiirin luominen haastattelutilanteessa on tärkeää. Suhosen (2007) mukaan 

nauhurin käyttö haastattelussa voi lisätä haastattelun muodollista sävyä ja vaikuttaa haastateltavan 

pidättyväisyyteen haastattelutilanteessa, mikä tulee ottaa tässä tutkimuksessa huomioon. Samoin 



haastatteluaineiston sisältöön voi vaikuttaa haastateltavan uskomus siitä, että hänen kertomansa 

asiat eivät ole tärkeitä, mistä syystä haastateltava saattaa jättää kertomatta tutkimuksen kannalta 

oleellisia asioita. (Suhonen 2007). Tutkijan on myös tärkeää  huomioida haastateltavan tietoisuus 

siitä, että hän on arvioinnin kohteena ja että tutkija tarkastelee hänen sanomaansa ja puhettaan 

myöhemmin sanatarkasti, voi johtaa haastateltavan mielipiteiden ja ajatusten kaunisteluun tai 

värittämiseen (Suhonen 2007). 

 

Tämän tutkimuksen aineisto, joka kerätään teemahaastatteluilla, analysoidaan laadulliseen 

tutkimukseen liittyvällä sisällönanalyysillä, tarkemmin ottaen induktiivisella sisällönanalyysillä. 

Sisällönanalyysi soveltuu haastatteluaineistojen tutkimiseen (Pietilä 1976), mikä tukee sen valintaa 

tähän aineiston analyysimenetelmäksi tässä tutkimuksessa. Sisällönanalyysissä tutkimusaineiston 

sisällöstä ja tutkittavasta ilmiöstä kerätään systemaattisesti tietoa pyrkimyksenä muodostaa 

tutkittavasta ilmiöstä kokoava tulkinta (Pietilä 1976, Ehrnrooth 1995). Sisällönanalyysillä pyritään 

myös ymmärtämään tutkittavan asian olemus tekemällä asiasta tulkintoja, jolla tarkoitetaan muun 

muassa tutkimuskohteen ja sen asioiden jäsentämistä systemaattisesti ja käsitteellisesti (Suhonen 

2007). Sisällönanalyysimenetelmän haasteena on aineiston pelkistäminen siten, että se kuvaa 

mahdollisimman luotettavasti tutkittavaa ilmiötä. Toisaalta sisällönanalyysin haaste kohdistuu myös 

systemaattisuuden ja toisaalta intuition sekä kontrollin tasapainon säilyttämiseen, mikä johtuu 

aineiston analyysin ja tulkinnan perustana olevasta loogisesta päättelystä. (Ehrnrooth 1995.) 

 

Tämän tutkimuksen sisällönanalyysi etenee aineistolähtöisesti, jolloin kyseessä on induktiivinen 

sisällönanalyysi (Miles & Huberman 1994). Induktiivisessa sisällönanalyysissä tutkimusaineiston 

analyysiyksiköistä edetään analyysin avulla kohti käsitteellistä kuvausta (Tuomi & Sarajärvi 2009). 

Analyysin alussa muodostetaan ja tarkennetaan lähijohtajan kehittämistyötä lean johtajuuden 

näkökulmasta kuvaavia käsitteitä ja teemoja. Seuraavassa vaiheessa tarkastellaan käsitteiden ja 

teemojen soveltuvuutta seuraaviin ja aiemmin analysoituihin aineistoihin sekä alkuperäislausumiin. 

Lopuksi tarkennetaan jo muodostettuja käsitteitä. 

 

Luottamuksellisen ja vapaan ilmapiirin luomiseksi tämän tutkimuksen teemahaastattelut käydään 

kaikille haastateltaville entuudestaan tutussa ympäristössä. Näin jännittyneisyys vähenee ja 

haastateltavat saadaan vapautuneemmin kertomaan kokemuksistaan kehittämistyöstä 

terveydenhuollon lähijohtajina. Teemahaastattelut käydään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

diagnostiikan vastuualueen lähijohtajien työhuoneissa. Haastattelun pääteemat ja teemoja 

tarkentavat apukysymykset lähetetään haastateltaville etukäteen. 

 

 

7.3 Arvio omasta työpanoksesta kirjoittajaryhmässä 
 

Tämä tutkimus sai alkunsa keväällä 2016, jolloin pääsimme tutustumaan Lean menetelmään 

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirissä. Pro-Gradun aihe tuli osaston ylihoitajalta, jota lähdimme 

työstämään eteenpäin. Lean menetelmästä on paljon tieteellistä tietoa, mutta kokemuksia siitä 

millaiseksi työkaluksi ja johtamisen menetelmäksi se soveltuu ei ole juurikaan julkaistu. Tästä 

syystä päädyimme kokemuksiin pohjautuvaan teemahaastatteluun. 

 

Tutkimusprosessimme eteni tutkimussuunnitelmamme aikataulun mukaisesti, joka on kuvattu alla 

olevassa taulukossa. 

 

Vaihe Ajankohta Tutkimusprosessin vaihe 

1 syyskuu 2016 Tutkimusluvan hankinta 

2 lokakuu 2016 Haastateltavien hankinta ja haastattelut (n = 14) 

3 lokakuu- marraskuu 2016 Haastattelun litterointi, aineiston analysointi ja 



tulkinta 

4 joulukuu 2016 - tammikuu 2017 Käsikirjoituksen laadinta ja tulosten raportointi 

5 Tammikuu – helmikuu 2017 Valmis kansainvälinen artikkeli 

 

Tutkimusluvan hyväksymisen jälkeen aloitimme haastatteluiden sopimisen ja haastattelut suoritetiin 

kahdessa viikossa. Haastatteluita oli lähes päivittäin ja ne pyrittiin aukikirjoittamaan heti 

haastattelujen jälkeen. Tutkijat kokivat tämän helpoimmaksi tavaksi toimia, koska haastattelu oli 

vielä tuoreessa muistissa ja haastattelun tunnelma mielessä. Haastattelun aukikirjoituksen jälkeen 

tutkijat ryhtyivät käymään lävitse haastatteluita ja yhdistelemään asioita. Tämä työ vaihe oli 

mielestämme kaikista haastavin ja aikaa vievin. Oli myös haastavaa löytää asioista yhdistävä tekijä. 

Ajan myötä haastatteluista muodostui kolme pääteemaa, jotka on kuvattuna artikkelissa 

tutkimuksen tuloksissa kaavion ja sanallisen tulkinnan muodossa. Johtopäätösten kirjoittaminen oli 

aluksi haastavaa mutta kun oivalsimme punaisen langan tarkoituksen ja tulosten välillä alkoi 

synteesiä syntyä. Tutkijoiden mielestä yliopistolta saatu ohjaus on ollut riittävää ja kannustavaa. 

Korjausehdotukset suoritimme välittömästi heti palautteen jälkeen. Artikkelin kirjoittaminen oli 

tutkijoille vaivatonta ja tekstiä työstettiin ja muokattiin useaan otteeseen. Yhteistyö tutkijoiden 

välillä on ollut tasapuolista, työskentelimme paljon yhdessä ja ajatusten suullinen vaihtaminen antoi 

uusia näkökulmia siihen miten lauseita ja kappale kokonaisuuksia muodostetaan. Valmista 

artikkelia hiottiin julkaisukelpoiseksi helmikuusta lähtien ja artikkeli on lähetetty julkaisuun 

maaliskuussa 2017.  
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Liite 1 

ARVOISA LEAN LÄHIJOHTAJA 

Hoitotyön lähijohtamista on tarpeen kehittää, sillä lähivuosina terveydenhuoltoalalla on 

edessään monia haasteita, joka koskee lähijohtamista. Yksikössänne on käytössä Lean 

Johtamismalli jonka kokemuksia kartoitamme haastattelemalla sinua. 

Tulemme haastattelemaan kaikki diagnostiikan vastuualueenyksiköiden lähijohtajat 

(lääkärit ja osastonhoitajat). Loka- marraskuun aikana 2016. Haastattelut ovat 

teemahaastatteluja joiden kesto on n. 45 minuuttia/ henkilö. Haastattelu kysymykset 

tulemme lähettämään sinulle etukäteen, jotta voit valmistautua haastatteluusi. 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Vastauksesi käsitellään 

luottamuksellisesti, niin ettei henkilöllisyytesi paljastu missään tutkimuksen vaiheessa, 

eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa tuloksista. Tutkimuksen julkaisun jälkeen 

haastattelu aineisto hävitetään. Tarvittaessa voin antaa lisätietoja tutkimuksesta. 

Tutkimuksemme on pro gradu tutkielma ja on osa Oulun yliopiston hoitotieteen 

laitoksen terveystieteiden maisteriopintojamme. Aiheemme on: Pohjois- Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin diagnostiikan vastuualueen lähijohtajien kokemuksia Lean 

johtamisesta terveydenhuollon työyhteisössä. Ohjaajana toimii yliopistotutkija, TtT 

Hanna Tiirinki Oulun yliopistosta.Tutkimus julkaistaan pro gradu -tutkielmana Oulun 

yliopiston terveystieteen laitoksella. Tutkimuksesta laaditaan artikkeli kansainväliseen 

tieteelliseen ja/tai ammattijulkaisuun. 

 

ANNAN SUOSTUMUKSENI HAASTATTELUUN. MINUA ON TIEDOTETTU 

KYSEISESTÄ HAASTATELUSTA JA YMMÄRRÄN HAASTATTELUN 
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LIITE 2 

Testi tutkimuskysymykset 

1. Mitä on Lean johtaminen erikoissairaanhoidossa? 

2. Mitä on lean johtajan kehittämistyö erikoissairaanhoidossa? 

3. Millaiseksi koet ja ymmärrät lean johtajuuden erikoissairaanhoidossa? 

4. Mitä haasteita lean johtamisessa on lähijohtajan näkökulmasta? 

5. Lean johtamisella on tarkoitus kehittää työyhteisöä ja parantaa toimintaa. Miten nämä 

asiat ovat näkyneet työyhteisössäsi? 

6. Miten lean prosessi näkyy työyhteisössäsi? 

7. Millaisia asioista lean johtamisella on saatu aikaiseksi työyhteisössäsi? 



LIITE 3 

Tutkimuskysymykset 

1. Millaiseksi koet ja ymmärrät Lean johtajuuden erikoissairaanhoidossa? 

2. Lean johtamisella on tarkoitus kehittää työyhteisöä ja parantaa toimintaa. Miten nämä 

asiat näkyvät työyhteisössäsi? 

3. Mitä haasteita Lean johtamisessa on lähijohtajan näkökulmasta? 

4. Miten Lean prosessi on vaikuttanut oman johtajuuden kehittymisessä? 


