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Tiivistelmä 

 Terveydenhuollon alalla on suuri paine tehostaa toimintaa. Sairaalan suurimpiin kustannusalueisiin kuuluvat 

leikkausosastot ja sairaalan logistiikkatoiminnot. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Oulun yliopistollisen 

sairaalan (OYS) leikkaussalin materiaalivirran kehityskohteet. Materiaalivirta haluttiin mallintaa linkitettynä osaksi 

leikkausprosessia. Tutkimuksen alussa tehtiin kirjallisuuskatsaus, jossa etsittiin keinoja mallintaa leikkausprosessia ja 

tutkittiin Leanin soveltuvuutta sairaalaympäristöön. Lisäksi kirjallisuudesta haettiin teoriapohja leikkaustoiminnan 

aikataulutukselle ja välinehuollon prosessille.  

Prosessin mallinnukseen on useita keinoja. Kirjallisuuskatsauksen mukaan virtauskaaviot soveltuvat hyvin prosessin 

kokonaisuuden mallintamiseen. Yksi virtauskaavion sovellus on Leanin Value Stream Mapping (VSM) eli 

arvovirtakartoitusmenetelmä, joka kuuluu holistisiin tilaustoimitusketjun optimointimenetelmiin. Terveydenhuollon 

alalla Lean on saanut huomiota 2000-luvun alun jälkeen ja sovellettaessa VSM:ää sairaalaympäristöön mallia on 

usein hieman muokattu. Analysointivaiheessa voidaan myös käyttää useita eri työkaluja ja lähtökohtia. Yhdistävänä 

tekijänä työkaluille on hukan lähteiden poistaminen prosessista. 

Työn empiriaosiossa prosessin mallinnuksen työkaluna päädyttiin käyttämään Leanin VSM työkalua. VSM:lle 

tyypillisesti kartoitus suuntautui yhteen tuoteperheeseen: TEP- eli kokotekonivelleikkauspotilaisiin. Kartoitukseen 

käytettiin Henrique et al. (2015) esittämää arvovirtakartoitusmenetelmää, jossa tulevat ilmi potilasvirta, 

informaatiovirta ja materiaalivirta. Alustava nykytilankuvaus ja siihen liittyviä haasteita saatiin mallinnettua 

teemahaastattelujen ja havainnoinnin avulla. Nykytilankuvausta täydennettiin potilastietojärjestelmästä löytyvällä 

informaatiolla ja se lähetettiin yhdessä ennakkotehtävien kanssa työpajan osallistujille tutustuttavaksi. 

Arvovirtakartoitustyöpajaan osallistui 15 ammattilaista. Heidän avullaan nykytilanne varmennettiin ja ongelmakohtia 

materiaalivirrasta pyrittiin tunnistamaan entistä laajemmin. Työpajassa työryhmä jaettiin pienempiin tiimeihin, joissa 

osallistujat miettivät ongelmiin ratkaisuja. Tämän jälkeen palattiin Leanin periaatteihin ja pyrittiin priorisoimaan 

ongelmakohdat ja hukan lähteet loppuasiakkaan tarpeen mukaan. Loppuasiakkaan tärkeimmäksi arvoksi oletettiin 

nopea ja laadukas hoito. Tämän oletuksen pohjalta mallinnettiin toimenpidepakkausten kokoamisen arvovirta process 

activity mapping -työkalun avulla. 

Tutkimuksen tuloksena syntyi neljä materiaalivirran kehitysaluetta, jotka ovat välinehuollon huoltoprosessin 

kehittäminen, välinehuollon sijainnin optimointi, leikkausten aikaisiin tarpeisiin vastaaminen leikkaussalin 

ulkopuolisen avustajan eli ulkopassarin roolin määrittämisellä tai suuremmalla leikkaussalin sisäisellä varastolla sekä 

tarpeen ja kapasiteetin aktiivinen seuranta ja suunnittelu. Vaikka arvovirtakartoitus toteutettiin yhdelle erikoisalalle, 

ovat tutkimuksen tulokset yleistettävissä myös muuhun OYS:n leikkaustoimintaan. Kehitysehdotusten suurimpana 

riskinä on varastoinnista syntyvä hukka. 
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Abstract 

Hospitals are facing pressure to improve their operations and the efficiency of their processes. Operating theatres and 

hospital’s logistics activities are among the largest cost areas in hospital’s budget. This paper aims to suggest 

improvement areas in Oulu University Hospital’s (OYS) operating theatre material logistics. One of the desired 

outcomes was to link material logistics to be part of the operating process. In the beginning of the research, a 

literature review was performed around the topics of process modelling and the suitability of Lean methodology in 

the health care environment. Furthermore, literature was used to get a better understanding of operating room 

scheduling and the sterilization department processes. 

There are various tools, which can be used for process modelling. Flowcharts are especially suitable for 

understanding the overall process, according to the performed literature review. One application of flowcharts is 

Lean’s Value Stream Mapping (VSM) tool, which can be categorized to the holistic supply-chain optimization 

methods. Lean has received recognition in the health care industry, since the early 2000s. When applied to the 

hospital environment, the VSM tool has often been partly modified. In the analysis phase several different tools and 

premises can also be applied. As a unifying factor you can recognize the aim to remove sources of waste from the 

process. 

Lean’s (VSM) tool was chosen to be used as the process modelling tool in the empirical phase of this paper. The 

performed VSM focused on one product family: TEP-surgery process also known as total endoprosthesis. There are 

various nuances of VSM tool, and so as the more specific mapping tool Henrique et al.’s (2015) application was 

chosen to be used. It covers the patient flow, information flow and material flow each on its own separate line. The 

initial current state map was constructed with the help of interviews and perception. Next the current state map was 

filled with data that was gathered from patient information system anonymously and it was sent out alongside with a 

questionnaire to the participants of the workshop.  

Fifteen professionals participated in the value steam mapping workshop. They participated on validating of the 

current state map and they recognized further challenges from the current process. Later in the workshop the group 

was divided into smaller teams in which the participants would try to come up with a solution to a problem. 

Hereafter, a step back was taken to the principles of Lean and the improvement areas and sources of waste were 

prioritized by the need of the end customer. Fast and high-quality treatment was assumed to be the most important 

value of the customer. Based on this assumption the value stream of procedure package was also modelled with 

Process Activity Mapping tool. 

As the result of this research four improvement areas were regocnized in the material flow, which are the 

maintenance process in sterilization department, the location of the sterilization department underneath the operating 

theatre, tackling the material needs during an operation with a dedicated employee next to the operating room or with 

larger inventory inside the operating room and lastly more active follow of the demand and planning of the available 

capacity. Although the research focused on one product family the results can be utilized in most operating processes 

of OYS. The main risk of the suggested actions is the waste of excess inventory. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Terveydenhuollon paine muuttua ja tehostaa toimintaansa kasvaa ihmisten ikääntyessä 

ja budjettien pienentyessä (Molina-Pariente et al. 2015; Addis et al. 2015). Suomessa 

terveydenhuollon kustannukset ovat yli kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Näistä 

kustannuksista erikoissairaanhoito sekä perusterveydenhuolto muodostivat hieman yli 

puolet vuonna 2015 THL:n tilastojen mukaan. Toisen puolen muodostivat lääkkeet ja 

lääkinnälliset kulutustavarat, vakuutusten korvaama yksityinen terveydenhuolto, 

ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikaishoito ja kotihoito sekä muu terveydenhuolto.  

Bruttokansantuotteesta terveydenhuollon kustannukset olivat 9,4 % samana vuonna, kun 

vielä 2000 vastaava osuus oli 6,8 % (THL terveydenhuoltomenot, 2018). Luku ei ole 

epätavallisen korkea verrattuna muihin teollisuusmaihin, sillä Carterin (2002) mukaan 

teollisuusmaat käyttivät noin 10 % bruttokansantuotteestaan terveydenhuoltoon jo 

vuonna 1998. 

Sairaaloissa merkittävimmät kustannuspaikat ovat Cardoen et al. (2010) mukaan 

leikkausosastot. Toiset tutkijat ovat arvioineet logistiikkatoimintojen muodostavan yli 

30 % sairaaloiden kustannuksista (Volland et al. 2017). Nämä kulut ovat osittain 

päällekkäisiä ja tässä työssä keskitytäänkin leikkaussalin materiaalivirran tutkimiseen 

käyttäen hyväksi Leanin Value Stream Mapping (VSM) työkalua.  

Lean on yksi viimeisimmistä johtamisfilosofioista terveydenhuollon alalla. Lyhyestä 

ajasta huolimatta, Leanin sovelluksista sairaalaympäristöön löytyy useita 

menestystarinoita. Näitä analysoivat muun muassa Mazzocato et al. (2010) ja heidän 

mukaansa Leanin avulla on saatu parannuksia oikea-aikaiseen hoitoon, kulujen 

vähenemiseen, useisiin laadullisiin tavoitteisiin ja ajankäyttöön. Leanin 

arvovirtakartoitus työkalu VSM on todettu tehokkaaksi menetelmäksi lisäämään 

näkyvyyttä prosessiin sekä vähentämään läpimenoaikaa ja varastoja (Shou et al. 2017). 
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1.2 Tutkimusongelma, tavoite ja rajaus 

Arvovirtakartoitusprojekteja on tehty lukuisasti eri aloille (Ks. esim. Shou. et al. 2017). 

Terveydenhuollon alalla arvovirtakartoituksesta ovat kirjoittaneet niin ikään useat 

tutkijat; Jimmerson, (2010), Tapping et al., (2009) ja Henrique et al. (2015). Myös 

Oulun yliopistolliselle sairaalalle arvovirran määrittäminen ei ole täysin vierasta, sillä 

vuonna 2016 TEP- eli kokotekonivelleikkauspotilaan arvovirta kuvannettiin 

hoitohenkilökunnan toimesta. Tämä tutkimus eroaa aiemmin tehdystä tutkimuksesta 

ongelman kohteen osalta. Tutkimuksessa hyödynnetään Henrique et al. (2015) 

kehittämää arvovirtakartoitusmenetelmää, mutta arvovirran kuvantamisessa keskitytään 

leikkaussalin materiaalivirtaan ja sen ongelmakohtiin. Henrique et al. tutkimuksessa 

materiaalivirran tutkiminen rajautui laboratorionäytteisiin. Tutkimuksen lähtökohtaisena 

tarkoituksena on luoda käytettävää tietoa PPSHP:n organisaatiolle, joten tutkimus on 

empiriapainotteinen. 

Arvovirtakartoituksessa keskitytään pääasiallisesti materiaalivirran haasteisiin, ja 

erityisen tarkastelun kohteena on niin kutsutun toimenpidepakkauksen sairaalan sisäinen 

tilaus-toimitusketju. Leikkaussaleihin tiiviisti liitännäiset neste- ja lääkeainelogistiikka 

rajattiin työn ulkopuolelle.  

Tutkimuksessa haluttiin selvittää arvovirtakartoituksella millainen on Oulun 

yliopistollisen sairaalan (OYS) leikkausprosessi ja miten materiaalivirta linkittyy 

prosessiin. Lisäksi haluttiin etsiä millaisia haasteita nykytoiminnasta löytyy 

materiaalivirran osalta sekä miten näitä ongelmia voitaisiin ratkaista. Tutkimuksen 

tarkoitus voidaan kiteyttää alla oleviin tutkimuskysymyksiin  

1. Miten leikkaussalin toimintaa ja materiaalivirtaa voidaan analysoida? 

2. Mitä ongelmia voidaan havaita perioperatiivisen potilaan prosessissa välinehuollon, 

materiaalihallinnan, ja hoidonsuunnittelun osalta? 

3. Millaisin keinoin ongelmia voitaisiin ratkaista tai vähentää? 
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1.3 Diplomityön rakenne 

Diplomityö jakautuu karkeasti kirjallisuuskatsaukseen ja empiriaosioon. Työn 

teoriaosiossa käsitellään Lean filosofiaa ja arvovirtakartoitusta sekä kuvataan niiden 

soveltuvuutta sairaalaympäristöön. Lisäksi teoriaosiossa esitellään perioperatiivisen 

potilaan hoitopolku ja pilkotaan sairaalan materiaalivirtaa pienemmiksi osa-alueiksi. 

Kirjallisuuskatsaus auttaa osaltaan hahmottamaan materiaalilogistiikan nykytilannetta 

myös Oulun Yliopistollisessa sairaalassa. 

Työn empiriaosio alkaa kolmannessa kappaleessa, jossa kuvataan OYS:n nykytilanne 

leikkaussaliaikataulutuksen ja materiaalivirran toimituksen osalta sekä käydään läpi 

materiaalivirtaan vaikuttavat sidosryhmät. Lisäksi kappaleessa kerrotaan kuinka 

valittuun tuoteperheeseen päädyttiin, miten arvovirtakartoitus toteutettiin sekä miten 

saatua nykytilakarttaa analysoitiin.  

Neljännessä kappaleessa esitellään neljä kehitysaluetta materiaalivirran osalta. Nämä 

ovat välinehuollon huoltoprosessin kehittäminen, välinehuollon sijainti, 

leikkauksenaikaisiin materiaalipuutteisiin vastaaminen ulkopassarin tai suuremman 

leikkaussalin sisäisen varaston avulla sekä kapasiteetin ja todellisen tarpeen tarkempi 

mittaus ja suunnittelu poliklinikkakäyntien ja leikkaustarpeen osalta.  

Viidennessä ja viimeisessä osiossa kehitysehdotusten toteutettavuutta arvioidaan ja 

mahdollisia implementoimiseen liittyviä riskejä käsitellään. Lisäksi arvioidaan 

tutkimuksen validiteettiä ja reliabiliteettia. 
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2 LEANIA LEIKKAUSSALIIN 

Teoriaosion kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan Lean filosofiaan, arvoon ja 

arvovirtakartoitukseen, perioperatiivisen potilaan hoitopolkuun sekä sairaalan 

materiaalivirtoihin. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan syvemmin 

välinehuollon toimintaan ja käydään lyhyesti läpi leikkaussaliaikataulutusta. 

2.1 Lean-filosofia ja periaatteet 

Lean-ajattelu sai alkunsa japanilaisesta teollisuudesta 1950-luvulla. Ajattelun synnyssä 

erityisen suuressa roolissa ovat olleet Toyota Motor Corporation yhtiössä muodostuneet 

ideat. (Shingo 1987; Shingo 1988; Monden 1983; Ohno 1988) Kiivaassa 

markkinakilpailussa syntyneisiin ideoihin kuuluu just-in-time (JIT) tuotantojärjestelmä, 

kanban metodi, imuohjaus, työntekijöiden kunnioittaminen, korkeatasoiset 

ongelmanratkaisumenetelmät ja tuotannonvirheiden ennaltaehkäisy. Suuri osa Leanin 

alkuvaiheessa tehdystä työstä toteutettiin Taiichi Ohnon johdon alaisuudessa. Toyotassa 

Lean ajattelu alkoi moottorin valmistuksesta, levisi auton kokoamiseen ja lopulta laajeni 

tilaus-toimitusketjuun. Lean ei kuitenkaan saanut osakseen laajempaa huomiota 

länsimaissa ennen kuin Womack et al. (1990) kirjoittama The Machine that changed the 

world julkaistiin. Teoksessa tuodaan esille Toyotan autotehtaiden tehokkuus muiden 

autonvalmistajien tehtaisiin verrattuna. Lisäksi japanilaisten kehittämää 

tuotantojärjestelmää kutsuttiin ensimmäistä kertaa Lean tuotannoksi. (Hines et al. 2004)  
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Leanille on syntynyt useita määritelmiä. Tuoreessa tutkimuksessa Gupta et al. (2015) 

keräsivät kirjallisuudesta kahdeksan määritelmää, joista neljä on valittu alla olevaan 

taulukkoon 1. 

Taulukko 1.  Leanin määritelmiä (mukaillen Gupta et al. 2015, s. 1027). 

Kirjoittaja Määritelmä 

Womack et al. 

(1990) 

Lean on lähestymistapa, joka käyttää massatuotantoon verrattuna vähemmän 

kaikkia resursseja: Samaan työhön tarvitaan puolet ihmistyövoimasta, yksi 

kolmasosa insinööritunneista, puolet vähemmän tilaa tehtaalla ja vain 

kymmenesosa varastoista. Lopputuloksena on vähemmän virheitä valmiissa 

tuotteissa ja enemmän tuotevariaatioita. 

NIST (2000) Lean on systemaattinen lähestymistapa tunnistaa ja poistaa hukkaa jatkuvan 

parantamisen avulla. Tavoitteena on tuotteen virtaava valmistus asiakastarpeen 

tuottamasta impulssista täydellisyyttä tavoitellen. 

George (2003) Lean on minkä tahansa prosessin vauhdin kiihdyttämistä vähentämällä hukkaa 

kaikissa sen muodoissa. 

Radnor (2010) Lean on johtamiskäytäntö, joka perustuu prosessien jatkuvan parantamisen 

filosofiaan, joko nostamalla asiakkaalle tuotettua arvoa tai vähentämällä ei arvoa 

tuottavia toimintoja (Muda), prosessi hajontaa (Mura), ja huonoja työoloja (Muri) 

 

Yllä olevissa Leanin määritelmissä tulee esille hukan poistaminen prosesseista. Hukalla 

viitataan Taiichi Ohnon tunnistamiin tuotannon seitsemän hukan eli mudan lähteisiin. 

Hän tunnisti ne työskennellessään Toyota Production System (TPS) yhtiössä. Mudan 

lähteet ovat ylituotanto, varastointi, kuljetus, odotus, virheet, prosessointi ja liike. 

(Jimmerson 2010, s. 3)  

Kirjallisuudessa on esitetty useampia vaihtoehtoja kahdeksanneksi hukaksi. Esimerkiksi 

Liker (2004, s. 29) nosti kahdeksanneksi hukaksi työntekijöiden käyttämättömän 

luovuuden. Womack ja Jones (1996, s. 15) sen sijaan ehdottivat teoksessaan Lean 

thinking kahdeksanneksi hukaksi tuotteita ja palveluita, jotka eivät vastaa asiakkaan 

tarpeita. 

Edellä mainitussa teoksessa Lean thinking (1996) Womack ja Jones julkaisivat myös 

viisi Leanin periaatetta, joihin he kiteyttivät Leanin tärkeimmät opit. Nämä periaatteet 

ovat arvon määritys, arvovirran tunnistus, jatkuva virtaus, imuohjaus sekä jatkuva 

parantaminen. Alla on esitetty lyhyet kuvaukset näistä jokaisesta (mukaillen Womack & 

Jones 1996, s.16-26): 



14 

 

 

1. Määrittele arvo: Arvon voi määrittää vain asiakas. Arvo voi hämärtyä 

olemassa olevan organisaation sisällä, joten toiminnoista voi tulla liian 

monimutkaisia. 

 

2. Tunnista arvovirta: Arvovirta muodostuu kaikista niistä toiminnoista, jotka 

tarvitaan tuotteen tuottamiseksi asiakkaalle. Jos eri toimijat arvovirtaketjussa 

eivät keskustele keskenään, muodostuu ketjuun päällekkäisiä toimintoja.  

 

3. Jatkuva virtaus: Virtautetaan arvoa tuottavat toiminnot ja eliminoidaan 

osastot, jotka suorittavat yksittäistä tehtävää suurissa erissä.  

 

4. Imuohjaus: Annetaan asiakasimpulssien ohjata tuotantoa. Toimitaan 

periaatteella ”myy yksi, tee yksi”. 

 

5. Tavoittele täydellisyyttä: Jatkuvalle parantamiselle ei ole päätepistettä. 

Käytetyn ajan, kulujen, virheiden sekä tarvittavan tilan vähentämisessä on aina 

parannettavaa. 

2.2 Arvo, arvovirta ja arvovirtakartoitus 

Lean-ajattelun yksi keskeisistä huomioista on keskittyminen arvontuottamiseen, joka 

tuli esille myös edellä mainituissa Leanin periaatteissa. Työn seuraavissa kappaleissa 

käsitellään arvoa sekä arvovirtaa, jonka jälkeen esitellään Leanin työkalu 

arvovirtakartoitukseen. 

Arvo on vanha käsite ja sitä on pyrkinyt kuvaamaan useat tieteenalat. Laajimmin 

käsitteestä ovat kirjoittaneet ekonomistit, mutta siitä on kirjoitettu laajalti myös 

kilpailuetuun liittyvässä kirjallisuudessa. Lisäksi arvolla on juuret psykologiassa ja 

sosiaalipsykologiassa. (Payne & Holt. 2001) Kilpailuetuun liittyvässä kirjallisuudessa 

Porter (1985) määritteli teoksessaan Competitive Advantage arvon määränä, jonka 

asiakas on valmis maksamaan yrityksen tuotteesta tai palvelusta. Hänen mukaansa 

arvoketju muodostuu useista perättäisistä arvoa tuottavista toiminnoista, jotka toimivat 
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rakennuspaloina yrityksen luodessa arvoa asiakkaalle. Jokainen arvoa tuottava toiminto 

käyttää hänen mukaansa hankintaa, henkilöstöhallintoa sekä jonkinasteista teknologiaa. 

Lisäksi jokainen arvoa tuottava toiminto sekä tuottaa että käyttää informaatiota. (Porter 

1985, s. 38) 

Usein arvon tuottaminen yhdistetään kulujen leikkaamiseen, joka on Hines et al. (2004) 

mukaan liian yksinkertaistettu konsepti asiakkaan arvon ja kulujen suhteesta. 

Hinnoittelututkimuksessa arvo nähdään asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhrauksien 

suhteena (Leszinski & Marn 1997). de Chernatony et al. (2000) tekemän tutkimuksen 

mukaan useat kirjallisuuslähteet liittävät uhrauksiin myös muita kuin rahallisia 

uhrauksia. Näitä voivat olla esimerkiksi ajalliset uhraukset sekä kokemukset, joissa 

asiakas tuntee joutuvansa ponnistelemaan tuotteen tai palvelun saamiseksi. Hyödyistä 

merkittävimpänä he nostivat kirjallisuudesta esille tuotteen tai palvelun laadun. 

Työn empiriaosiossa arvosta käytetään määritelmää, jossa asiakkaan uhrauksia ja 

hyötyjä pyrittiin vertaamaan toisiinsa ottaen huomioon ajalliset uhraukset ja 

ponnistuksiksi koetut tilanteet. Toiminnat, joissa asiakkaan kokemat hyödyt ylittivät 

uhraukset, nimettiin arvoa tuottavaksi toiminnaksi. 

Arvovirta muodostuu tarkoista toiminnoista, jotka vaaditaan tietyn tuotteen, palvelun 

tai niiden yhdistelmän tuottamiseksi asiakkaalle. Tarkemmin katsottuna se sisältää 

tuotteen tai palvelun kulkemisen kolmen tehtävän läpi: Ongelmanratkaisutehtävän, 

jossa konseptista tehdään tarkka suunnitelma, jonka pohjalta tuotanto voidaan aloittaa. 

Informaatiotehtävän, jossa tuote kulkee tilauksen käsittelystä aikataulutuksen kautta 

toimitukseen, sekä fyysisen muutoksen tehtävän, jossa raaka-aineista tehdään lopputuote 

ja toimitetaan asiakkaan käsiin. (Womack & Jones 1996, s.19)  

Arvovirtakartoitus (engl. value stream mapping, VSM) on Leanin työkalu yllä 

mainitun arvovirran määrittämiseen. Toyotalla työkalu tunnettiin nimellä ”Materiaali- ja 

informaatiovirran kuvaus”. Sen avulla pyritään kuvaamaan valitun prosessin nykytila ja 

tulevaisuudentila, josta voidaan käyttää myös nimitystä prosessin ihannetila. Ennen 

nykytilan määrittämistä täytyy arvovirtakartoitusprojektissa valita tuote tai tuoteperhe, 
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jonka arvovirta halutaan kuvata. Rother ja Shook (1999) mallinsivat projektin alla 

olevan kuvan 1 mukaisesti. Kuvasta käy selkeästi ilmi jatkuvan parantamisen ideologia. 

 

Kuva 1. VSM:n vaiheet (mukaillen Rother & Shook 1999, s. 9). 

 

Rother ja Shook (1999) käyvät teoksessaan läpi yksityiskohtaisesti jokaisen vaiheen 

VSM projektista. Arvovirran kuvantamisen ensimmäinen vaihe on tuoteperheen valinta. 

Heidän mukaansa on tärkeää valita yksittäinen tuoteperhe, sillä kaikkien tuotteiden 

kuvantaminen kerralla on liian monimutkaista. Tuotteet, jotka käyvät läpi suurimmaksi 

osaksi samat prosessivaiheet voidaan katsoa tuoteperheeksi. Kun tuoteperhe on valittu, 

kirjataan ylös kuinka monta valmista tuotetta tuoteperheeseen kuuluu, paljonko 

tuotteille on kysyntää ja kuinka usein. Empiriaan valittu arvovirtakartoitusmenetelmä 

käydään vaiheittain läpi kappaleessa 2.3.1. 

Leanin Value Stream Mapping työkalu ei ole ainoa prosessin mallinnukseen käytetty 

työkalu. Jun et al. (2009) keräsivät yhteen ja arvioivat prosessin mallinnuksen työkaluja. 

Heidän mukaansa selkeästi yleisimmin käytetty työkalu prosessinkuvaukseen on 

virtauskaavio, jolla voidaan kuvata toimintojen järjestystä. VSM on yksi sovellus 

virtauskaaviosta. Uimaratakaaviot näyttävät selkeästi, kuka on vastuuhenkilönä kullekin 
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toiminnolle. He arvioivat virtauskaavion olevan näistä kahdesta parempi työkalu 

kuvaamaan prosessia kokonaisuutena. Näiden kahden lisäksi he tunnistivat yhteensä 

kuusi muuta mallinnuksen työkalua, jotka soveltuvat erilaisiin tavoitteisiin. 

Arvovirran analysoinnissa voidaan kiinnittää huomiota eri alueisiin prosessissa. 

Rother  ja Shook (1999) korostivat ylituotannon hukan poistamisen tärkeyttä ja nostivat 

esille Leanin työkaluja, joilla voidaan aikaansaada jatkuva virtaus. Näitä ovat tahtiajan 

tunnistus, Kanban imu ja tuotannon aikataulutus pullonkaulaprosessin mukaan. 

Jimmerson (2010) sen sijaan korosti A3 ongelmanratkaisumenetelmän käyttöä nykytilan 

ongelmien ratkaisemiseksi ja Henrique et al. (2015) keskittyi prosessien 

uudelleenjärjestämiseen ja yhdistämiseen. Hines ja Rich (1997) keräsivät yhteen 

kirjallisuudesta seitsemän arvovirtakartoituksen analysoinnin työkalua. Heidän 

mukaansa työkalu kannattaa valita vähennettävän hukan perusteella.  Valintaa 

helpottaakseen he listasivat työkalut sen mukaan, mitä hukkaa työkalulla 

lähtökohtaisesti pyritään poistamaan (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Arvovirtakartoituksen työkalut (mukaillen Hines & Rich 1997, s. 50). 

 

Hines ja Rich:n työkaluista Process activity mapping (PAM) on heidän mukaansa 

jollain tasolla hyödyllinen jokaisen hukan poistamiseen. Sillä voidaan tutkia prosessin 

tilaa ja toimintoja. Karkeasti analysoinnin työkalun voi jakaa viiteen vaiheeseen: 
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Prosessivirtojen tutkimiseen, hukan tunnistamiseen, prosessien uudelleenjärjestämisen 

harkintaan, uuden layoutin tai kuljetusreittien miettimiseen ja jokaisen prosessivaiheen 

tarpeellisuuden kriittiseen arviointiin sekä mahdollisen prosessin poistamisen 

vaikutuksen arviointiin. (Hines & Rich, 1997) Hinesin ja Richin ehdottamassa 

menetelmässä toiminnot listataan luettelomaisesti allekkain, ja jokaiselle toiminnolle 

annetaan arvioitu aika, matka ja ihmisresurssien tarve. Lisäksi prosessityyppi nimetään 

tuotannoksi, kuljetukseksi, tarkastukseksi, varastoinniksi tai viiveeksi. 

2.3 Lean ja arvovirtakartoitus terveydenhuollossa 

Lean-ajattelu on edennyt ajan myötä autoteollisuudesta myös muille aloille. Henrique et 

al. (2015) kuvasivat Lean-filosofian etenemistä eri aloille vuosikymmenten aikana 

(Kuva 2). Autoteollisuudesta Lean-filosofia levittäytyi laajalti tuotantoteollisuuteen sekä 

näiden yhtiöiden muihin toimintoihin kuten hallinnon ja tuotekehityksen osastoihin. 

Menestyksen innoittamana Lean-ajattelu laajeni myös palveluyrityksiin. Viimeisimpänä 

Lean-filosofiaa on alettu soveltamaan sairaalaympäristössä, jossa on heidän mukaansa 

havaittu erinomaisia tuloksia Leanin soveltamisen myötä.  

 

Kuva 2. Lean-ajattelun leviäminen (mukaillen Henrique et al, 2015 s. 27). 
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Leanin sovelluksien saavutuksia sairaalaympäristössä on esitetty useissa tutkimuksissa. 

Mazzocato et al. (2010) keräsivät näitä yhteen kirjallisuuskatsauksessaan. Heidän 

mukaansa yleisimmät parannukset kohdistuivat ajan säästöön, palvelun oikea-

aikaisuuteen, kulujen pienentämiseen, tuottavuuden parantuvuuteen, useisiin laadullisiin 

tekijöihin kuten virheiden vähenemiseen, parantuneeseen potilas sekä työntekijöiden 

tyytyväisyyteen sekä vähentyneeseen kuolleisuuteen. 

Sovellettaessa Leania sairaalaympäristöön osa tutkijoista on kokenut tarpeelliseksi 

muokata alkuperäistä seitsemää hukkaa. Graban (2012) lisäsi kahdeksanneksi hukaksi 

käyttämättömän ihmispotentiaalin. Jimmerson (2010) sen sijaan yhdisti alkuperäisistä 

seitsemästä liikkeen ja kuljettamisen yhdeksi hukaksi, ja ehdotti seitsemänneksi hukaksi 

hämmennystä. Hänen ja hänen kollegoidensa mittauksissa sairaanhoitajat käyttivät 65 

% työajastaan etsien hukassa olevia tavaroita, varmistaen tietoa ja epäselviä ohjeita ja 

tehden tarpeetonta paperityötä. Vaikka sekaannuksen selvittäminen oli pakollista 

sairaanhoitajien työn suorittamiseksi, suurin osa näistä tehtävistä ei tuottanut arvoa 

potilaalle.  

Graban (2012) ja Jimmerson (2010) avasivat Leanin seitsemän hukkaa sairaalan 

näkökulmasta. Ylituotannon hukka eli tehdään enemmän kuin olisi tarvittavaa tai työtä 

tehdään liian aikaisin voi esiintyä terveydenhuollossa Jimmersonin (2010) mukaan 

esimerkiksi liian aikaisessa vaiheessa otettuina kokeina. Varastointi on hänen 

mukaansa yksi helpoiten mitattavissa oleva hukka, ja sairaalan näkökulmasta myös 

odottavat asiakkaat  voidaan nähdä varastona. Liikkeen hukasta Graban (2012) otti 

esimerkiksi laboratoriotyöntekijöiden ylimääräisen kävelyn huonon 

pohjapiirustusratkaisun johdosta. Kuljetuksen hukkaan hän käytti esimerkkiä, jossa 

laboratorio sijaitsee kaukana päivystyspoliklinikalta. Virheiden hukan esimerkkejä 

voivat olla puuttuva tarvike instrumenttikorissa tai väärän lääkkeen antaminen 

potilaalle. Jimmersonin (2010) mukaan odotuksen hukkaa voi ilmentyä henkilökunnan 

odotuksena tai potilaan odotuksena. Esimerkiksi diagnoosin odottaminen voi hänen 

mukaansa olla hyvin epämiellyttävä kokemus. Yliprosessoinnin hukasta hän otti 

esimerkiksi saman tiedon syöttämisen useisiin tietokantoihin. Hänen mukaansa 

terveydenhuollon alalla on yleistä, että samaa tietoa kysytään potilaalta useita kertoja ja 
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usein prosessiin osallistuu turhan monta välikättä, jotka tekevät prosesseista 

monimutkaisia. 

Suurin poikkeavuus terveydenhuollon ja teollisuuden välillä arvovirtakartoituksen 

näkökulmasta on asiakkaan osallistuminen prosessiin. Terveydenhuollossa asiakas on 

osana valmistusprosessia ja hänelle tehdään toimenpiteitä. Tavaroiden ja tuotteiden 

valmistuksessa asiakkaalla ei ole yhtä selkeää näkyvyyttä prosessissa tapahtuvaan 

hukkaan. Hän ei osallistu valmistusprosessiin vastaavalla tavalla, vaan odottaa valmista 

tuotetta prosessin päässä. (Womack & Jones 1996, s. 51) 

Shou et al. (2017) vertasivat tutkimuksessaan eri alojen tapoja implementoida 

arvovirtakartoitusprojekteja. He jakoivat terveydenhuollon arvovirtakartoitusprojektit 

kuvatun prosessin luonteen mukaan potilasprosesseihin tai hallinnollisiin prosesseihin 

kuten informaation tai materiaalin toimitukseen. Hallinnollisten prosessien mittaukseen 

he havaitsivat usein käytettävän prosessin läpimenoaikaa, kokonaisläpimenoaikaa ja 

prosessointiaikaa. Potilasprosesseissa vastaavasti mitattiin odotusaikaa, 

kokonaisläpimenoaikaa ja prosessointiaikaa. Lisäksi arvoa tuottavaa ja ei arvoa 

tuottavaa aikaa mitattiin noin neljänneksessä tutkimuksista. Potilasprosesseissa he 

havaitsivat tärkeimmiksi tekniikoiksi johdon strategiat sekä prosessien standardoinnin. 

Palvelualalla kulutus- ja toimitusprosessi tapahtuu samanaikaisesti, jolloin on erittäin 

vaikeaa kontrolloida palvelun laatua ennen toimitusta.  

Henrique et al. (2015) vertasivat tutkimuksessaan kirjallisuudesta löytyviä VSM 

projektien toteutustapoja, sekä kehittivät oman suosituksen VSM projektin toteutuksesta 

sairaalaympäristössä. Vertailussa havainnollistettiin, mitkä arvovirrat kussakin aiemmin 

esitetyssä teoriassa otettiin arvovirtakuvaukseen mukaan.  Alla olevaan taulukkoon 3. 

on koottu mukailtu versio vertailusta.  

Taulukko 3. Arvovirtakartoitusmallien virrat (mukaillen Henrique et al. 2015, s.28).  
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Kuten taulukosta voidaan havaita, Baker ja Taylor esittämä arvovirtakuvaus tyyli on 

ainoa Henrique et al. lisäksi, joka kuvaa kaikki kolme arvovirtaa: potilas-, materiaali- 

sekä informaatiovirran. Työn empiriaosiossa valittiin käytettäväksi Henrique et al. 

(2015) kehittämä VSM menetelmä.  

Value stream mapping vaiheet sairaalaympäristössä 

Henrique et al. (2015) jakoivat VSM projektin kahteen osaan: pre-kartoitus ja kartoitus. 

Ennen kartoitusta he määrittivät arvovirran joka kartoitetaan, tunnistivat henkilöt ja 

osastot, jotka osallistuvat prosessiin, hahmottelivat arvovirran toiminnot paperille, 

valmistelivat työpajassa käytettävän materiaalin ja kutsuivat prosessista asiantuntijoita 

paikalle. Itse kartoitusvaiheen he jakoivat yhdeksään osaan, jotka on listattu alla olevaan 

luetteloon (Henrique et al. 2015. s. 30): 

1. Jaa kartta viiteen osaan: materiaalivirtaan, informaatiovirtaan, potilasvirtaan, 

aikajanaan ja ongelmakenttään. 

2. Lisää kysyntädata. 

3. Jaa jokaiset toiminnot arvovirralla omalle paikalleen. 

4. Jäljitä yhdistävät viivat eri toimintojen välille prosessin luonteen mukaan. 

5. Lisää tarvittavat sisääntulo- ja ulosmenotiedot. 

6. Lisää odotusajat eri prosessien välillä. 

7. Tunnista toiminnot, jotka lisäävät ja eivät lisää arvoa ja merkitse ne vihreiden 

ja punaisten merkkien avulla. 

8. Tunnista suurimmat ongelmat ja hukat. 

9. Laske kokonaisläpimenoaika arvovirralle sekä ajat arvoa tuottavalle 

toiminnalle ja arvoa tuottamattomalle toiminnalle. 

2.4 Perioperatiivisen potilaan hoitopolku ja aikataulutus 

Toteutettua arvovirtakartoitusprojektia varten on syytä määrittää perioperatiivisen 

potilaan hoitopolku. Perioperatiivinen hoito käsittää leikkausta edeltävän eli 

preoperatiivisen toiminnan, leikkauksenaikaisen eli intraoperatiivisen toiminnan sekä 



22 

 

 

leikkauksenjälkeisen eli postoperatiivisen toiminnan kirurgisen potilaan hoidossa. 

(Lukkari et al. 2009; Anttila, et al. 2014) Preoperatiivinen hoito alkaa, kun 

leikkauspäätös on tehty ja loppuu, kun leikkausosastonhenkilökunta ottaa vastuun 

potilaan hoidosta. Intraoperatiivinen hoito kattaa leikkausyksikössä annettavan hoidon, 

ja postoperatiivinen hoito sen sijaan sisältää leikkauksen jälkeisen hoidon heräämössä, 

vuodeosastolla, poliklinikassa ja kotona. (Anttila, et al. 2014) 

Preoperatiivisen potilaan hoitopolun alkupisteeksi katsotaan, kun potilaalle tulee vaiva, 

joka vaatii toimenpidettä tai leikkausta. Vaiva voi kehittyä potilaalle hitaasti tai 

äkillisesti ja se voi vaatia leikkauksen heti tai myöhemmin. Hitaasti kehittyvässä 

vaivassa potilas hakeutuu yleensä työterveyshuollon, terveyskeskuksen tai 

yksityislääkärin kautta hoitoon. Tarvittavien tutkimusten ja selvitysten jälkeen potilaalle 

kirjoitetaan tarvittaessa lähete erikoissairaanhoitoon, pääasiallisesti kirurgian 

ajanvarauspoliklinikalle. (Lukkari et al. 2009) Työn empiriaosiossa suoritettu VSM 

rajoitettiin alkamaan lähetteen saapumisesta erikoissairaanhoitoon. 

2.4.1 Hoidon kiireellisyys 

Suomessa hoitoon pääsystä on säädelty Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 

kuudennessa luvussa. Lain pykälässä 52 § annetaan perusterveydenhuollon tehtäväksi 

hoidontarpeen arviointi, joka tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä 

yhteydenotosta. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen 

viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Pykälässä 53 § määritellään 

erikoissairaanhoitoon pääsystä. Hoidontarpeen arvioinnin vaatiessa erikoislääkärin 

arviointia tai kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, tutkimukset on suoritettava 

kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta erikoissairaanhoitoon. Arvioinnin 

perusteella tarpeelliseksi todettu hoito tulee toteuttaa kohtuullisessa ajassa kiireellisyys 

huomioon ottaen. Enimmäisodotusajaksi tarpeen toteamisesta hoidon aloitukseen laki 

määrää 6 kuukautta.  

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan aluehallintovirastot ja sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvovat hoitoon pääsyn toteutumista. Jos 
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hoitoon pääsy ei tapahdu säädetyssä ajassa, terveyskeskuksen tai sairaalan on hankittava 

se muualta. (STM) Hoitoonpääsyn rajoja on havainnollistettu alla olevaan kuvaan 3. 

 

Kuva 3. Hoidonkiireellisyyden rajat (mukaillen PPSHP – Hoitoonpääsy). 

  

Terveydenhuoltolaissa mainitun kiireellisyyden määrittää lääkäri. Ukkola et al. (2001) 

jakoivat leikkaukset kiireellisyyden mukaan ensin kolmeen pääkategoriaan: 

hätäleikkauksiin, päivystysleikkauksiin ja elektiivisiin eli ajanvarauksellisiin 

leikkauksiin. Elektiiviset leikkaukset heidän mukaansa jaetaan yleensä kolmeen 

kiireellisyysluokkaan 1-3. Vastaavaan jaotteluun päätyivät myös Anttila et al. (2014). 

Heidän esittämät kiireellisyysluokitukset on kerätty alla olevaan taulukkoon 4. 

Taulukosta käy ilmi leikkausaikataulun tavoitteet eri kiireellisyysluokituksille. 

Taulukko 4. Leikkausten kiireellisyysluokitukset (mukaillen Anttila et al. 2014, s. 88). 

Hätäleikkaus Potilas tarvitsee välitöntä leikkaushoitoa. 

Päivystysleikkaus Potilas tarvitsee leikkaushoitoa vuorokauden kuluessa. 

Kiireellisyysluokka 1 Potilas tarvitsee leikkaushoitoa viikon kuluessa. 

Kiireellisyysluokka 2 Potilas tarvitsee leikkaushoitoa kuukauden kuluessa. 

Kiireellisyysluokka 3 Potilaan tila ei oleellisesti heikkene odottaessa. Leikkaus toteutetaan 6 

kuukauden sisällä. 
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Kiireellisyysluokkajaottelulla pyritään siihen, että potilaat, joiden sairaus pahenee 

odotuksesta, pääsisivät leikkaukseen mahdollisimman nopeasti. Kiireellisyysluokassa 

kolme jonottavien potilaiden tila ei heikkene odotuksesta. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi suonikohjuista tai peräpukamista kärsivät potilaat. Kiireellisyysluokituksen 

on oltava joustava, jotta muutos potilaan voinnissa voidaan ottaa huomioon. Siten 

esimerkiksi välilevynpullistumapotilas voi siirtyä elektiivisestä leikkauksesta 

päivystysleikkausta vaativaan luokkaan, jos potilaalle kehittyy esimerkiksi 

halvausoireita. (Ukkola et al. 2001) Lait ja kiireellisyysluokkien tavoiteajat antavat 

empiriaosion hoitopolulle vähimmäisvaatimukset. 

2.4.2 Leikkaussaliaikataulutus 

Leikkaussaliaikataulu toimii materiaalilogistiikan tilaussignaalina OYS:n 

toimenpidepakkausmallissa (Kuvattu kappaleessa 3.2.1), ja tuottaa siten tärkeää 

informaatiota materiaalinhallintaan. Guerriero ja Guido (2011) jakoivat 

leikkaussaliaikataulutuksen kolmeen hierarkkiseen tasoon: strategiseen, taktiseen sekä 

operatiiviseen tasoon (Kuva 4).  

 

Kuva 4. Leikkausaikataulutuksen tasot (mukaillen Guerriero & Guido 2011, s. 94). 

 

Saman jaon tekivät myös Addis et al. (2016). Ensimmäisessä strategisessa vaiheessa 

määritellään leikkaussalien tyyppi sekä työajat, joissa leikkaussalissa työskennellään. 

Tässä vaiheessa määritellään myös eri erikoisalojen vaativat kapasiteetit. Toisessa 

vaiheessa määritellään kiertävä leikkaussaliaikataulu, josta käy ilmi erikoisalojen jako 
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päiviin ja edelleen leikkaussaliaikalohkoihin. Lisäksi vaiheessa päätetään kirurgien jako 

leikkaussaleihin. Viimeisen eli operatiivisen vaiheen voi jakaa kahteen osaan: 

ennakoivaan suunnitteluun ja allokaatiosuunnitteluun. Ennakoivassa suunnittelussa 

leikkauspäivämäärä jaetaan yksittäisille leikkauksille, kun taas allokaatiosuunnittelussa 

määritetään myös leikkaussali sekä alkamisajankohta leikkaukselle. (Guerriero & Guido 

2011; Addis et al. 2016) 

Leikkausosaston johtamisen haasteena on toteuttaa mahdollisimman monta leikkausta 

rajallisilla resursseilla. Onnistunut aikataulutus käsittää potilaan tyytyväisyyden 

korkeatasoiseen leikkaukseen kohtuullisella odottamisella, työntekijöiden 

tyytyväisyyden työaikoihin ja sairaalan johdon tyytyväisyyden resurssien 

hyödyntämiseen. Joskus nämä kolmen osapuolen vaatimukset ovat ristiriidassa toistensa 

kanssa. (Xiang 2017)  

Leikkaussaliaikataulun optimoimiseen on pyritty kehittämään useita keinoja. Cardoen et 

al. (2010) tekivät kirjallisuuskatsauksen leikkaussalitoiminnan suunnittelusta ja 

aikataulutuksesta. Heidän mukaansa kirjallisuudessa leikkaussaliaikataulutuksen 

optimointimalleja on testattu ja mallien testaamiseen on käytetty oikeista sairaaloista 

dataa, mutta pelkät testit eivät todista, että työkalu olisi otettu aktiiviseen käyttöön. 

Artikkeleissa, joissa annetaan ymmärtää työkalun olevan käytössä, kirjoittajat eivät jaa 

yksityiskohtia tai kokemuksia käyttöönotosta. Yksi suurista haasteista Cardoen. et al. 

(2010) mukaan leikkaussalien aikataulutuksessa on epävarmuus. Epävarmuuden voi 

jakaa epävarmuuteen päivystyspotilaiden saapumisesta sekä epävarmuuteen 

leikkauksien kestossa.  

2.4.3 Terveydenhuollon jonot 

Terveydenhuollon haasteesta tuottaa palvelua oikea-aikaisesti ovat kirjoittaneet 

esimerkiksi Silvester et al. (2004) ja Eriksson et al. (2011). Iso-Britannian julkista 

terveydenhuollonlaitosta National Health Service (NHS) tutkineet Silvester et al. (2004) 

tutkivat neljää hypoteesia liittyen terveydenhuollon jonoihin, jotka on listattu alle: 

1. Tarve on suurempi kuin kapasiteetti 
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2. Variaatio tarpeessa ja variaatio kapasiteetissa eivät kohtaa 

3. Jonot pitävät resurssien käyttöasteen 100%:ssa 

4. Jonot pitävät tarpeen kurissa 

Heidän mukaansa ensimmäinen väittämä on virheellinen, sillä kapasiteetin ollessa 

pysyvästi liian alhainen tulisi jonojen kasvaa loputtomasti. Jonojen kasvu on kuitenkin 

harvinaista NHS:ssä ja tutkimusten mukaan harvoissa tapauksissa todellinen tarve 

ylittää kapasiteetin. Toista väittämää he pitävät yleisimpänä syynä jonojen 

muodostumiselle. Iso-Britannian julkisessa terveydenhuollossa on havaittavissa 

ongelma, joissa tarvetta ja kapasiteettia ei mitata aktiivisesti. Tällöin variaation määrä 

sekä tarpeessa että kapasiteetissa ovat tuntemattomat ja niitä ei suhteuteta toisiinsa. 

Vaikka keskimääräinen kapasiteetti ja keskimääräinen tarpeen määrä voivat kohdata 

toisensa, jonoja syntyy tarpeen ja kapasiteetin vaihtelun vuoksi. Ajan hetkissä, joissa 

tarve ylittää kapasiteetin muodostuu jonoa, ja hetkissä joissa kapasiteetti ylittää tarpeen 

jonoa purkautuu tai kapasiteetti menetetään (Kuva 5). Terveydenhuollossa palvelua ei 

voida varastoida, sillä palvelu annetaan suoraan asiakkaalle. (Silvester et al. 2004) 

 

Kuva 5. Kapasiteetin ja tarpeen vaihtelu (mukaillen Silvester et al. 2004, s. 107). 

 

Potilaan hoitopolulla on monta välivaihetta ja yksi näistä vaiheista toimii virran 
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rajoittavana tekijänä eli pullonkaulana. Pullonkaula määrää koko prosessin 

kyvykkyyden tuottaa palvelua tai tuotteita. Vaikka jono pullonkaulan edessä auttaa 

nostamaan pullonkaulan käyttöastetta, ei kolmannen hypoteesin 100 %:n käyttöaste 

toteudu tarpeen ollessa vaihteleva (Katso kuvan 5 toinen ajanhetki). (Silvester et al. 

2004) Erlangin jonoteorian mukaisesti korkea käyttöaste pullonkaulassa tuottaa jonoja 

(Erlang, 1909). Neljänteen hypoteesiin Silvester et al. (2004) antavat myös kritiikkiä 

NHS:n toiminnasta, jossa todellista tarvetta ei mitata aktiivisesti. He arvelevat yleisen 

hyväksynnän ajatuksesta, että jonot pitävät tarpeen kurissa, johtuvan siitä, että pitkät 

jonoajat vääristävät kuvan todellisen tarpeen määrästä. 

2.5 Sairaalan materiaalivirrat 

Sairaalassa on monenlaista logistiikkaa ja kiinnostus sen optimointia kohtaan on 

kasvanut 2000-luvulla. Tämä käy ilmi esimerkiksi Volland et al. (2017) tekemässä 

kattavassa kirjallisuuskatsauksessa. Heidän tutkimastaan 145 artikkelista 103 on 

julkaistu vuosina 2006-2014, joista vastaavasti 51 julkaistiin vuosina 2012-2014. 

Työssään he jakoivat kirjallisuuden neljään suureen teemaan: hankintaan, 

varastonhallintaan, jakeluun ja aikataulutukseen, ja holistisiin tilaus-toimitusketjun 

optimointimalleihin. (Kuva 6.) Nämä yläteemat voidaan edelleen jakaa tarkempiin 

kirjallisuuden osa-alueisiin. Jako auttaa pilkkomaan materiaalilogistiikan pienempiin 

osakokonaisuuksiin.  

 

Kuva 6. Sairaalalogistiikan osa-alueet (mukaillen Volland et al. 2017, s. 84). 
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Volland et al. (2017) mukaan varastonhallinnan näkökulmasta yksi olennaisista 

päätöksistä on, kuinka paljon tavaraa tilataan kerralla, ja kuinka usein. Tilauksen 

määrän voi jakaa kiinteään tilausmäärään ja toimintatapaan tilata aina tiettyyn 

varastomäärään asti. Kiinteässä tilausmäärässä voidaan käyttää hyväksi optimaalista 

eräkokoa (eng. Economic order quantity). Tilauksien tiheyden voi määrittää 

jaksottaisiin tilauksiin tai jatkuvaan varastonseurantaan. Jatkuvan varastonseurannan 

mallissa tilaus tehdään varaston alittaessa tilauspisteen. Jaksottaisessa mallissa 

varastonmäärä sen sijaan tarkastetaan tietyn ajanjakson välein. Jaksottainen tilausmalli 

on yleisemmin käytössä sairaaloissa. 

Sairaalalogistiikan voi jakaa sairaalan sisä- ja ulkologistiikkaan. Tämän tutkimuksen 

pääpaino on sisälogistiikassa. Kriegel et al. (2013) mukaan sen voi edelleen jakaa 

kahteen pääkategoriaan: Ihmisiin ja tarvikkeisiin. Tämän pääjaon jälkeen logistiikka 

voidaan jaotella edelleen erilaisten kriteerien mukaan esimerkiksi terveydenhuollollisiin 

ja ei-terveydenhuollollisiin materiaaleihin, ja ihmiset potilaisiin, vierailijoihin sekä 

henkilökuntaan. Jaottelua voidaan jatkaa edelleen logistiikka-aloihin kuten 

steriilituotteiden logistiikkaan ja ruokailulogistiikkaan. Kriegel et al. (2013) ehdottama 

tapa jakaa sairaalan sisälogistiikka on havainnollistettu alla olevaan kuvaan 7.  

 

Kuva 7. Sairaalan sisälogistiikka (mukaillen Kriegel et al. 2013, s. 49). 
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Nykypäivänä teknologia tarjoaa materiaalivirtojen hallintaan apukeinoja. Näitä ei käydä 

laajemmin tässä työssä läpi. Logistiikkaan liittyviä teknologioita ovat muun muassa 

viivakoodi- sekä RFID (Radio Frequency Identification) teknologia, erilaiset 

kuljetinjärjestelmät sekä optimointi- ja simulointimallit. Näistä viivakoodi sekä RFID 

teknologiat nousivat tutkimuksen työpajassa esille. Amerikkalaisen American Health 

Association (AHA) suorittaman tutkimuksen (2007) mukaan vain 16 % sairaaloista 

hyödynsi viivakooditeknologiaa tilaus-toimitusketjun johtamistarkoitukseen ja vain 3 % 

käyttivät RFID teknologiaa. (Burbano et al. 2009) 

2.5.1 Välinehuolto 

Sairaalassa välinehuolto on osasto, jossa terveydenhuollon välineet steriloidaan. Ne 

voidaan jakaa kahteen luokkaan: kertakäyttöisiin välineisiin sekä uudelleen käytettäviin 

välineisiin. (Ozturk et al. 2014) Välinehuollossa steriloidaan vain uudelleen käytettäviä 

välineitä. Klundert et al. (2008) kuvasivat uudelleen käytettävien steriilivälineiden 

suljetun kierron prosessin. (Kuva 8.)  

 

Kuva 8. Välinehuollon suljettu kierto (mukaillen Klundert et al. 2008, s. 25). 
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He ajattelevat prosessin alkavan leikkausosaston steriilistä varastosta, johon välineet 

ovat koottuina etukäteen määriteltyihin eriin (kontainereihin eli välinehuollossa 

koottaviin useista välineistä muodostuviin steriilipakkauksiin tai leikkauskoreihin). 

Tyypillisesti yksi kontaineri sisältää yhteen leikkaukseen tarvittavat välineet. Hieman 

ennen leikkauksen alkua tarvittavat välineet tuodaan steriilivarastosta leikkaussaliin, 

jossa välineet kontaminoituvat (mikrobien tai muiden eliöiden leviäminen ei haluttuun 

paikkaan) käytettiin niitä leikkauksessa tai ei. Leikkauksen jälkeen välineet viedään 

käytettyjen välineiden varastoon, josta ne jatkavat matkaa välinehuoltokeskukseen 

(VHK). Välinehuollossa ne otetaan vastaan, puretaan koreista, desinfioidaan ja 

mahdollisesti esipestään ennen pesukoneeseen laittoa. Välineet pestään pesukoneilla ja 

kootaan uudelleen setteihin, joissa ne laitetaan autoklaaveihin eli sterilointiin 

käytettäviin, usein höyryllä toimiviin, paineastioihin steriloitavaksi. Steriloinnin jälkeen 

välineet ovat valmiita käytettäviksi. Ne varastoidaan välinehuoltokeskuksen 

steriilivarastoon. Sieltä ne kuljetetaan takaisin leikkaussalin steriilivarastoon, joka 

sulkee kierron. (Klundert et al. 2008) 

Yhtenä ongelmana Klundert et al. (2006) nostaa esille sen, että useimmat sairaalat 

syöttävät leikkaussuunnitelman sairaalan informaatiojärjestelmään, mutta usein 

välinehuollon toimintoja ei ole kytketty leikkaussuunnitelmaan. Lisäksi monissa 

sairaaloissa ei voida seurata steriilivälineiden sijaintia, jolloin tätäkään tietoa ei voida 

käyttää suunnitellessa sterilointitoimia.  

2.5.2 Välinehuollon sijainti ja keskitys 

Välinehuollon ammattilaiset ovat jakaneet kokemuksiaan uuden välinehuollon 

suunnittelusta. Rose Seavey (2008) kuvaa artikkelissaan uuden välinehuollon 

rakennusprojektin suunnittelusta toteutukseen. Välinehuolto sijoitettiin kokonaan uuteen 

lasten sairaalaan Denverissä. Nadeau (2015) sen sijaan kuvaa Mark Duron vetämää 

projektia, jossa Uuden-Englannin Babtistisen sairaalan välinehuolto suunniteltiin 

uudelleen ja siirrettiin kerrosta alemmas. 

Suomessa laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (24.6.2010/629) ylläpitää ja 

edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä niiden käytön turvallisuutta. 
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Lain 7 §:ssä välineiden valvomisvastuu annetaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirastolle (Valviralle). Valviran suositus on, että välinehuolto on keskitetty. 

Samoin linjaa myös amerikkalainen välinehuollon toimintatapoja standardoiva järjestö 

AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation). Keskittämisen 

ääripääesimerkkejä ovat sairaalat, joissa välinehuolto on keskitetty ja ulkoistettu 

yksityiselle palvelun tarjoalle sairaalan ulkopuolelle. Tällaisia esimerkkejä löytyy 

Klundert et al. (2006) mukaan esimerkiksi Alankomaista ja Belgiasta. 

Denverin lastensairaala tutki myös välinehuollon ulkoistamisen mahdollisuutta sairaalan 

ulkopuolelle. Asiantuntijoiden auttamana he päätyivät kuitenkin sijoittamaan 

välinehuollon leikkausosaston alapuolelle. Sieltä käsin välinehuolto pystyy palvelemaan 

ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sijaitsevia leikkaussaleja sekä kolmannessa 

kerroksessa sijaitsevaa hammasklinikkaa. Päällekkäisyys mahdollisti välineiden 

kuljetukseen nimettyjen puhtaan ja likaisen hissin sekä niin kutsutun tarvikehissin 

toimivuuden. Tarvikehissiä käytetään yksittäisten instrumenttien ja pakattujen 

välineiden lähettämiseen leikkausosastolle ja välinehuoltoon ilman, että henkilön 

tarvitsee liikkua omalta osastoltaan pois. Seavey perusteli alakerran sijaintia myös sillä, 

että siellä on paremmat mahdollisuudet laajentaa toimintaa tulevaisuudessa. Alakertaan 

keskitetyn välinehuollon lisäksi Denverin lasten sairaalaan rakennettiin niin sanotut 

dekontaminoimisalueet leikkaussalien väliin. Näiden tehtävänä on reagoida äkillisiin 

tarpeisiin esimerkiksi pudonneen välineen puhdistamiseen. Tiloissa on käytössä 

läpiantoikkunat sekä läpiantosterilointikoneet.  Pieniin sterilointiyksikköihin päädyttiin 

siitä huolimatta, että AAMI suosittelee täysin keskitettyä välinehuoltoa. (Seavey 2008)  

2.6 Leikkaussalin toiminnan ja materiaalivirran analysoiminen 

Leikkausprosessia ja materiaalivirtaa voidaan analysoida ja kehittää monin keinoin. 

Sairaalan materiaalien osalta analysoinnissa voidaan keskittyä Volland et al. (2017) 

mukaan hankintaan, varastonhallintaan, jakeluun ja aikataulutukseen tai holistisiin 

tilaus-toimitusketjun optimointimenetelmiin. Yksi prosessinkuvauksen menetelmä on 

Leanin Value Stream Mapping -työkalu, joka kuuluu holistisiin tilaus-toimitusketjun 

optimointimenetelmiin. Prosessinmallinnuksen näkökulmasta VSM kuuluu 
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virtauskaavioihin, jotka soveltuvat erityisesti prosessin kokonaisuuden mallintamiseen. 

Toinen yleinen prosessinmallinnuksen työkalu on uimaratamallinnus, joka soveltuu 

tilanteisiin, joissa halutaan tuoda selkeästi esille prosessivaiheiden vastuuhenkilö.  

VSM:ää on alunperin hyödynnetty autoteollisuudessa, mutta vuosikymmenten aikana 

sitä on sovellettu myös muille aloille. Terveydenhuollossa arvovirtakartoitus on saanut 

osakseen huomiota 2000-luvun alusta lähtien. Työkalun vahvuutena on sen ominaisuus 

visualisoida kokonaisuutta ja parantaa näkyvyttä nykytilan toimintatapoihin.  

Terveydenhuoltoon sovellettaessa arvovirtakartoitukseen on kehitetty useita malleja. 

Näistä viimeisimpiä on Henrique et al. (2015) kehittämä arvovirtakartoituksen malli, 

jossa huomioidaan potilas- ja informaatiovirran lisäksi myös materiaalivirta.   

Arvovirtakartoituksen lailla sen analysointia voidaan tehdä useasta näkökulmasta. 

Jimmerson (2010) painotti teoksessaan A3 ongelmanratkaisumenetelmää apukeinona 

tulevaisuudentilan kehittämiselle. Henrique et al. (2015) keskittyivät pullonkaulojen ja 

hukan tunnistamiseen. Hukkaa he pyrkivät poistamaan yhdistämällä tai poistamalla 

nykyisiä prosesseja tai parantamalla niiden virtausta. Hines ja Rich (1997) keräsivät 

osin kirjallisuudesta ja ehdottivat itse yhteensä seitsemää työkalua arvovirta-analyysin 

tekemiseen. Yhteistä näille kaikille arvovirran analysoinnin välineille ja lähtökohdille 

on tavoite hukan poistamisesta prosessista. Heistä jokainen tunnisti ensin asiakkaalle 

tuotettavan arvon, etsivät hukkaa nykyisestä prosesseista ja eri työkaluja hyödyntäen 

pyrkivät poistamaan hukkaa. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella odottamisen hukka on yleinen terveydenhuollon 

alalla. Tästä kertovat arvovirtakartoitukseen liittyvä kirjallisuus (Jimmerson 2010, 

Henrique et al. 2015), kapasiteettiin liittyvä kirjallisuus (Silvester et al. 2004, Eriksson 

et al. 2011) sekä tarve määrittää laki hoitoon pääsyn takaamiseksi. Hines ja Rich:n 

(1997) esittelemistä analysoinnin apuvälineistä Process Activity Mapping sekä Supply-

chain response matrix -työkalut korreloivat vahvasti odottamisen hukan kanssa. 

Odottamista kuvaavia jonoja voidaan Silvester et al. (2004) mukaan hallita kapasiteetin 

ja tarpeen aktiivisella seurannalla. Shou et al. (2017) nostivat tutkimistaan artikkeleista 
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esille potilasprosessien arvovirtakartoitusprojekteissa tärkeimmiksi 

kehittämistekniikoiksi johdon strategiat sekä prosessien standardoiminen. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella leikkaussalin materiaalivirran tutkimisen työkaluna 

voidaan käyttää Leanin Value Stream Mapping -työkalua. Sen avulla löydetyt hukan 

lähteet tulee Hines ja Rich:n (1997) mukaan priorisoida. Tässä voidaan hyödyntää 

Leanin ensimmäistä periaatetta, eli tunnistaa asiakkaan arvo ja priorisoida kehityskohde 

asiakkaan tärkeimmän arvon mukaisesti. Odottamisen hukka on todennäköinen löydös 

terveydenhuollon alalla ja sen poistamiseen voidaan käyttää eri menetelmiä. 
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3 ARVOVIRTAKARTOITUS  

Leikkaussalin materiaalivirta päätettiin mallintaa arvovirtakartoituksen avulla. Tässä 

kappaleessa käydään läpi toteutettu arvovirtakartoitus vaiheittain ja kuvataan 

leikkaussalin materiaalivirran ongelmakohdat, jotka nousivat arvovirtakuvauksessa 

esille. Arvovirtakuvaus-projektille tyypillisesti tutkimus rajattiin koskemaan yhtä 

tuoteperhettä. 

3.1 Tutkimusmetodi ja valittu tuoteperhe 

Toteutetun tutkimuksen voi jakaa kuvan 9 havainnollistamiin vaiheisiin. Nämä ovat 

haastattelut ja havainnointi, datan keräys, työpajan valmistelu ja toteutus, 

arvovirtakartoituksen analysointi ja kehitysehdotusten luominen.   

 

Kuva 9. Tutkimuksen rakenne. 

 

Tutkimuksen alussa valittiin arvovirtakartoituksen tuoteperheeksi primaari TEP- 

leikkauspotilaat eli potilaat, joille tehdään leikkaus, jossa suuri nivel kuten lonkka- tai 

polvinivel korvataan proteesilla. Revisio eli uusintaleikkaukset jätettiin tarkastelun 
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ulkopuolelle. Tämän jälkeen käytiin havainnoimassa ja haastattelemassa 

teemahaastatteluilla eri sidosryhmiä, joiden pohjalta voitiin kuvata TEP-

leikkauspotilaan hoidonvaiheet. Hoidonvaiheiden kestojen ja TEP-potilaiden tarpeen 

tutkimiseen kerättiin tietoa potilastietojärjestelmästä. Haastattelujen ja datan keräyksen 

avulla voitiin mallintaa TEP-potilaan keskimääräinen hoitopolku arvovirtakarttaan. 

Nykytilan varmistamiseksi ja ongelmakohtien esiinnostamiseksi järjestettiin työpaja, 

johon osallistui 15 ammattilaista. Työpajassa saatiin myös arvio arvoa tuottavasta ajasta 

ja kehitysehdotuksia tiimeiltä nykytilan haasteisiin. Tämän jälkeen arvovirtaa 

analysoitiin, pyrittiin tunnistamaan asiakkaan tärkein arvo ja priorisoitiin odottamisen 

hukka tärkeimmäksi poistettavaksi hukaksi. Tämän päätöksen pohjalta suoritettiin 

process activity mapping leikkaussalin materiaalivirran osalta. Tutkimuksessa 

esiinnousseisiin ongelmiin pyrittiin vastaamaan kehitysehdotuksilla. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelujen lisäksi kyselyä ennakkotehtävien osalta 

ja työpajatyöskentelyä. Työpajassa pyrittiin tunnistamaan nykytilan ongelmia 

aivoriihimenetelmän avulla. Itse ongelmanratkaisumenetelmään ei otettu kantaa vaan 

ryhmien annettiin itse valita lähestymistapa ongelmanratkaisuun. Työn tavoite etsiä 

ongelmakohtia ja kehitysehdotuksia materiaalivirrasta poikkeaa tavanomaisesta 

arvovirtakartoitusprojektista, joissa ensisijaisena tavoitteena usein on läpimenoajan 

lyhentäminen. Materiaalivirran optimointi voi omalta osaltaan auttaa lyhentämään TEP 

ja muidenkin perioperatiivisten potilaiden kokonaisläpimenoaikaa. Materiaalivirrassa 

syntyvät ongelmat voivat vaikuttaa leikkauksien kestoon ja sen myötä 

leikkaussalikapasiteettiin ja läpimenoaikaan.  

Tutkimuksen työpajan tuoteperheeksi valikoituivat primaari kokotekonivelleikkaukset 

eli totaaliendoproteesileikkaukset (TEP-leikkaukset). Kokotekonivelleikkauksien tarve 

on ollut suuressa kasvussa viime vuosikymmeninä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

(THL) ylläpitää implanttirekisteriä, joista voidaan seurata lonkka- ja polvileikkausten 

määriä vuosittain. Lonkan kokotekonivelleikkausten määrä on kasvanut 

moninkertaiseksi viimeisen 36 vuoden aikana. Valtakunnallisesti lonkan kokonivelen 

ensi- ja uusintaleikkauksia tehtiin 1980-luvulla vain 1 328 kappaletta, kun vuonna 2016 

vastaava luku oli 11 391. (THL tilastot, 2018) 
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Kasvavan kysynnän lisäksi toinen painava syy, miksi VSM projekti kohdennettiin TEP 

leikkaukseen, oli havainto siitä, että eri tulosalueilla oli meneillään omat Lean-projektit 

saman prosessin ympärillä. Ortopedian apulaisylilääkäri Ari-Pekka Puhto aloitti 2016 

Lean-projektin TEP-potilaan hoidon läpimenoajan lyhentämiseksi. Projektissa löydettiin 

keinoja, joilla potilas on aikaisemmin valmis kotiutumiseen, jonka seurauksena 

vuodeosastojakso lyheni. Lisäksi esimerkiksi poliklinikkakäynnin kestoa saatiin 

lyhennettyä järkeistämällä toimintoja.  

Keväällä 2018 sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue kuvansi myös omia prosessejaan 

arvovirtakartoituksella. Nämä kaksi erillistä projektia haluttiin saattaa yhteen. Lisäksi 

Puhdon vetämästä arvovirtakuvauksesta oli tätä tutkimusta tehtäessä kulunut kaksi 

vuotta, joten jatkuvan parantamisen hengessä oli mielekästä kuvantaa prosessi 

uudelleen. Edellisellä kerralla tavoitetila oli kahden kuukauden läpimenoaika. 

Tutkimuksessa suoritettuun työpajaan valittiin Henrique et al. (2015) esittämä tapa 

mallintaa arvovirta (Kuvattu kappaleessa 2.3.1) Valintaa helpotti se, että useissa 

sairaalaympäristöön tarkoitetuissa VSM menetelmissä materiaalivirtaa ei kuvattu 

arvovirtakartoituksessa. Nykytilankuvaus tehtiin Henrique et al. (2015) ehdottaman 

yhdeksän vaiheen mukaisesti. Kysyntädata rajautui primaari TEP-leikkauksien 

vuosittaiseen kysyntään. 

Jos arvovirtakartoitusta ajatellaan Womack ja Jonesin (1996) määrittelemien tehtävien 

kautta (Kuvattu kappaleessa 2.2) nykytilakuvauksessa keskitytään informaatiotehtävän 

sekä fyysisen muutoksen tehtävän tarkasteluun. Tämän tarkastelun avulla pyritään 

miettimään uudelleen ongelmanratkaisutehtävää. Tuotanto eli tässä tapauksessa 

leikkaustoiminta on ollut jo käynnissä, mutta sen toteuttamistapaa mietitään 

materiaalinsyötön osalta uudelleen.  

3.2 Tutkimusympäristö ja sidosryhmät 

Tutkimus toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Se on maantieteellisesti 

suurin ja pohjoisin Suomen viidestä yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä. Piirin 
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asukasluku on yli 400 000, ja koko Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella 

asuu noin 740 000 henkilöä. Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidosta vastaavat Oulun 

yliopistollinen sairaala ja Oulaskankaan sairaala. (Tulsa esite, 2018) Tässä 

tutkimuksessa keskitytään Oulun yliopistollisen sairaalan toimintaan. PPSHP:n 

organisaatiorakenne on kuvattu alla olevaan kuvaan 10. 

 

Kuva 10. PPSHP:n organisaatiorakenne. (PPSHP – organisaatio, 2018). 

 

Kokonaisuudessaan PPSHP:n organisaatio muodostuu valtuustosta, hallituksesta ja 

seitsemästä tulosalueesta sekä tulosalueeksi rinnastettavissa olevasta yhtymähallinnosta 

(PPSHP – organisaatio, 2018). Tutkimus suoritettiin Tulevaisuuden sairaala -

uudistamisohjelman alaisuudessa, joka toimii yhtymähallinnon alla. Tulevaisuuden 

sairaala OYS2030 -uudistamisohjelma käynnistettiin vuonna 2012 ja sen toteutusvaihe 

sijoittuu vuosille 2015–2030. Sairaalan rakentamisen lisäksi uudistamisohjelman 

tavoitteena on parantaa toiminnan tuottavuutta sekä edesauttaa hoidon vaikuttavuutta. 

Uudistamisohjelman rakentamisen kustannuksiksi on arvioitu 900 miljoonaa euroa, 

jonka on arvioitu olevan vain 4-6 % 30 vuoden aikaisista elinkaarikustannuksista. 

(OYS2030, 2018) Tulevaisuuden sairaala -projektitiimin lisäksi diplomityön 

empiriaosuus toteutettiin yhteistyössä sairaanhoidollisten palveluiden sekä operatiivisen 

tulosalueen kanssa. 
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Leikkausprosessiin ja materiaalin toimitukseen osallistuu useita sidosryhmiä. 

Seuraavissa kappaleissa esitellään valtaosa sidosryhmistä, jotka osallistuvat Oulun 

yliopistollisen sairaalan TEP-leikkauspotilaan hoitopolkuun sekä niiden toimintatavat. 

Osa potilaan tutkimuksista tehdään jo perusterveydenhuollossa, mutta tämän 

tutkimuksen keskittyessä erikoissairaanhoitoon sidosryhmiä perusterveydenhuollosta ei 

esitellä.  

Poliklinikat voidaan jakaa ajanvarauspoliklinikoihin eli lähetepoliklinikoihin sekä 

päivystyspoliklinikoihin. Erikoisalojen mukaan jaetuille ajanvarauspoliklinikoille 

potilaat saapuvat yksityislääkärin- tai terveyskeskuslähetteellä. Lähetteen 

kiireellisyyden arvioi lähettävä lääkäri sekä poliklinikalla lähetteen vastaanottava 

lääkäri. Potilaan hoidontarve arvioidaan poliklinikalla ja osa potilaista ohjataan 

leikkausjonoon. Osa sen sijaan palaa ei-operatiiviseen hoitoon ja kiireellistä hoitoa 

tarvitsevat potilaat voidaan ottaa poliklinikalta sairaalaan vuodeosastolle. 

Päivystyspoliklinikalle potilaat tulevat terveyskeskuksien päivystyslähetteellä tai oma-

aloitteisesti äkillisen sairastumisen tai vammautumisen myötä. (Ukkola et al. 2001, s. 

16-17) Tässä tutkimuksessa olennaisessa roolissa toimii avohoitotalon poliklinikka, 

jossa kokotekonivelleikkauspotilaiden tilanne arvioidaan. Tekonivelpotilaiden 

erikoissairaanhoidon hoitopolku voi alkaa myös päivystyspoliklinikalta. Lisäksi 

leikkaukseen voidaan saapua suoralähetteellä, jos kaikki tarvittavat tutkimukset on 

suoritettu. 

OYS:ssa toimii useita leikkausosastoja. Näistä toiminnaltaan laajin on 

keskusleikkausosasto (KesLe), jossa toteutetaan arviolta 10 000 toimenpidettä 

vuosittain 18:sta leikkaussalissa. (PPSHP – KesLe, 2018) Tutkimuksen kohteena olevat 

kokotekonivelleikkaukset toteutetaan KesLessä. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuljetuskeskus vastaa materiaalikuljetuksista ja 

sen lisäksi myös lähetti- ja autokuljetusten koordinoinnista ja tuottamisesta OYS:n, 

psykiatrian klinikan sekä Oulun kaupunginsairaalan alueella. Kuljetuspalvelut kattavat 

auto- ja lähettikuljetukset sekä sisäiset kuljetukset Oulun Yliopistollisessa sairaalassa. 

(PPSHP – logistiikka, 2018) Tämän työn kannalta olennaiset toimet kuljetuspalvelun 
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osalta ovat materiaalin kuljetus keskusvaraston ja leikkausosaston välillä sekä 

materiaalin kuljetus välinehuollon ja leikkausosaston välillä.  

Oulun yliopistollisen sairaalan välinehuollon toiminta on toteutettu hyvin pitkälle 

Klundert. et al. (2008) kuvaaman toimintatavan mukaisesti, joka esitettiin kappaleessa 

2.5.1. Suurin eroavaisuus kuvattuun malliin on varsinaisen steriilivaraston puute 

välinehuollon tiloissa. Nykytilassa steriilit välineet pyritään kuljettamaan suoraan 

asiakkaiden steriilivarastoon. Käytännössä lähettämöön syntyy kuitenkin pieni 

välivarasto, joka odottaa kuljetusta. OYS:n tiloissa toimiva välinehuoltokeskus vastaa 

OYS:n omien tarpeiden lisäksi myös Oulun kaupungin välinehuollon tarpeisiin.  

(PPSHP – Välinehuolto, 2018) Järjestely on varsin uusi, sillä vielä 28.2.2017 

julkaistussa Pohjois-Pohjanmaan Sote -työryhmän loppuraportissa Oulun kaupungilla 

oli 20 välinehuoltajaa, jotka ovat sittemmin keskitetty. Saman raportin mukaan OYS:n 

välinehuollossa työskenteli vajaa 80 henkilöä.  

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin varastopalveluista vastaa OYS:n keskusvarasto 

sekä Oulaskankaan sairaalan varasto. Niiden tehtävänä on vastaanottaa, varastoida ja 

jaella käyttäjien tarvitsemat hyödykkeet. (PPSHP – logistiikka, 2018) Tässä työssä 

keskitytään OYS:n keskusvaraston toimintaan varastopalveluiden osalta. 

Keskusvarastotilaukset yksiköissä OYS:ssa hoitaa hyllytyspalvelut. Toiminnan 

aloituksen perusteena oli antaa hoitajille mahdollisuus keskittyä hoitotyöhön. Työnjaon 

seurauksena tilaus- ja logistiikkatyön vastuuta siirrettiin alaan koulutetuille. (Ahlstén 

2013) Hyllytyspalvelu kerää myös toimenpidekohtaisenpakkauksen. 

OYS:ssa aloitettiin 2015 kesällä pilotti niin kutsutusta toimenpidekohtaisesta 

pakkauksesta. Pilotti lähti liikkeelle pään ja kaulansairauksien leikkausyksikössä ja on 

edennyt vaiheittain myös muihin yksiköihin. Pakkaukseen kerätään kertakäyttötuotteet 

sekä leikkauksessa vaadittavat uudelleenkäytettävät instrumentit. Se kootaan 

leikkaussuunnitelman mukaisesti päivää ennen elektiivistä leikkausta. Tärkein hyöty, 

joka toimenpidekohtaisella pakkauksella haluttiin saada, on hoitajan työajan 

säästyminen logistiselta toiminnalta. 
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Toimenpidekohtainen pakkauksen lähtökohtana oli myös vaikuttaa leikkaussalin 

vaihtoaikaan ja poistaa vaihdon yhteydessä tehtävää välineiden etsintää. (Ahlstén 2013) 

Projektia ei kutsuttu Leanin vaihtoaikojen lyhentämiseen keskittyvän työkalun SMED 

(Single-minute exchange of die) -nimellä, mutta idealtaan toimenpidekohtainen pakkaus 

olisi SMED ajatuksen mukainen. Toimintaa, joka ei ole pakollista tehdä leikkaussalin 

potilaan vaihdoksen yhteydessä, siirretään muulle ajalle.    

Oulun yliopistollisessa sairaalassa perustettiin 2016 tammikuussa 

hoidonsuunnitteluyksikkö, johon keskitettiin elektiivisten leikkausten ajananto ja 

koordinointi. Hoidonsuunnittelijan vastuu alkaa potilaan päästessä leikkausjonoon. 

(Verve, 2018) Toisin sanoen hoidonsuunnitteluyksikkö huolehtii OYS:ssa 

operatiivisesta leikkaussaliaikataulutuksesta, joka on tarkemmin kuvattu kappaleessa 

2.4.2.  

Oulun yliopistollisessa sairaalassa leikkaussaliaikataulutus toteutetaan samalla 

periaatteella kuin Addis et al. (2016) kuvasi. Erikoisaloille on jaettu viikkokalenteriin 

tietty määrä saliaikalohkoja, joihin hoidonsuunnittelija tekee operatiivisen suunnittelun 

ja jakaa yksittäiset leikkaukset saliaikoihin. TEP-leikkauksille on varattu kaksi 

kokonaista leikkaussalipäivää viikossa ja yksi salipäivä joka toinen päivä. 

Kiireellisyysluokat OYS:ssa on määritetty lähes kappaleessa 2.4.1 kuvatulla tavalla. 

Päivystyksellisten leikkausten osalta on tehty tarkempi jaottelu. Ne jaetaan kolmeen 

luokkaan, joista kiireellisin on hätäleikkaus.  

3.3 Haastattelut ja havainnointi 

Tiedon kerääminen alustavaa arvovirtakartoitusta eli prekartoitusta varten suoritettiin 

teemahaastattelujen avulla. Haastateltavina olivat sairaanhoidollisten palveluiden eri 

osastopäällikköjä, henkilöitä hoidonsuunnittelusta, kirurgian poliklinikan sairaanhoitaja 

sekä ortopedian apulaisylilääkäri. Haastatteluissa käytiin läpi TEP-leikkausprosessin 

lisäksi yleisellä tasolla kunkin yksikön sisäisiä prosesseja ja niihin liittyviä 

erityispiirteitä ja haasteita. Kokonaisuudessaan haastateltiin yhtä leikkaavaa lääkäriä, 

yhtä sairaanhoitajaa, kahta järjestelmäasiantuntijaa, kahta materiaalihenkilöä, yhtä 
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kuljetuksesta vastaavaa henkilöä, yhtä hankinta-asiantuntijaa, kahta 

hoidonsuunnittelusta vastaavaa henkilöä sekä yhtä tulosaluejohtajaa.   

Alustavan arvovirtakartoituksen mallintamisessa käytettiin haastattelujen lisäksi 

olemassa olevia prosessikuvauksia ja aiheeseen tehtyjen työpajojen tuloksia. 

Haastattelujen yhteydessä käytiin myös havainnoimassa toimintaa haastatteluun 

liittyvän osaston osalta. Välinehuollon tuotannontiloissa käytiin kaksi erillistä vierailua, 

leikkausosaston steriilivarastoissa kolme kertaa ja keskusvarastolla sekä 

vastaanottoterminaalissa käytiin kerran. Lisäksi hoidonsuunnittelun tiloja ja työtä 

käytiin havainnoimassa yksittäisellä vierailulla. 

Alustavaa nykytilakartoitusta tehtäessä haasteeksi osoittautui valinnat siitä, kuinka 

tarkasti prosessi kuvataan. Tarkkuusaste valittiin sellaiseksi, että materiaalin liikkumista 

voidaan seurata eri osastojen välillä ja toimintojen tilaussignaalin voi selkeästi havaita. 

Välinehuollon osalta harkittiin pitkään piirretäänkö sen sisäinen prosessi auki vai 

jätetäänkö kuvaus yhden prosessilaatikon sisään. Tutkimuksen esityönä välinehuollon 

sisäinen prosessi kuvattiin perinteisellä arvovirtakartoituksella seinälle, mutta työpajaan 

ja lopulliseen työhön valittiin yksittäinen prosessilaatikko. 

Haastatteluissa pyrittiin kysymään myös kunkin toimialueen ongelmakohtia. 

Havainnoinnista ja haastattelusta kerättiin alla luetellut kuusi haastetta 

arvovirtakartoituksen ongelmat osioon: 

1. Välinehuollon työn priorisointi ja ihanteellisen tilausprosessin määritys. 

(Tällä hetkellä kolme eri tapaa määrittää kiireellisyysluokka) 

2. Myöhäiset implanttitoimitukset. (Ei tietoa riittävän aikaisin) 

3. Päivystysleikkausten aiheuttamat materiaalipuutokset 

4. Tarpeiden määrityksen vaikeus: Kontainerin sisällön sekä odottamattomien 

materiaalitarpeiden osalta. Kuinka voitaisiin hoitaa odottamattomat 

materiaalitarpeet mahdollisimman sujuvasti? (Työpajasta kommentti: Ei koske 

primaarikirurgiaa yhtä suuresti kuin revisioita.) 

5. Toimimattomat tai puuttuvat välineet. 
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6. Välinehuollon huoltoprosessi. Huollosta tuleva väline ei kohtaa kontaineriin 

kanssa. 

Muita esiinnousseita haasteita olivat tekniset ongelmat välinehuollon pesukoneissa, 

muutamien instrumenttikorien vähyys ja välinehuollon työkuorman epätasaisuus. 

Välinehuollon lähettäessä huoltoon tai korjattavaksi instrumentin vajaa kontaineri 

lähetetään nykytilanteessa KesLen steriilivarastoon, joka voi aiheuttaa 

leikkauksenaikaisen materiaalipuutteen. Varaston ja kuljetuspalvelun haasteisiin 

kuuluivat saldovirheet varastotavaroissa, epäselvästi merkityt toimitusosoitteet ja 

tekniset haasteet välineiden sijainnin seurannassa. Hoidonsuunnittelun yhtenä 

suurimpana ongelmana nähtiin useat tietojärjestelmät, joita ei ole integroitu täydellisesti 

toisiinsa. Siten sama tieto joudutaan syöttämään eri järjestelmiin useaan kertaan. 

3.4 Datan keräys 

Haastattelujen ja havainnoinnin avulla saatiin kehitettyä alustava kartoitus TEP-

leikkauspotilaan arvovirrasta, jota täydennettiin potilastietojärjestelmästä ja 

ennakkotehtävistä saaduilla informaatioilla. Arvovirtakartoitukseen kerätty data voidaan 

jakaa TEP-leikkauspotilaiden määrään liittyvään tilastoon, TEP-leikkauspotilaan 

hoidonvaiheiden kestoihin liittyvään tietoon sekä prosessivaiheiden sisältöön. 

Valtakunnallisesti TEP-leikkausten määrä on pitkällä aikavälillä noussut aiemmin 

mainitun THL:n tilastojen mukaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä lonkan- ja 

polven tekonivelleikkauksia tehdään Oulun yliopistollisessa sairaalassa Oulussa sekä 

Oulaskankaan operatiivisessa yksikössä. OYS:n potilastietojärjestelmän mukaan vuonna 

2012 primaari TEP-leikkauksia toteutettiin yhteensä 1 328 kappaletta, joista 732 tehtiin 

Oulun yksikössä. Vastaavat luvut vuodelta 2017 ovat 1 852 leikkausta, joista 971 

kappaletta Oulussa. Leikkaukset jakautuvat varsin tasaisesti lonkan- ja polven 

tekonivelleikkauksien välillä. Vuonna 2012 lonkan TEP-leikkaukset muodostivat 47 % 

primaari TEP-leikkauksista, kun taas 2017 vastaava luku oli 53 %. 

Haastatteluissa muodostui karkea käsitys potilaan läpimenoajasta, mutta tutkimukseen 

haluttiin saada tieto keskimääräisestä läpimenoajasta mahdollisimman läheltä 
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nykyhetkeä. Hoidonvaiheisiin kuluvien aikojen selvityksessä käytettiin 

potilastietojärjestelmää, josta erikoissuunnittelija haki yhden kuukauden aikana 

leikattujen potilaiden tiedot ilman henkilötietoja.  

Potilaan läpimenoaikaa ei saada suoraan tietojärjestelmästä, vaan sen selvittäminen on 

osin manuaalista työtä. Työpajassa käytettyyn otantaan valittiin primaari TEP-

leikkaukset tammikuulta 2018, jotka suoritettiin Oulun operatiivisessa yksikössä. 

Primaareja TEP-leikkauksia toteutettiin tarkasteluaikana 90 kappaletta, joista 74 oli 

elektiivisiä leikkauksia ja 16 päivystysleikkauksia. Tiedot haettiin 

potilastietojärjestelmästä hoitokokonaisuusnumeron perusteella ilman tunnistetietoja.  

Hoitokokonaisuuden aloittamiseen ja lopettamiseen liittyviä käytäntöjä on useita, jolloin 

datan luotettavuus joissain tilanteissa on kyseenalaista. Selkeästi merkityt ajat ovat 

saliaika leikkaussalissa, toimenpideaika sekä heräämössä vietetty aika. Osastohoitoaika 

on myös yksiselitteisesti merkitty järjestelmään. Haastavin aika tulkita on potilaan 

lähetteen hyväksymisestä leikkausjonoon asetukseen kuluva aika. Tammikuun 2018 

otannan perusteella saatiin kerättyä hoitovaiheiden keskimääräiset kestot (Liite 1). 

Vaihtelua on hoidonvaiheiden sisällä paljon. 

Liitteen 1 taulukosta voidaan selvästi havaita, että pisimmät odotusajat potilaalle ovat 

muodostuneet poliklinikka käynnin sekä leikkauksen eteen. TEP-potilaan läpimenoaika 

lähetteen saapumisesta kotiutumiseen oli keskimäärin 5-7 kuukautta tammikuussa 2018 

leikattujen perusteella. Vuoden 2016 tehdyssä tulevaisuudentilakartoituksesta 

leikkaukseen pääsylle annettiin tavoitteeksi kaksi kuukautta. Tästä tavoitteesta ollaan 

vielä varsin kaukana. Kappaleessa 2.4.1 kuvatut lakisääteiset hoidonkiireellisyysrajat 

kuitenkin täyttyivät 2018 tammikuun otannan keskiarvoissa. Lähete on käsitelty alle 

kolmessa viikossa, ja siten tieto jatkohoidon tarpeesta on välitetty potilaalle. 

Leikkausjonoon asetus tapahtui tammikuussa alle kolmeen kuukauteen kuten laissa 

määrätään. Lisäksi keskiarvoisesti potilas pääsi leikkaukseen alle kuuden kuukauden 

jonotuksella tapauksissa, joissa jonotuksen syynä oli sairaalan resurssi. 

Kiireellisyysluokka kahden leikkaukseen pääsy oli keskimäärin hieman yli kaksi 

kuukautta, joka on yli kaksinkertaisesti pidempi kuin kiireellisyysluokan suositus. 
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Datasta kävi ilmi myös prosessinvaihtelu. Esimerkiksi vuodeosastojakso vietetään 

haastattelujen perusteella osastolla 10, mutta analysoitaessa dataa huomattiin, että 

todellisuudessa tammikuussa vuodeosastojakson vietti osastolla 10 81 % primaari TEP-

leikkauksessa käyneistä potilaista. Erilaisia käyntikertoja oli yksittäisellä potilaalla 

samaan hoitokokonaisuuteen liittyen enimmillään 25 kappaletta, kun keskiarvo oli 6,3 

käyntiä.  Leikkaussalissa enimmillään vietetty aika oli 6 tuntia 22 minuuttia ja 

heräämössä 18 tuntia 26 minuuttia. Kokonaisotannan 90 potilaasta yksi menehtyi 

vuodeosastojaksolla. 

Prosessivaiheisiin liittyvää muuta tietoa ei saatu järjestelmästä, vaan se kerättiin 

haastattelujen, ennakkotehtävien ja työpajan avulla. Datan keräystä varten tulostettiin 

prosessilaatikko jokaiselle prosessinvaiheelle (Taulukko 5). Prosessilaatikon sisällön 

määrittämisessä käytettiin apuna Henrique et al. (2015) arvovirtakartoituksesta löytyviä 

prosessin tunnusmerkkejä. Prosessilaatikon tarkemmat selitykset löytyy liitteestä 2. 

Taulukko 5. Prosessilaatikko. 

 Prosessin nimi 

Osasto:   

Lokaatio:   

Vastuuhenk.   

LT:   

C/T:   

Toistuvuus:   

Vuoro:   

Takt time   

 

3.5 Työpajan suunnittelu ja valmistelu 

Haastattelujen, havainnoinnin ja datan keräyksen avulla saatiin luotua prekartoitus TEP-

leikkauspotilaan prosessista. Tämän jälkeen työpajaan kutsuttiin osaajia prosessin eri 

osioista ja työpajan valmistelu aloitettiin. Kutsuttavia mietittäessä pyrittiin saamaan 

työpajaan mahdollisimman useasta prosessinvaiheesta edustaja paikalle. Henkilöiden 
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valinnassa käytettiin apuna apulaisylilääkärin suosituksia. Osa kutsutuista oli aiemmin 

osallistunut 2016 järjestettyyn VSM projektiin sekä ovat osana jatkuvan kehityksen 

tiimiä. 

Mallinnettu nykytilankuvaus muunnettiin sähköiseen muotoon ja lähetettiin työpajaan 

osallistuville ennakolta tutustuttavaksi. Sen lisäksi osallistujille jaettiin niin kutsutut 

ennakkotehtävät (Liite 3), jossa kysyttiin nykytilasta varmentavia kysymyksiä sekä 

pyydettiin tutustumaan ennakolta Leanin seitsemän hukkaan (Kuvattu kappaleessa 2.3). 

Ennakolta lähetetyillä tehtävillä pyrittiin lyhentämään pajaan käytettävää aikaa, sillä 

resurssien saaminen koko päivän kestävään työpajaan ei onnistunut. 

3.5.1 Ennakkotehtävät 

Yhteensä 15 osallistujasta kolme vastasi ennakkotehtäviin (Liite 3). Kolmesta 

vastaajasta yksi palautti tehtävät ennen työpajaa, yksi palautti tehtävät työpajan aikana 

ja kolmas vastasi tehtäviin pajapäivänä lähes välittömästi pajan jälkeen.  
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Vastaukset, jotka palautettiin, olivat pääosin huolellisesti täytettyjä, kuten voidaan 

havaita taulukosta 6.  

Taulukko 6. Ennakkotehtävien vastaukset. 

Ennakkotehtävien vastaukset (n=3) 

Kysymys Vastaaja 1 Vastaaja 2 Vastaaja 3 Yhteensä K Yhteensä K + O 

1. Nykytila K E K 2 2 

2. Prosessilaatikot O E O 0 2 

3. Oma työ prosessissa K K K 3 3 

4. 7 Hukkaa K O O 1 3 

          4.1 Ylituotanto K K E 2 2 

          4.2 Varastointi K K K 3 3 

          4.3 Kuljetus ja liike K K K 3 3 

          4.4 Odotus K K K 3 3 

          4.5 Virheet K K E 2 2 

          4.6 Prosessointi K E K 2 2 

          4.7 Hämmennys K K K 3 3 

Yhteensä (K): 10 7 7 24 28 

Vastauksen taso: K = Tehtävään vastattu kokonaisuudessaan 

  O = Tehtävään vastattu osittain 

  E = Tehtävään ei ole vastattu 

 

Seuraavaksi ennakkotehtävien kysymyksiin saadut vastaukset käydään 

kysymysjärjestyksessä läpi. 

1: Nykytilan kuvaukseen tuli ennakkotehtävien kautta yksi korjaus. Siihen lisättiin 

prosessilaatikko anestesialääkärin suorittamalle preoperatiiviselle arviolle, joka tehdään 

poliklinikka käynnin yhteydessä. Potilaan näkemisen tarve arvion yhteydessä on 

anestesialääkärin päätettävissä. Toinen vastanneista koki prosessikuvauksen 

todenmukaiseksi työpajan jälkeen, ja mainitsi hoidonprosessikuvauksen olevan tuttu 

aiemmasta arvovirtakartoitusprojektista. 

2: Toinen tehtävä oli vastauksista päätellen haastava vastata kokonaisuudessaan, sillä 

täytettäviä kenttiä oli paljon, ja termit olivat osittain vieraita. Yksi vastaajista kertoi 

keskittyvänsä prosessinläpimenoajan arviointiin ajanpuutteen vuoksi. Myös sen 
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määrittämisessä oli omat haasteensa, sillä yksittäisillä sanoilla nimetty prosessi ei 

määrännyt riittävän selkeästi prosessin aloitus- ja lopetushetkeä. Vastaaja antoi kaksi 

vaihtoehtoa prosessin läpimenoajalle vaihdellen hieman prosessin määrittelystä. Toinen 

vastaajista keskittyi tarkentamaan vuodeosastojakson kotiuttamisen prosessia. 

Ohjeistuksen mukaan potilaan saa kotiuttaa toisena leikkausta seuraavana aamuna ja 

kotiutuksen voi tehdä lääkäri tai sairaanhoitajahoitaja. 

3: Kaikki ennakkotehtäviin vastanneista tunnistivat tekevänsä työtä jossain kohtaa 

nykytilankuvausta. Kaksi kolmesta vastaajasta myös nimesi prosessikohdat, joiden 

parissa he työskentelevät. 

4: Neljäs ennakkotehtävä kysymys oli laajin, sillä se piti sisällään seitsemän kohtaa. 

Kaksi kolmesta vastaajasta ei osannut tai ehtinyt vastata jokaiseen kohtaan, vaan 

vastauksissa oli jätetty tyhjäksi yksi ja kaksi kohtaa. Tyhjiksi jätetyt kohdat eivät olleet 

samoja.  Vastaukset olivat tehty ohjeiden mukaisesti, eli hukkaa löydettiin nimenomaan 

omaan toimenkuvaan liittyvistä tehtävistä.  

Kolme osallistujaa, jotka vastasivat ennakkotehtäviin, olivat selkeästi käyttäneet aikaa 

ja analysoineet omaa työtänsä TEP-leikkauspotilaan hoitoprosessissa. Erityisesti 

tehtävän neljä vastaukset olivat kattavia ja osoittivat ymmärrystä Leanin seitsemästä 

hukasta. Varastointi, kuljetus ja liike, odotus ja hämmennys olivat hukkia, joista kaikki 

vastaajista löysivät esimerkkejä omasta työstään. Hukkia miettineet henkilöt toivat esille 

todellisia ongelmia ennakkotehtävissä, joiden ratkaisemisella voisi olla vaikutuksia 

nykytilakarttaan. Vastanneet eivät työskennelleet varsinaisesti materiaalivirran parissa, 

jolloin esille tuodut ongelmat eivät koskeneet materiaalivirtaa. Vastaavanlainen kysely 

voisi tuottaa jatkossakin arvokkaita huomioita prosessien haastekohdista. Esimerkiksi 

anestesialääkärin prearvioinnin osalta tuli esille haaste, että toisinaan leikkaus perutaan 

arvion jälkeen tai kirurgi ei ole vielä nähnyt potilasta ennen arviota, jolloin potilas ei 

välttämättä päädy leikattavaksi. Tällöin arvion tekeminen voi olla täysin turhaa työtä. 

Siten prearvioinnin tilaussignaalia voisi olla syytä miettiä uudelleen.  
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3.5.2 Muut valmistelut 

Ennakkotehtävien ja sähköisen nykytilakartan lisäksi työpaja vaati hieman muuta 

valmistelua. Työpajaan tehtiin agenda (Liite 4), jossa määriteltiin tarkasti työpajan 

aikataulu. Aikataulua tukemaan tehtiin esitysrunko, jossa oli pohjustus työpajan eri 

osioille. Haastattelujen pohjalta piirretty paperinen arvovirtakartoitus tehtiin 

rullapaperille, kuten Henrique et al. (2015) sekä Tapping et al. (2009) ehdottivat, ja 

paperin pystyi tarpeen mukaan levittämään auki ja rullaamaan kasaan. Paperin lisäksi 

pajaan tarvittiin viivain, kyniä, tussitaulu, tusseja, erivärisiä Post-it® lappuja, sekä 

pienempiä Post-it® lappuja, joilla merkittiin VA, NVA, sekä NNVA toiminnot.  

Anestesiakelpoisuuden prearviointi lisättiin nykytilankuvaukseen ja sähköinen 

nykytilakartoitus tulostettiin A3 papereille, jotta työpajan jokaisella tiimillä olisi 

nykytilakartta käytettävissä työpajan ongelmanratkaisuvaiheessa. Lisäksi 

ongelmanratkaisuvaihetta varten tuotiin varattuihin neuvotteluhuoneisiin tussitaulu ja 

tusseja. Edellisessä kappaleessa mainitun prosessilaatikon termit suomennettiin ja 

selitettiin auki sekä ennakolta lähetetyssä materiaalissa että työpajan seinälle 

kiinnitetyssä A3 paperissa (Liite 2).  

3.6 Työpajan toteutus 

Työpajaan kutsuttiin yhteensä 23 työntekijää, joista järjestäjän lisäksi 15 pääsi 

osallistumaan aktiivisesti pajaan. Heistä kolme toimii tietojärjestelmäasiantuntijoina. 

Sairaanhoidollisista palveluista paikalla oli asiantuntijoita keskusvarastosta ja 

hyllytyspalveluista, välinehuollosta, kuljetuspalveluista, sairaalahuollosta sekä 

radiologiasta. Lääkäreitä edustamassa olivat anestesialääkäri sekä ortopedian 

apulaisylilääkäri. Lisäksi paikalla oli henkilö keskusleikkausosastolta, sairaanhoitaja 

vuodeosastolta, kaksi henkilöä hoidonsuunnittelusta ja projekti-insinööri tulevaisuuden 

sairaala projektista. Kutsutuista paikalle eivät päässeet leikkaukseen kotoa -yksikön 

(leiko) sairaanhoitaja, leikkaussalihoitaja sekä sairaanhoitaja avohoitotalon 

poliklinikalta. Poliklinikan sairaanhoitajan kanssa nykytilankuvaus käytiin läpi ennen 

työpajaa.  



49 

 

 

3.6.1 Nykytilankartoituksen validointi 

Työpajan alussa käytettiin hetki aikaa nykytilan todenmukaisuuden arviointiin, jossa 

ennen pajaa tehty nykytilakartta osoittautui olevan lähellä todenmukaista prosessia. 

Ennakkotehtävien perusteella lisätyn anestesia-prearvion lisäksi työryhmä halusi tehdä 

karttaan seuraavat lisäykset: Poliklinikka-aulan jono, hoitajan kirjaukset järjestelmään 

potilaan kotiuttamisen yhteydessä ja röntgenmittakuvat poliklinikka käynnin 

yhteydessä. Työpajan jälkeen ilmeni, että vuodeosastojakson aikana otetaan myös 

kontrolliröntgenkuvat keskusröntgenissä. Tämä ei tullut pajassa ilmi. Koska 

röntgenkuvaus toteutetaan vuodeosastojakson aikana, on mahdollista, että työryhmä 

koki sen osaksi merkittyä vuodeosastoprosessia. 

Kokonaisuudessaan paperinen nykytilakartta on fyysiseltä kooltaan hieman yli 6,5 

metriä pitkä, joka kuvaa prosessin monimutkaisuutta. Paperisesta kartasta otettiin kuva 

työpajan jälkeen. (Liite 5). Sähköinen nykytilakuvaus on materiaalivirran osalta 

poimittu liitteeseen 6. 

Sähköisessä nykytilakartassa materiaalivirran tilauspisteitä on pyritty kuvaamaan 

sinisillä nuolilla. Mustat nuolet kuvaavat sekä informaation, että materiaalin liikkumista 

ja oranssit nuolet kuvaavat suullista viestintää odottamattomien materiaalitarpeiden 

osalta. Paksu oranssi nuoli sen sijaan kuvaa potilaan fyysistä liikkumista. 

Leikkaussalimateriaalivirran voidaan ajatella alkavan leikkaavan lääkärin määrittäessä 

toimenpidepakkauksen. Tämä tapahtuu nykytilassa viimeistään kello 12 leikkausta 

edeltävänä päivänä, jonka hoidonsuunnittelijat ovat leikkaukselle antaneet 

kiireellisyysluokan mukaan. Toimenpidepakkauksen tilaus tulee siis leikkausajasta. 

Toimenpidepakkauksen määritys antaa tiedon tulevan toimenpiteen materiaali- ja 

välinetarpeista sekä välinehuoltoon että hyllytyspalveluille. Molemmissa yksiköissä 

tiedon käsittely on nykytilassa manuaalista toimintaa ja tiedot tulostetaan paperille 

yksikön työntekijöiden toimesta. Hyllytyspalvelun työntekijä kerää varastoista tilatut 

leikkaustarvikkeet kokonaisuudeksi, joka voidaan viedä leikkaussalin viereen 

odottamaan toimenpidettä. Koska toimenpidepakkauksia tehdään kerralla vain 

seuraavan päivän tarpeen mukaan, tilaus on osaltaan rakennettu Leanin neljännen 
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periaatteen eli imuohjauksen periaatteen mukaisesti. Välinehuollon tilaus määräytyy 

kahdesta osasta: tarpeesta steriloida toimenpiteistä palaavat instrumentit ja steriloinnin 

kiireellisyydestä. Toimenpidepakkauksen määritys määrää kiireellisyyden ja saapuvat 

likaiset välineet kertovat tarpeen sähköisen järjestelmän lisäksi. 

3.6.2 Arvoa tuottava aika 

Nykytilan todennuksen jälkeen ryhmälle esitettiin arvon määritys, jossa arvoa 

tuottavaksi toiminnaksi ajatellaan olevan tilanteet, joissa asiakkaan kokemat hyödyt 

ovat suuremmat kuin uhraukset. Uhrauksiksi koetut asiat voivat olla esimerkiksi 

rahalliset tai ajalliset uhraukset. Arvoa voi lisätä esimerkiksi hyvä palvelun laatu. 

Tämän jälkeen pajaan osallistujat jaettiin neljään ryhmään. Jokaiselle ryhmälle 

määrättiin arvovirrasta tietty osuus, jonka toimintoja ryhmän tuli arvioida arvoa 

tuottavaksi (VA), arvoa tuottamattomaksi (NVA) tai arvoa tuottamattomaksi, mutta 

pakolliseksi toiminnaksi (NNVA). VA-toiminnot merkittiin vihreillä tarroilla NNVA-

toiminnot oransseilla tarroilla ja NVA-toiminnot punaisilla tarroilla. Kun jokaiselle 

prosessille oli merkitty luokka, pyydettiin ryhmää arvioimaan parhaan osaamisensa 

mukaan jokaiselle arvoa tuottavalle toiminnolle aika. 

Ryhmien nopeudessa ja tavassa suorittaa tehtävä oli eroavaisuuksia. Prosessien lisäksi 

lappuja annettiin myös varastoa kuvaavien symbolien päälle. Eroavaisuudet kertovat 

tehtävän olleen hieman epäselvästi ohjeistettu. Laputuksen aikana yksi ryhmä toi esille 

vaikeuden päättää, onko toiminto arvoa tuottavaa vai ei. He kertoivat prosessissa olevan 

sekä arvoa tuottavaa että arvoa tuottamatonta toimintaa. Tämä kertoo ryhmän 

ymmärtäneen hukan moninaisuuden, sekä sen että arvoa tuottavankin toiminnon sisällä 

on hukkaa. 

Työpajan työryhmä laputti yhteensä 24 toimintoa arvoa tuottaviksi toiminnoiksi (Liite 

7). Näistä osa voidaan liittää ajallisesti yhteen, kuten vuodeosastojakso. Yhteensä arvoa 

tuottava toiminto vie arvioidusti aikaa kolmesta vuorokaudesta ja 17 tunnista hieman yli 

neljään vuorokauteen. Kokonaisaika prosessille oli tammikuun 2018 datan perusteella 

5-7 kuukautta vaihdellen kiireellisyysluokan mukaan. Siten arvoa tuottava aika 
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kokonaisläpimenoajasta lähetteen saapumisesta kotiuttamishetkeen oli tammikuussa 

keskimäärin 2,0 prosentista 2,5 prosenttiin  

Arvoa tuottavien ja arvoa tuottamattomien prosessivaiheiden osalta yksi iso kysymys on 

potilaan kuntoutumisajanjakso kotona vuodeosastojakson jälkeen. Jakson pituus 

vaihtelee kuudesta viikosta kolmeen kuukauteen polvi- ja lonkkapotilailla. Jos kotona 

kuntoutumisjakso arvioidaan arvoa tuottavaksi toiminnoksi, kuten työryhmä arvioi, 

arvoa tuottavan ajan osuus koko hoitopolusta kasvaa yksittäisistä prosenttiyksiköistä 

jopa yli 50 %:iin. Sairaalanprosessia tutkiessa voi kuitenkin olla mielekkäämpää ajatella 

kuntoutumisjaksoa neutraalina aikana, ja keskittyä arvovirtaan joka muodostuu 

lähetteen saapumisen ja kotiuttamispäätöksen välille.  

3.6.3 Esille tulleet ongelmat ja ongelmien valinta 

Työpajassa työryhmää pyydettiin kirjoittamaan lapulle mieleen tulevia ongelmia 

nykytilasta liittyen materiaalivirtaan. Apuna pyydettiin käyttämään Jimmersonin (2010) 

ehdottamia Leanin seitsemää hukkaa, jotka on kuvattu kappaleessa 2.3 Työryhmälle 

annettiin ensin 10 minuuttia aikaa tunnistaa ongelmia materiaalivirrasta, mutta varatussa 

ajassa ongelmia tuli esille varsin vähän. Tämän seurauksena ongelmantunnistukseen 

käytettävä aika pidennettiin 20 minuuttiin. Siten ongelmien ryhmittelylle ja isomman 

ongelman tunnistukselle jäi vähemmän aikaa. Ongelmantunnistamisen lopputuloksena 

saatiin alla olevat haasteet: 

Työpajassa työryhmä tunnisti seuraavat materiaalivirtaan liittyvät ongelmat: 

1. Terminaaliin tulee paljon tavaraa kerralla ja niiden priorisointi on haastavaa 

2. Välisiivoukseen liittyy useampia ongelmakohtia, joihin sairaalahuollon 

edustajalla oli koottuna myös kehitysehdotukset. 

3. Odottamattomissa materiaalitarpeissa on paljon variaatiota lukumäärällisesti 

ja ajankäytön näkökulmasta 

4. Likaiset välineet eivät saavu tasaisesti välinehuoltokeskukseen 



52 

 

 

5. Leikkaustiimit eivät ole aina tietoisia vajaista instrumenttikoreista leikkauksia 

suunnitellessa. Vajaa kontaineri tulee leikkaustiimin tietoon vasta siinä 

vaiheessa kun kontaineria haetaan varastosta. 

6. Osastoilla ei ole aina steriilejä välineitä, esimerkiksi osastojen sakset. 

Moniammatilliset tiimit saivat valita itselleen ongelman tai integroida yhdeksi 

suuremmaksi ongelmaksi heidän mielestään yhteenkuuluvia ongelmia, ja käsitellä 

ongelmia kokonaisuutena. Heidät ohjeistettiin valitsemaan joukostaan esittäjä ja 

ajanottaja. Esittäjän tehtävänä oli valmistautua kertomaan muille ryhmille oman 

ryhmänsä tuotokset. Ajanottajan tehtävänä oli kertoa tiimille kun puolet ajasta on 

mennyt sekä varoittaa tiimiä viisi minuuttia ennen ajan loppumista. Roolin ajatuksena 

oli auttaa ryhmää käyttämään aika tehokkaasti. Yksi tiimi valitsi ongelmakseen 

päivystysleikkauksista johtuvien peruuntumisien, sekä niiden aiheuttaman ylimääräisen 

työn minimoimisen, toinen tiimi otti haasteekseen useamman välinehuollon seurantaan 

liittyvän ongelman ja kolmas tiimi vastaanottoterminaalin tavaroiden priorisoinnin. 

Kaksi ensimmäistä valituista ongelmista ovat laajempia ja vaikuttavat useampaan 

sidosryhmään. Terminaalissa tavaran priorisointiin liittyvä ongelma on selkeämmin 

rajoittunut kuljetuspalveluiden työnkuvaan. Haasteen ratkaisu vaikuttaa kuitenkin 

kuljetuspalveluiden asiakkaisiin välillisesti. 

3.6.4 Tiimien ratkaisuehdotukset 

Tiimit jakautuivat neuvotteluhuoneisiin miettimään kehitysehdotuksia valitsemiinsa 

ongelmaan. Seuraavaksi käydään läpi tiimien työryhmien ongelmanratkaisun tulokset. 

Ongelmanratkaisuun käytettävää tapaa ei rajattu työpajassa. 

Tiimi 1: Päivystysleikkauksien aiheuttamat leikkausten siirrot ja peruuntumiset 

Ensimmäinen tiimi valitsi ongelmakseen elektiivisten aikojen peruutukset ja siirrot. 

Päivystyksellisiin leikkauksiin on varattu kahdesta kolmeen leikkausaikaa viikossa, 

mutta tiimin kokemuksen mukaan päivystyksellisien leikkauksien tarve on suurempi. 

Kun päivystyksellinen leikkaus ohittaa elektiivisen leikkauksen kiireellisyydessä, se voi 

aiheuttaa kahden elektiivisen leikkauksen peruuntumisen. Nykytilanteen käytäntö on, 
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että nämä peruuntuneet ajat siirretään tulevien viikkojen päivystysajoille, joka edelleen 

heikentää päivystysleikkausten kapasiteettia. Siirrot ja peruuntumiset aiheuttavat 

uudelleen tehtävää työtä hoidonsuunnittelussa sekä välinehuollossa ja 

hyllytyspalveluissa. Välinehuollon ja hyllytyspalvelun tuottamia toimenpidepakkauksia 

ei välttämättä käytetäkään päivystysleikkaukseen tai päivystysleikkaus kuluttaa 

elektiiviseen leikkaukseen suunnitellun toimenpidepakkauksen. Lisäksi peruuntumisilla 

on suuri vaikutus asiakastyytyväisyyteen.  

Tiimi esitteli kolme ratkaisuehdotusta ongelmaan. Ensimmäisenä ratkaisuehdotuksena 

tiimi muuttaisi peruuntuneiden aikojen uudelleen suunnittelun käytäntöä siten, että 

päivystysleikkauksille varattua aikaa ei hyödynnettäisi elektiivisiin leikkauksiin. Tässä 

ratkaisuehdotuksessa tiimi jättäisi tulevaisuudessa tyhjiä aikoja 2-3 viikon päähän, jotka 

täytettäisiin hoidonsuunnittelussa lyhyellä varoitusajalla. Näitä aikoja voitaisiin 

hyödyntää, jos päivystykselliset leikkaukset syrjäyttäisivät elektiivisiä leikkauksia. 

Tiimin käsitys on, ettei lyhyt varoitusaika olisi osalle potilaista ongelma.  

Toinen ratkaisuehdotus päivystysleikkausten aiheuttamaan ongelmaan on yhden 

leikkaussalin lisääminen. Päivystyksellisten TEP-leikkausten lisäksi leikkaussalia 

voitaisiin tiimin ehdotuksen mukaan käyttää myös päivystyksellisille trauma potilaille. 

Tiimi korosti toista ratkaisua parhaaksi ja tehokkaimmaksi ratkaisuksi esitellessään 

tuloksia. Kolmas tiimin ehdottama ratkaisuehdotus perustuu tiimin käsitykseen Coxa 

tekonivelsairaalan toimintamallista, jossa peruuntumisia ja siirtoja vältellään loppuun 

saakka. Coxan mallissa tiimin mukaan päivystyksellisille leikkauksille on varattuna 

vastaavasti kahdesta kolmeen aikaa viikossa, mutta sen lisäksi he voivat tarvittaessa 

tehdä yhden ylimääräisen päivystysleikkauksen työpäivän päätteeksi. Lisätyöratkaisulla 

voidaan eliminoida päivystysleikkausten aiheuttamia häiriöitä elektiivisiin leikkauksiin. 

Se on myös yksi tapa toteuttaa dynaaminen kapasiteetti, jossa kapasiteetti säätyy 

korkeammalle tasolle tarpeen vaatiessa. 
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Tiimi 2: Ennakkotiedon puute välinehuollossa, päivystysleikkausten aiheuttamat 

materiaalipuutteet ja toimimattomat sekä puuttuvat välineet 

Toisen tiimin ratkaisuehdotukset pohjautuivat pitkälti kehitysvaiheessa olevan uuden 

järjestelmäratkaisun pohjalle. Tiimin valitsemat ongelmat olivat ennakkotiedon puute 

välinehuoltoon, päivystysleikkausten aiheuttamat materiaalipuutteet sekä toimimattomat 

tai puuttuvat välineet. Ratkaisua esitellessä he toivat esille, etteivät valinneet kaikkia 

Post-it lappuja, jotka liittyvät uuteen järjestelmäratkaisuun.  

OYS:n materiaalihallinnon tietojärjestelmään on syksyllä 2018 tulossa lisäosa, joka 

osaltaan auttaa materiaalinhallinnassa. Kun toimenpidepakkaus määritellään aiemmassa 

vaiheessa, voivat materiaalihenkilöt ennakoida materiaalitarpeita paremmin. 

Järjestelmäratkaisuun on tarkoitus liittää materiaalin seurattavuus, jolloin välineiden 

paikka ja saldo tilannetta välivarastoissa voidaan seurata reaaliajassa. Tietotekniikka 

ratkaisu poistaa ja muuttaa manuaalisia työvaiheita nykyisessä toiminnassa. Esimerkiksi 

implanttien tilausprosessi automatisoituu jossain määrin. Leikkaussuunnitelma näyttää 

varastotilanteen leikkausta suunnitellessa ja välineitä varatessa. Järjestelmän on ajateltu 

antavan leikkaussuunnitelmaan tiedon, onko tarvittavat välineet valmiina leikkaukseen. 

Tiimi 3: Terminaaliin saapuvan tavaran priorisointi 

Kolmas tiimi valitsi ongelmakseen OYS:n tavaraterminaaliin saapuvien tavaroiden 

priorisoinnin. Terminaaliin tulee päivittäin paljon tavaraa ja kuljetuspalvelun on vaikea 

valita, mitkä tavarat toimittaa ensin. Enemmistölle tiimistä ongelma oli uusi ja sen 

myötä hieman haastava ratkaista. Esitykseen mennessä tiimillä ei ollut esittää 

parannusehdotusta nykytilanteelle. Esityksen aikana käytiin keskustelua 

järjestelmäasiantuntijan kanssa. Hän kertoi, että nykyinen materiaalihallinnon 

tietojärjestelmä tukee näyttöä, josta näkisi mitä tavaraa keskusvarastosta on lähtenyt, 

joka on matkalla terminaalia kohden. Tällaista näkymää olisi mahdollista hyödyntää 

terminaalissa, jolloin materiaalin saapumiseen voidaan valmistautua paremmin. 

Apteekista saapuva tavara ei ole tällä hetkellä samalla tavoin merkitty järjestelmään, 

joten lääkkeiden osalta toiminto ei ole suoraan otettavissa käyttöön ilman toiminnan 

muutosta. Asianosaiset aikoivat järjestää jatkotapaamisen ongelmaan liittyen.  
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3.6.5 Ratkaisuehdotusten vaikutus tulevaisuudenkarttaan 

Ratkaisuehdotusten vaikutukset tulevaisuudenkarttaan näkyvät järjestelmäratkaisua 

lukuun ottamatta pienellä alueella. Ensimmäisen tiimin ratkaisuehdotukset eivät 

suoranaisesti poista olemassa olevia prosesseja tai muuta niiden paikkaa. Tämän toi 

esille myös tiimi itse työpajassa. He näkivät ratkaisun vaikutukset tulevaisuuteen siinä, 

ettei turhia toimenpidepakkauksia tarvitsisi tehdä. Lisäksi liian aikaisin tehdyltä työltä 

vältyttäisiin. Jokaisella heidän esittämällään ratkaisumallilla on potentiaalia muuttaa 

leikkauskapasiteettia, joka toimii koko prosessin pullonkaulana. Leikkauskapasiteetti 

vaikuttaa suoraan leikkausjonon pituuteen, ja sen kautta voi vaikuttaa 

kokonaisläpimenoaikaan merkittävästi. Ratkaisun vaikutukset materiaalivirtaan on 

vaikea arvioida numeerisesti. On kuitenkin selvää, että ylimääräistä työtä jää pois 

useilta henkilöiltä, jos peruuntumisia saadaan vähennettyä. 

Toisen ryhmän huomiot tulevasta järjestelmähankkeesta näkyvät suoraan myös 

mallinnetussa arvovirtakuvauksessa. Esimerkiksi implanttitilauksia ei ole enää tarkoitus 

kirjoittaa paperilta koneelle, vaan järjestelmään pystyy tekemään tilauksen viivakoodin 

lukemisen avulla. Toimenpidepakkaus on tarkoitus määrittää jo poliklinikkakäynnin 

yhteydessä, jolloin materiaalitarpeet ovat huomattavasti aiemmin tiedossa. Suunniteltu 

materiaalin seuranta voi osaltaan auttaa materiaalien varastotilauksissa ja vähentää 

tilanteita, joissa kalliit välineet ovat hukassa. Välineiden hukkaantuminen KesLen ja 

VHK:n välillä ei ole epätavallista työpajassa käydyn keskustelun mukaan. Lisäksi 

seurannalla voi olla vaikutus tarvittaviin välivarastoihin, sillä materiaalitasot voidaan 

helpommin tarkistaa järjestelmästä ja laskea välivarastot mukaan varmuusvarastoon. 

Kolmannen ryhmän kiireellisyysnäyttöratkaisu näkyy kartassa kuljetusosiossa 

terminaalista varastoihin. Kuljetusaika voi kiireellisten tavaroiden osalta laskea hieman. 

Ratkaisun vaikuttavuuden aste prosessinkapasiteettiin ja useaan sidosryhmään on 

vaatimattomampi kuin toisten ryhmien, mutta kuljetuspalveluiden työtä ratkaisu voisi 

helpottaa. Lisäksi kiireellisen tavaran oikea-aikaisuus voi olla yksilön kannalta erittäin 

kriittinen asia. 
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3.7 Analyysi 

Arvovirtakartoituksen eri vaiheista tuli esille useita kehittämisalueita ja hukan lähteitä. 

Hines ja Rich (1997) ehdotuksen mukaisesti hukista halutaan tunnistaa tärkein. Hukkien 

arvottamisessa palattiin Leanin periaatteisiin, joista ensimmäinen on tunnistaa asiakkaan 

arvo. Tutkimuksen analyysin lähtökohtana käytettiin oletusta, jossa leikattavan 

asiakkaan ensisijainen arvo on saada nopeaa ja laadukasta hoitoa. Tämän oletuksen 

pohjalta haluttiin kehittää leikkaussalin materiaalivirta, joka mahdollistaa tällaisen 

toiminnan. Tutkimuksessa arvoa ei suoranaisesti kysytty loppuasiakkailta, jolloin riski 

arvon vääristymisestä on olemassa. Tarpeesta saada hoitoa oikea-aikaisesti on kuitenkin 

kirjoitettu laajasti (Katso esimerkiksi Jimmerson, 2010 tai Silvester, K. et al. 2004) ja 

oikeudesta hoitoon pääsyyn on säädelty myös laissa. Siten hypoteesi asiakkaan tarpeesta 

saada hoitoa nopeasti oletettiin oikeaksi. TEP-leikkausprosessin pullonkaulana toimivat 

itse toimenpide ja poliklinikkakäynnit päätellen niiden eteen muodostuneista jonoista. 

Tässä tutkimuksessa Hines ja Rich:n (1997) ehdottamista arvovirran 

analysointityökaluista valittiin käytettäväksi Process activity mapping (PAM) työkalua 

materiaalivirran kuvaukseen, sillä se korreloi vahvasti odottamisen hukan kanssa. 

Process activity mapping kuvaus toimenpidepakkauksen osalta löytyy liitteestä 8. 

PAM kuvauksesta nousi esille seuraavaksi mainitut haasteet. Välinehuolto sekä 

hyllytyspalvelu tarkastavat kukin omalla tahollaan leikkaussuunnitelman ja tekevät sitä 

kautta itselleen työlistaa. Lisäksi implanttien tilausprosessi on nykyhetkessä 

monimutkainen ja käsin kirjattavat tilaukset luovat riskin inhimillisille virheille tilausta 

tehdessä. Syksyllä implementoitava järjestelmäratkaisun ajatellaan osaltaan auttavan 

näihin kahteen ongelmaan. Lisäksi välinehuoltokeskuksen etäisyys KesLe:stä on 

nykytilanteessa noin 300 metriä, joka aiheuttaa päivittäin ylimääräistä edestakaista 

kuljetusta. Potilaalle ja leikkaussalin henkilökunnalle odotusta aiheuttavat 

leikkauksenaikaiset materiaalitarpeet, jotka voivat olla odottamattomia tai odotettuja. 

Odotettuja materiaalitarpeita ovat esimerkiksi implantit, joiden osalta tiedetään jo ennen 

leikkausta, että sellainen tarvitaan, mutta implantin oikean koon näkee vasta 

leikkauksen edetessä. 
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3.8 Välinehuollon, hoidonsuunnittelun ja materiaalihallinnan haasteet 

Leikkaussalin materiaalivirta mallinnettiin TEP-leikkauspotilaan arvovirta-analyysin 

avulla, jonka eri vaiheissa havaittiin nykytilasta kehitysalueita. Havaitut haasteet 

voidaan jakaa joko niiden esille tulovaiheen mukaisesti tai aihealueittain. Välinehuollon 

prosessi oli tutkimuksen aikana erityisen tarkassa seurannassa ja siten myös havaittuja 

ongelmia tuli eniten esiin välinehuoltoon liittyen. Näitä olivat välinehuollon työn 

priorisointi, leikkauksenaikaiset materiaalipuutteet, toimimattomat välineet, tekniset 

haasteet perukoneiden kanssa, yksittäiset instrumenttikorit, välinehuollon työkuorman 

epätasaisuus, viive likaisten välineiden saapumisessa KesLestä välinehuoltokeskukseen 

ja osastojen steriilivälinepuutokset. 

Hoidonsuunnitteluun liitännäisiä ongelmia ovat päivystysleikkausten aiheuttamat 

elektiivisten potilaiden siirrot ja päällekkäiset kirjaamiset eri järjestelmiin nykyisten 

järjestelmien yhteyksien puutosten vuoksi. Päivystysleikkausten aiheuttamat 

peruuntumiset vaikuttavat moneen sidosryhmään ja johtavat kahdesti tehtävään 

hoidonsuunnitteluun.  

Materiaalihallinnan haasteita olivat myöhäiset implanttitoimitukset, joista ei aina tule 

ennakkovaroitusta toimittajilta, implanttitilausten monimutkaisuus nykytilanteessa ja 

tilauksen manuaalisuuteen liittyvä virheiden mahdollisuus sekä tavaran seurannan 

haasteet. Lisäksi tunnistettiin terminaalin tavaranpriorisoinnin vaikeus, satunnaiset 

saldovirheet tarvikepuolella ja päivystysleikkausten aiheuttamat toimenpidepakkausten 

puutteet.  

Monet materiaalivirtaan liittyvistä ongelmista tuli esille myös kirjallisuudessa. 

Esimerkiksi välinehuollon epätasaisuuden voi nähdä jopa toiminnan ominaisuutena 

ennemmin kuin ongelmana. Muun muassa Lin et al. (2008) nimesivät epätasaisuuden 

ensimmäisenä asiana käsitellessään suurten välinehuoltokeskuksien johtamisen 

haasteita. Toisaalta osa kirjallisuudessa esille tulleista yleisistä materiaalinhallintaan 

liittyvistä haasteista ei tullut arvovirtakartoituksen työpajassa esille. Näitä ovat 

esimerkiksi varastojen kokoon liittyvät asioita, tai varastonhallinnan mallia. 

Varastohallinnan mallilla viittaan strategisiin ratkaisuihin, kuten valinnalla varaston 
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jatkuvan seurannan ja jaksottaisen tilauksen välillä, ja tilausmäärän määrityksestä 

EOQ:n (Economic order quantity) tai varastomäärän ylärajan avulla. 

Ongelma tai haastekohteita ollessa paljon, seuraavassa kappaleessa kuvatuissa 

kehitysehdotuksissa keskityttiin oletetun asiakkaan arvon pohjalta poistamaan 

pääasiassa odottamisen ja virheiden hukkaa nykytilan toimintatavasta. 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tärkeimmiksi kehitysalueiksi nykytilan toimintatavasta tunnistettiin välinehuollon 

huoltoprosessi, leikkauksenaikaisiin materiaalitarpeisiin vastaaminen, välinehuollon 

sijainti tulevaisuudessa ja aktiivisempi seuranta tarpeesta sekä joustavamman 

kapasiteetin rakentaminen (Kuva 11).  

 

Kuva 11. Leikkaussalin materiaalivirran kehitysehdotukset. 

 

Järjestelmäratkaisun ja terminaalin kiireellisyysnäytön oletetaan etenevän suunnitellusti. 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tarkemmin luodut kehitysehdotukset 

aihealueittain. Kappaleissa kuvataan ensin hukka, jota kehitysehdotuksilla halutaan 

poistaa, ja sen jälkeen pyritään antamaan konkreettisia ehdotuksia hukan poistamiseksi.  
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4.1 Välinehuollon huoltoprosessi  

Asiakkaan tarpeeseen nopeasta ja laadukkaasta hoidosta kuuluu yhtenä osa-alueena 

toimivat välineet. Välinehuollon huoltoprosessi (eli viallisen välineen poistaminen 

kierrosta, huoltoon lähetys ja huollosta kiertoon palautuminen) on alue, jossa havaittiin 

alustavissa haastatteluissa useita kehityskohteita. Nykytilanteen toimintatapa voi 

aiheuttaa odottamisen ja virheiden hukkaa, joka vaikuttaa asiakkaan saamaan hoidon 

nopeuteen ja laatuun. Kehityskohteista selvimmät olivat puutteelliset materiaalit 

välineiden toimivuuden testaamiseen ja haaste huollosta tulleiden välineiden 

kohtaamisesta puutteellisen kontainerin kanssa. Jälkimmäisessä on kyse siitä, että 

välinehuollon lähettäessä instrumentin huoltoon se lähettää vajaan kontainerin 

leikkausosaston steriilivarastoon. Kontaineriin on kiinnitetty lappu, jossa lukee puuttuva 

instrumentti. Huoltoon lähetetyn instrumentin palatessa välinehuoltoon, kontaineri on 

usein vielä puutteellisena steriilivarastossa. Tällöin kontaineri ja huollosta palautuva 

instrumentti eivät kohtaa. Huoltoon liittyvät haasteet välineiden toimimattomuudessa 

sekä puutteellinen instrumenttikori steriilivarastossa voivat aiheuttaa leikkaussaliin 

odottamattoman materiaalitarpeen ja pahimmillaan johtaa jopa leikkauksen 

peruuntumiseen. Huoltoprosessin ehdotetut kehityskohteet voidaan jakaa neljäksi 

tehtäväksi, jotka on kuvattu yllä olevaan kuvaan 12. Tehtävät kietoutuvat osin toisiinsa. 

 

Kuva 12. Välinehuollon huoltoprosessin kehitysehdotukset. 
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Tarkastuksen mahdollistavat materiaalit ja mittarit 

Työpajassa välinehuollon huoltoprosessiin ei otettu juurikaan kantaa. Osaltaan tämä 

johtuu siitä, että välinehuollon esimiehet ottivat palautteen haastatteluista hyvin 

positiivisesti vastaan, ja ehtivät jo osaltaan korjata ongelmia. Puutteellisten 

testausmateriaalien mietintään ja hankintaan reagoitiin hyvin nopealla aikataululla. 

Kuvan 12. ensimmäinen tehtävä onkin jo välinehuollolla työn alla. Tehtävä ei 

kuitenkaan ole kertaluontoinen, vaan vaatii aktiivista seurantaa, jotta testausmateriaaleja 

on jatkossakin riittävästi ja oikeille välineille.  

Arvovirtakartoituksessa sekä PAM:ssa tuli esille vaihe välineiden laskennasta ja 

huoltomerkintöjen kirjauksesta leikkauksen loppuessa. Vaiheen tekee nykytilanteessa 

sairaanhoitaja, joka on nähnyt välineen toimivuuden leikkauksen aikana. Tähän 

yhteyteen voitaisiin täytettävään huoltokorttiin liittää lajittelu siitä, oliko vika välineessä 

havaittavissa heti vai syntyikö vika leikkauksen aikana. Viallisia välineitä, jotka olivat 

havaittavissa heti, voitaisiin käyttää välinehuollon tarkastuksen laadun yhtenä mittarina. 

Tällöin välinehuollon asiakkailta saataisiin suoraan palaute, jos välineiden testauksesta 

on päässyt viallisia välineitä kiertoon. Lisäksi huoltokorttiin voitaisiin tehdä tarkempaa 

jaottelua vian luonteesta, joka auttaisi seuraamaan millaiset ovat tyypillisiä vikoja. 

Tämän analyysin avulla voitaisiin tunnistaa kriittisimmät viat ja etsiä niiden juurisyitä. 

Seuranta rikkoutuvista ja investointi täydentävään varastoon 

Seuraava kehitysehdotus liittyy Fineman ja Kapadia (1978) artikkelissakin esitettyyn 

ajatukseen, jossa varasto jaetaan kierrossa olevaan varastoon ja niin kutsuttuun 

täydentävään varastoon, josta instrumentteja otetaan käyttöön kierrossa olevien 

rikkoutuessa. Tällaisessa mallissa leikkaussalin viereisessä steriilivarastossa ei 

lähtökohtaisesti ole kontainereita, joista puuttuu välineitä. Vajaaseen kontaineriin 

lisätään täydentävästä varastosta puuttuva väline tai kontaineri jää odottamaan huollosta 

palautuvaa instrumenttia välinehuoltokeskuksella, jos korvattavaa instrumenttia ei ole 

heti saatavilla. Jako kiertävään ja ei kiertävään varastoon tarkoittaa enemmän 

sitoutunutta pääomaa välineisiin. Jotta investoinnin suuruus ei kasva 
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ylitsepääsemättömän suureksi, täytyy välineiden investoinnissa tehdä jonkinlainen 

priorisointi.  

Seuraamalla ja tilastoimalla tietoa rikkoutuneista välineistä voitaisiin helpottaa 

investointipäätöksiä välineisiin sekä testausmateriaaleihin. Tiedolla voitaisiin 

analysoida, mitkä ovat yleisimmin rikkoutuvat välineet, ja vähentää niiden aiheuttamia 

materiaalipuutteita leikkausosastoilla. Analysoinnissa voitaisiin käyttää hyväksi 

esimerkiksi Pareto analyysia. 

4.2 Leikkauksenaikaiset materiaalitarpeet 

Leikkauksen aikana syntyy odottamattomia ja odotettuja materiaalitarpeita, jotka 

aiheuttavat odottamisen hukkaa sekä asiakkaalle että koko leikkaussalihenkilökunnalle. 

Siten on erittäin tärkeää, että reagointikyky leikkauksenaikaisille materiaalitarpeille on 

hyvä. Arvovirtakartoitustyöpajassa tuli esille, että leikkaussalihenkilökunta voi joutua 

odottamaan asiakkaan kanssa materiaaleja jopa tunnin ajan yhden leikkauksen aikana. 

Yksi ratkaisu ongelmaan voisi olla leikkaussalin välittömässä läheisyydessä oleva 

materiaalihenkilö. Kappaleessa 2.5.2. esitellyssä Denverin lastensairaalahankkeessa 

välinehuolto osittain hajasijoitettiin vastaamaan nopeisiin välinehuollon tarpeisiin 

leikkaussalien välittömässä läheisyydessä. Tarve läheisestä materiaalihenkilöstä tuli 

esille myös työpajan kommenteissa. 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa lähellä olevan materiaalihenkilön tarvetta on pyritty 

täyttämään niin kutsutulla ulkopassarilla. Pilotti ulkopassarista aloitettiin keväällä 2018 

väistötiloiksi rakennetuissa neljässä leikkaussalissa. Ulkopassarina toimii 

nykytilanteessa sairaanhoitaja ja hänen tehtävänä on vastata neljän salin 

materiaalitarpeisiin leikkausten aikana toimittamalla haluttuja välineitä 

läpiantokaappeihin.  Kokeilu on vielä aika tuore, ja rooli osittain hakee vielä 

paikkaansa. Aiemmin leikkaussalihenkilökunta haki välineitä tarvittaessa myös salin 

ulkopuolelta. Tämä ei kuitenkaan ole ideaalinen tapa toimia, sillä ovien aukominen 

aiheuttaa leikkaussalin ilman pyörteilyä, joka vaikuttaa infektioriskiin (Katso 

esimerkiksi Roberts et al. 2004).  
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Ulkopassarin roolin ollessa vielä nuori, sen työnkuvan ja tarpeen määrittämisessä on 

vielä tehtävää. Työnkuvaan voivat vaikuttaa teknologian hyödyntäminen 

odottamattomien tarpeiden tilauksessa sekä odotettujen materiaalitarpeiden listaaminen 

ajallisesti sijoitettuna tyypillisen leikkauksen etenemiseen. Roolin määritykseen kuuluu, 

miten tarpeisiin vastaamisesta saadaan sujuvaa, ja tarvitseeko ulkopassarin olla 

sairaanhoitaja vai voisiko roolissa toimia välinehuoltaja tai hyllytyspalvelija. 

Koulutuskysymyksen taustalla on huoli sairaanhoitajien saatavuudesta. 

Sairaanhoitajaliiton mukaan henkilöstövaje hoitohenkilöistä on kasvanut 2000-luvulla, 

ja sen arvioidaan edelleen kasvavan (Sairaanhoitoliitto, 2018). Tämän seurauksena on 

alkanut selvityksiä kuten Hoitologistikko-projekti, jossa sairaanhoitajien työnkuvaa on 

pyritty tarkemmin keskittämään potilaan hoitoon (Hoitologistikko, 2018). Ulkopassarin 

työnkuvan ja roolin kehitysalueet on havainnollistettu kuvaan 13. 

 

Kuva 13. Ulkopassarin työnkuva ja tarpeen määrä. 
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Ulkopassarin tarpeen määrä 

Ulkopassarin tarpeen määrään vaikuttaa leikkaussalin sisältä löytyvä varastotarjonta. 

Jos tarvike löytyy leikkaussalin sisältä, kirurgilla on mahdollisuus valita väline 

instrumenttihoitajan tarjoilemana. Mitä enemmän tarvikkeita on saatavilla leikkaussalin 

sisällä, sitä vähemmän ulkopassaria tarvitaan leikkauksen aikana. Varaston täydennys 

leikkaussaliin on haastavampaa kuin salin ulkopuolelle, rajoitetun pääsyn vuoksi. 

Täydennyksessä voitaisiin hyödyntää Leanin Kanban työkalua. Ulkopassari ja 

leikkaussalin sisäinen varasto ovat osittain kilpailevia malleja. Hypoteettisesti 

leikkaussalin sisäisen varaston ollessa riittävän suuri, salin ulkopuolista 

materiaalihenkilöä ei tarvita. Vastaavasti reagointiajan ollessa mitätön salin 

ulkopuolella, leikkaussalin sisäistä varastoa ei tarvittaisi. Käytännön tasapaino löytyy 

jostain näiden kahden ääripään väliltä. Alla olevaan kuvaan 14 on kerätty ulkopassarin 

työtä helpottavia sekä leikkaussalin varastonhallintaa helpottavia asioita. Ulkopassarin 

keräämää tietoa syntyneistä materiaalitarpeista voitaisiin hyödyntää leikkaussalin 

sisäisen varastotarjonnan päivityksessä. 

 

Kuva 14. Ulkopassarin ja leikkaussalin sisäisen varaston suhde. 
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Päädyttiin ulkopassarin ja leikkaussalin sisäisen varaston suhteessa mihin tahansa 

lopputulokseen, on erittäin tärkeää varmistaa, että salin lähellä materiaalihenkilöitä on 

riittävästi. Ulkopassarin käyttöasteen maksimoiminen on kallista, sillä hänen ollessa 

kiireellinen, sekä leikkaussalihenkilökunta että asiakas odottavat materiaaleja. 

4.3 Nykyistä aktiivisempi tarpeen ja kapasiteetin suunnittelu 

Toteutetussa työpajassakin tuli esille päivystysleikkausten vaikutus materiaalivirtaan. 

Päivystysleikkaukset voivat tarvita välineitä, jotka oli suunniteltu käytettäväksi 

elektiivisessä leikkauksessa tai elektiiviseen leikkauksekseen varattuja välineitä ei 

käytetäkään. Tärkeämpänä hukkana päivystysleikkaukset kuitenkin aiheuttavat 

odottamista elektiivisille potilaille, joiden leikkaukset viivästyvät tai peruuntuvat 

päivystysleikkauksen johdosta. Tässä tutkimuksessa haastatteluissa rajauduttiin 

tutkimaan leikkaussaliaikataulutusta hoidonsuunnittelun näkökulmasta, joka toteuttaa 

leikkaussaliaikataulutuksen operatiivista toimintaa. Päivystysleikkauksien ongelma on 

mittakaavaltaan suurempi ja sen ratkaisemiseen tarvitaan mukaan taktinen ja strateginen 

puoli aikataulutuksesta. Koska päivystysleikkaukset kuitenkin aiheuttavat kahdesti 

tehtävää työtä hoidonsuunnittelussa, liian aikaista työtä välinehuollossa ja virheitä sekä 

odotusta asiakaspalvelussa, aktiivisempaan kapasiteetin suunnitteluun otetaan karkealla 

tasolla kantaa.  

Nykyinen käytäntö sijoittaa peruuntuneita elektiivisiä potilaita päivystykselle 

varattuihin aikaikkunoihin on kuin suoraan Silvester et al. (2004) artikkelista. He 

kutsuivat päivystyksille tai kiireellisille potilaille varattuja aikoja veistetyiksi 

leikkausajoiksi, ja kuvasivat että tällainen toimintamalli heikentää jonotilannetta. 

Veistettyjen leikkausaikojen negatiivinen vaikutus jonoihin muodostuu hukkaan 

menevästä kapasiteetista, kun päivystysleikkauksia ei tulekaan, ja päivystykselle 

varatun ajan väärästä käytöstä. Kun päivystysaika käytetään elektiivisen potilaan 

tarpeisiin, potilasta ei aina oteta kronologisessa järjestyksessä, jolloin hajonta lisääntyy.  

Kappaleessa 2.4.2 käytiin läpi kirjallisuuden huomioita leikkaussaliaikataulutuksen 

optimoinnista ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, ettei optimointimalleja ole pystytty 
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implementoimaan käytäntöön sairaaloissa. Kappaleessa 2.4.3 sen sijaan käytiin läpi 

todellisen tarpeen ja kapasiteetin mittaamisen tärkeyttä. Tämä on asia, jolla voisi olla 

koko arvovirtakarttaan mullistava vaikutus. 

Päivystyksellisten leikkausten aiheuttaman hukan poistamisen suurimpana 

kehityskohteena on tarpeen ja kapasiteetin mittaaminen sekä kapasiteetin säätö 

vastaamaan todellista tarvetta. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia toimia: mitata 

todellista tarvetta poliklinikka-ajoille, mitata siellä syntyvää todellista tarvetta 

leikkauksille, verrata näitä tarpeita olemassa oleviin resursseihin ja säätää kapasiteettia 

aktiivisesti vastaamaan todellista tarvetta (Kuva 15). Kapasiteetin säätö ylittää 

hoidonsuunnittelun nykyiset valtuudet. Samantyylistä kapasiteetin suunnittelua voi 

teollisuudessa tehdä esimerkiksi nimikkeellä Delivery Capability Manager toimiva 

henkilö. Dynaaminen leikkaussalikapasiteetti on mahdollista toteuttaa eri menetelmin. 

Tästä yksi esimerkki on työpajassa ensimmäisen tiimin ehdottama lisätyöratkaisu, jossa 

leikkaushenkilökunta jatkaisi tarvittaessa päivää päivystysleikkauksen osalta. Tässä 

esimerkissä leikkauskapasiteettia lisättäisiin tarvittaessa vastaamaan todellista tarvetta. 

Haasteena voi olla työntekijöiden saaminen ylitöihin. Teollisuudessa joustavaa 

kapasiteettia on rakennettu esimerkiksi ostamalla kapasiteettia muualta tai palkkaamalla 

vuokratyövoimaa.  

 

Kuva 15. Joustavan kapasiteetin hahmotelma. 
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4.4 Välinehuollon sijainti tulevaisuuden sairaalassa 

Välinehuollon kuormituksen epätasaisuuden haastetta helpottava ratkaisu voisi olla 

välinehuollon sijainnin vaihto. Sijainnilla voidaan vaikuttaa kuljetuksen ja liikkeen, 

odotuksen sekä hämmennyksen hukkaan. Nykytilanteessa välinehuolto sijaitsee OYS:n 

eteläpäässä noin 300 metrin päässä keskusleikkausosaston keskiöstä (Kuva 16). 

Materiaalivirran osalta tehdyssä PAM:ssa etäisyys näkyy kuljetuksen ja odottamisen 

hukkana. Vaikka välinehuollon nykyinen sijainti aiheuttaa odottamisen hukkaa, se ei 

suoranaisesti aiheuta sitä loppuasiakkaalle. Siten valitulla tärkeyskriteereillä sijainti ei 

ole kriittisin haaste korjata. VHK:n sijainti on kuitenkin olennainen kysymys OYS2030-

uudistamisohjelman kannalta ja alustavissa haastatteluissa epätasaisuus nousi esiin 

suurimpana välinehuollon haasteena.  

 

Kuva 16. Välinehuollon sijainti. 

 

Välinehuolto voitaisiin tulevaisuudessa sijoittaa leikkaussalien alapuolelle, kuten 

teoriassa esille tulleissa esimerkeissä tehtiin. Järjestelyllä saataisiin välinehuollon 

tilausketjua yksinkertaistettua ja epätasaisuutta vähennettyä. Tilaussignaali tarpeesta 

tulisi suoraan likaisten välineiden saapuessa hissillä alakertaan. Välinehuollon suljetusta 
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kierrosta poistuisi yksi välikäsi, kuljetuspalvelut, kokonaan. Lisäksi vähintään yksi 

henkilötyövuosi säästyy, sillä nykytilanteeseen palkattua kävelijän työnkuvaa ei 

tarvittaisi. Eteläpäähän 2017 rakennettua välinehuoltoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi 

Oulun kaupungin tarpeisiin, jolloin OYS:n ulkopuolelle lähtevät välineet eivät kulkisi 

sairaalan ytimeen.  

4.5 Muut kehityskohteet 

Työpajassakin esille tulleen järjestelmäratkaisun oletetaan etenevän suunnitellusti 

syksyllä 2018. Uuden järjestelmäratkaisun on ajateltu auttavan tavaran seurannassa ja 

sen ohessa on suunniteltu käytettävän RFID teknologiaa. Lisäksi järjestelmän on 

ajateltu helpottavan ja yksinkertaistavan tilausprosesseja. Nämä ovat kunnioitettavia 

ajatuksia ja järjestelmän uusiminen voi auttaa kyseisiin ongelmiin. Järjestelmäratkaisu 

ei kuitenkaan itsessään ratkaise kaikkia ongelmia, jotka tiimi itselleen keräsi. 

Esimerkiksi odottamattomilla materiaalitarpeilla tarkoitettiin tilanteita, joissa salissa 

huomataan instrumenttitarve, jota ei ole määritetty ennakolta toimenpidepakkaukseen. 

Uusi järjestelmä ei poista kyseistä ongelmaa. Lisäksi järjestelmän toimeenpanoon liittyy 

vielä tällä hetkellä niin teknisiä kuin toiminnallisiakin haasteita, jotka voivat osaltaan 

laskea ratkaisun vaikuttavuutta. Implementointivaiheessa on tärkeää huolehtia riittävästä 

koulutuksesta järjestelmän ominaisuuksien osalta, jottei ajatellut hyödyt katoa 

tietämättömyyden vuoksi. Terminaalin kiireellisyysnäyttö vaikuttaa kokonaisuuteen 

varsin kapeasti. Tiimin kehittämä visualisointia helpottava ratkaisu voitaisiin 

implementoida Kaizen eli pienen parannuksen tyyppisenä ratkaisuna. Ratkaisu vaatii 

varsin vähäisen investoinnin eikä siihen liity suuria riskejä.  

Pitkällä aikavälillä OYS2030 -uudistamisohjelma voi halutessaan vastata 

leikkaussalikapasiteettiin lisäämiseen liittyneeseen ratkaisuehdotukseen. Kapasiteetin 

lisäyksellä ei aina kuitenkaan saada haluttua lopputulosta. Esimerkiksi Rechel et al. 

(2010) käsittelivät tätä ongelmaa tutkimuksessaan. He päätyivät tulokseen, että 

hoitopolkujen ja toimintojen järkeistämisellä potilasvirtojen näkökulmasta voi olla 

suurempi vaikutus kapasiteettiin kuin investoinneilla. Yhtenä esimerkkinä he käyttivät 

kuvantamisen hajauttamista, jolla voidaan nopeuttaa potilasvirtausta. Kuvantamisen 
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hajauttaminen voisi olla järkevää myös TEP-leikkausprosessissa, jossa röntgenkuvat 

otetaan sekä ennen että jälkeen toimenpiteen. Tällöin mittakuvat voitaisiin ottaa 

poliklinikalla sairaanhoitaja- ja lääkärinkäyntien yhteydessä, ja kontrollikuvat voitaisiin 

ottaa heti leikkauksen loputtua potilaan poistuessa leikkaussalista.  
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5 POHDINTA 

5.1 Kontribuutio 

Leikkaussalin toimintaa ja materiaalivirtaa voidaan analysoida usein eri menetelmin. 

Prosessin mallinnukseen voidaan käyttää esimerkiksi virtauskaaviota tai 

uimaratamallinnusta. Virtauskaaviot ovat ideaalisia, kun halutaan mallintaa ja 

hahmottaa prosessi kokonaisuudessaan. Yksi virtauskaavion laji on Leanin Value 

Stream Mapping -työkalu. Sitä on sovellettu onnistuneesti useilla aloilla mukaan lukien 

terveydenhuollon ala. Terveydenhuollossa VSM:ää on usein hieman muokattu 

alkuperäisestä, sillä asiakas kulkee prosessin mukana. Tutkijoista Henrique et al. (2015) 

sekä Tapping et al. (2009) ottivat huomioon myös materiaalivirran osana 

arvovirtakartoitusta. Arvovirtakartoitusta voidaan analysoida mallinnuksen jälkeen eri 

työkalujen keinoin. Yhteistä työkaluille on pyrkimys tunnistaa ja poistaa hukkaa 

prosessista. Hines ja Rich:n (1997) mukaan kannattaa priorisoida hukka, joka halutaan 

poistaa. Terveydenhuollon alalla odottamisen hukka on yleinen ja sen poistamiseen 

liittyy aktiivinen kapasiteetin ja tarpeen mittaaminen.  

Oulun yliopistollisen sairaalan TEP-leikkausprosessi mallinnettiin Henrique et al. 

(2015) arvovirtakartoitusmallin avulla. Materiaalivirran nykytilasta tunnistettiin 

ongelmia eri vaiheissa tutkimusta. Osa haasteista tuli esille haastattelu- ja 

havainnointivaiheessa, osa sen sijaan ilmentyi vasta työpajassa ja arvovirran 

analysoimisvaiheessa. Työpajaa ennen lähetetyt ennakkotehtävät tuottivat arvokasta 

pohdintaa vastanneiden omasta työstä ja siinä ilmentyvästä hukasta, mutta hukan lähteet 

eivät linkittyneet materiaalivirtaan. Välinehuollon osalta nousseisiin ongelmakohtiin 

kuuluivat haasteet välineiden toimivuudessa, tilausprosessissa, työkuorman 

epätasaisuudessa ja viiveesssä välineiden saapumisessa KesLestä 

välinehuoltokeskukseen. Hoidonsuunnittelun suurimmat tunnistetut haasteet liittyvät 

päivystyksellisten leikkausten suunnitteluun sekä tietojärjestelmien 

keskustelemattomuuteen. Materiaalihallinnan haasteita tunnistettiin tavaran seurannan, 
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implanttitilauksen monimutkaisuuden, saldovirheiden ja päivystysleikkausten 

aiheuttamien materiaalipuutteiden osalta. 

Haasteisiin pyrittiin vastaamaan kehitysehdotuksilla, jotka kohdistuvat välinehuollon 

huoltoprosessiin, leikkauksenaikaisiin materiaalitarpeisiin, välinehuollon sijaintiin, 

tarpeen ja kapasiteetin seurantaan ja mittaamiseen.  Huoltoprosessia voitaisiin kehittää 

investoimalla tarvittaviin testivälineisiin, kehittämällä täytettävää huoltokorttia, 

seuraamalla mitkä instrumentit rikkoutuvat ja investoimalla huoltovarastoon, josta 

saataisiin väline kiertoon huoltoon menevän tilalle. Välinehuolto voitaisiin rakentaa 

tulevaisuuden sairaalassa leikkaustoiminnan alapuolelle, joka yksinkertaistaisi 

logistiikkaa ja välinehuollon tilausprosessia. Leikkauksenaikaisiin materiaalitarpeisiin 

voitaisiin jatkossa vastata ulkopassarilla ja leikkaussalin sisäisellä varastolla. 

Ulkopassarin rooli ja tarve tulisi määrittää mahdollisesti erikoisalojen mukaan. Roolissa 

voisi toimia myös mahdollisesti välinehuoltaja. Tarpeen ja kapasiteetin mittaus ja 

suunnittelu, sekä kapasiteetin säätöön kehitettävät menetelmät nähdään myös tärkeinä 

kehityskohteina erityisesti leikkausprosessin kokonaisuuden kannalta. Toiminnan 

muutokseen liittyy aina riskejä, ja niitä on arvioitu seuraavassa kappaleessa. Riskeihin 

kuuluu muun muassa varastoinnin hukka. 

5.2 Tuloksien arviointi 

Tutkimuksen menetelmänä käytettiin haastatteluja, työpajatyöskentelyä ja kyselyä. 

Haastattelujen todenmukaisuus pyrittiin varmentamaan haastattelemalla kohtalaisen 

suurta joukkoa asiantuntijoita, jonka jälkeen haastattelun tulokset vielä varmennettiin 

työpajassa. Työpajan tuloksien keräämiseen hyödynnettiin paperisen 

arvovirtakartoituksen lisäksi ääninauhuria, jolla koko työpaja taltioitiin äänitiedostoksi. 

Tuloksia kirjoittaessa äänitiedostoon palattiin useita kertoja, jotta tulokset tulisivat 

totuudenmukaisesti tutkimukseen. Kyselyn sisällön laatu pyrittiin varmistamaan 

lähettämällä kysely ennakolta luettavaksi yhdelle työn ohjaajista. 

Potilastietojärjestelmästä kerätty data rajoittui yhden kuukauden tietoihin, ja jotkin 

hoidonvaiheiden kestot on haasteellisia tulkita. Siten 5-7 kuukauden 

kokonaisläpimenoaika voidaan tulkita vain suuntaa antavana suureena.  
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Arvovirtakartoituksen lähtökohtana on ajatus jatkuvasta parantamisesta. Siten 

materiaalivirran kehittäminen ei tule valmiiksi vaikka kehitysehdotukset päätettäisiinkin 

implementoida. Ne voivat kuitenkin antaa suuntaa ja viedä materiaalivirtaa 

nykytilanteesta eteenpäin. Toiminnan muutokseen liittyy aina riskejä ja tässä 

kappaleessa käydään läpi kehitysehdotusten riskit ja rajoitukset. Tehdyssä 

arvovirtakartoituksessa on hoidonvaiheita ja materiaalivirtoja, kuten implantit, jotka 

ovat tiiviisti liitännäisiä kokotekonivelleikkauksiin. Välinehuoltoon, kapasiteetin 

määritykseen ja läheiseen materiaalihenkilöön kohdistuvat kehitysehdotukset ovat 

kuitenkin yleistettävissä muuhunkin sairaalan leikkaustoimintaan. Ulkopassarin ja 

leikkaussalin sisäisen varaston optimaaliseen suhteeseen ei otettu kantaa ja se voi 

vaihdella erikoisalojen mukaan. Erikoisalasta huolimatta on oleellista määrittää, kuka 

ulkopassarina toimii, miten ja mikä on ulkopassarien tarpeen määrä.  

Tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan leikkauspotilaan prosessista ongelmakohtia 

välinehuollon, materiaalihallinnan ja hoidonsuunnittelun osalta. Alla olevaan kuvaan 17 

on kerätty kehitysalueiden alle ongelmat, joihin kehitysehdotukset pyrkivät osaltaan 

vastaamaan. 

  

Kuva 17. Kehitysehdotusten kattavuus. 
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Välinehuollon huoltoprosessin kehitysehdotukseen liittyy investointi täydentävään 

varastoon. Ylimääräinen varastointi on yksi hukka Leanin näkökulmasta. Tässä 

tapauksessa varastoinnilla voidaan kuitenkin poistaa hukkaa hämmennyksen, 

odottamisen ja virheiden alueilta. Lisäksi varastoinnin hukan vaikuttavuus 

pääomakustannusten kautta on laskenut merkittävästi viimeisen kahdenkymmenen 

vuoden aikana. Peruskorkoprosentti laski ensimmäistä kertaa nollaan vuonna 2016 ja 

Suomen Pankin mukaan 12kk Euribor-korko on pysynyt alle nollan 2018 kesäkuuhun 

asti (Suomen Pankki, 2018). Leanin syntyvuosikymmeninä 1950-1970 luvuilla 

peruskorkoprosentti on vaihdellut viiden ja yhdeksän prosentin välillä  (Pankkiasiat, 

2018). 

Leikkauksenaikaisiin materiaalitarpeisiin vastaamiseen ehdotettiin tarkemmin 

roolitettua ulkopassaria ja leikkaussalin sisäistä varastoa. Vasta-argumentit voivat 

kohdistua varastoinnin hukkaan ja ylikapasiteettiin ulkopassareiden määrässä. On 

kuitenkin tärkeää huomioida, että täysin työllistetty ulkopassari tarkoittaa odotusta 

leikkaussalinhenkilökunnalle ja asiakkaalle. Varastojen sijaitessa kokonaisuudessaan 

leikkaussalien ulkopuolella sen sijaan vaatii lisää henkilötyövuosia ulkopassareiden 

muodossa.   Kapasiteetin ja tarpeen mittaamisen ja suunnittelun nykytilan analyysi jäi 

tutkimuksessa kohtalaisen kapeaksi. Siten  on vaikeaa arvioida, kuinka radikaaleja 

muutoksia nykytilaan täytyisi tehdä, jotta kapasiteetin suunnittelusta tulisi toimivaa. 

Lainsäädännön näkökulmasta OYS on saanut jonotilannetta kuriin, mutta 

ideaalitilanteessa kokotekonivelpotilas ei joutuisi odottamaan 5-7 kuukautta leikkauksen 

toteutumista. Kapasiteetin suunnittelussa on paljon työtä ja sen aktiiviseen 

suunnitteluun tarvitaan päätösvaltaa ja menetelmiä, joilla lisätä tai laskea kapasiteettia. 

Jos kapasiteetin suunnitteluun ei ole resursseja, yksi helpoimmin implementoitavista 

välimuodoista kapasiteetin säätöön olisi lisätyöratkaisu päivystyksellisille leikkauksille. 

Se säätelisi osittain automaattisesti tarpeen heilahteluja.  

Välinehuoltokeskuksen sijainti on kehitysehdotuksista kallein ja nykyisen 

välinehuoltokeskuksen ollessa vasta valmistunut, on kehitysehdotusta syytä tarkastella 

kriittisin silmin. Välinehuollon palvelu on mahdollista toteuttaa kauempaakin kuin 

leikkaussalien alapuolella. Jotkin sairaalat ovat jopa ulkoistaneet välinehuollon. 
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Tällaisia esimerkkejä löytyy Klundert et al. (2006) mukaan esimerkiksi Alankomaista ja 

Belgiasta. Kaukainen sijainti ei kuitenkaan logistiikan kannalta ole optimaalinen, sillä se 

aiheuttaa ylimääräistä kuljetusta, monimutkaistaa kiertoa lisäämällä sidosryhmiä sekä 

tuo viivettä suljettuun kiertoon. Jos päädytään ratkaisuun jättää välinehuolto nykyiselle 

sijainnille, kannattaa tutkia teknologian mahdollistamia vaihtoehtoja etäisyyden 

taittamiseen. Näitä voivat olla vihivaunut, kuljetinhihnat tai robotiikan sovellukset. 

Sijainnin etäisyydessä rajapisteenä toimii etäisyys, jossa välineet eivät siirry enää ilman 

kuljetuspalveluita välinehuollon ja leikkaussalin väliä.  

5.3 Jatkotutkimuskohteita  

Sairaalan leikkausprosessi on hyvin monimutkainen kokonaisuus ja siten 

jatkotutkimukselle on paljon tilaa. Tässä tutkimuksessa nykytilanne selvitettiin varsin 

yksityiskohtaisesti TEP-leikkauksen osalta, mutta tulevaisuuden tilaan pyrittiin saamaan 

ratkaisua lähinnä olemassa olevien ongelmien pohjalta. Jatkon kannalta voisi olla 

mielekästä pitää erillinen työpaja tai pajoja, joissa tulevaisuudentilaa mietittäisiin 

kokonaan puhtaalta pöydältä. Tässä työssä lääkeainelogistiikka rajattiin työn 

ulkopuolelle. Leikkaussalin materiaalivirran kannalta voisi kuitenkin olla mielekästä 

mallintaa myös lääke- ja laboratoriologistiikan kytkentä palveluprosessiin. 

Itse materiaalivirtaa ei simuloitu tässä tutkimuksessa, eikä sille ehdotettu optimaalisia 

arvoja tai strategioita varastontäytön osalta. Materiaalivirtaa voidaan simuloida erilaisin 

mallein (Katso esim. Law 1991). Sairaalassa voitaisiin hyödyntää DES (Discrete event 

simulation) malleja, rajoitteisiin pohjautuvia malleja (Constraint programming) tai 

erilaisiin matemaattisin keinoihin kuten heuristiikkaan pohjautuvia malleja. Mallin 

valinta tulee tehdä sen mukaan, mitä prosessissa halutaan optimoida. Simuloinnin avulla 

voitaisiin tutkia esimerkiksi välivarastojen riittävyyttä tai ulkopassarin tarpeen määrää. 

Leikkauskapasiteettiin liittyen olisi olennaista tutkia salivaihtoaikoja ja luoda toimiva 

tilaussignaali eri sidosryhmille salinvaihdon lähestyessä. Vaihtoon osallistuu useat 

toimijat kuten laitoshuoltajat, potilaskuljettajat, leiko-yksikön sairaanhoitajat ja 

lääkintävahtimestarit. Sidosryhmien saumaton toimiminen leikkauksenvaihdon 
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yhteydessä on edellytys tehokkaaseen leikkaustoimintaan. Nykytilanteessa TEP-

leikkauspotilaan osalta salissa vietetään keskimäärin 2,5 tuntia ja leikkauksia ehditään 

tehdä kaksi päivässä. Tämä tarkoittaa potilaan olevan salissa 5 tuntia, ja loppupäivä 

menee salienvaihtoihin ja hukkaan. Seuraava askel on kytkeä leikkaustoiminnassa 

tehdyt parannukset hoidonsuunnitteluun, sillä leikkaustoiminnan tehostuminen ei näy 

kapasiteetissa ennenkuin se kytketään suunnitteluun. Lisäksi voisi tarkastella 

mahdollisuutta tehdä kolmas leikkaus ensin hieman yliajalla, ja kehittää prosessia 

eteenpäin, jonka jälkeen päästäisiin vaiheittain tilanteeseen, jossa kolme leikkausta 

saadaan tehtyä työajan puitteissa. 
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LIITE 1 

TEP-potilaan hoidonvaihe Kesto Otanta n. 

Lähetteen saapuminen – Lähetteen 

hyväksyminen 

 

(Avohoitotalon poliklinikka) 

2,75 vuorokautta 

(sähköinen) 

8,2 vuorokautta 

(paperinen) 

57 kappaletta 

 

 

5 kappaletta 

Lähetteen hyväksyminen – leikkausjonoon 

asetus 

74 vuorokautta 26 kappaletta 

Leikkausjonoon asetus – Leikkauspäivä 

(Jonotuksen syy: Sairaalaresurssi) 

2 kuukautta 10 vrk 

(Kiireellisyysluokka 2) 

 

4 kuukautta 5 vrk 

(Kiireellisyysluokka 3) 

12 kappaletta 

 

 

38 kappaletta 

Leikkaussaliaika 

 

Toimenpideaika 

2h 32 min 

 

1h 32 min 

90 kappaletta 

 

90 kappaletta 

Heräämöaika 4h 18 min 90 kappaletta 

Vuodeosastoaika 3,19 vrk 83 kappaletta 

Lähete - Kotiutus yhteensä 150 vrk – 210 vrk 

~ 5-7 kuukautta 

 

Fysioterapeutin kontrolliaika 1 kuukausi 16 vrk 

(Polvi) 

2 kuukautta 26 vrk 

(Lonkka) 

28 kappaletta 

 

16 kappaletta 

Lähetteestä terveeksi 196 vrk – 296 vrk 

~6,5 – 10 kuukautta 
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 LIITE 2 

 



86 

 

 

LIITE 3 

Lean:in 7 hukkaa 

1950-luvulla Japanin autoteollisuudessa tunnistettiin tuotannosta seitsemän hukan 

lähdettä. Lean-ajattelu perustuu näiden hukkien tunnistamiseen ja poistamiseen. 

Vuosien aikana listaan on ehdotettu muutamia uudistuksia. Osassa terveydenhuoltoon 

liittyvässä kirjallisuudessa liikkeen ja kuljetuksen hukat ovat yhdistetty yhdeksi, ja 

lisäykseksi on ehdotettu hämmennyksen hukkaa.  

Perinteiset 7 hukkaa: 

1. Ylituotanto  

2. Varastointi 

3. Kuljetus 

4. Odotus 

5. Virheet  

6. Prosessointi 

7. Liike 

Terveydenhuollon kirjallisuudesta noussut: 

8. Hämmennys. 

 

Esimerkkejä, miten hukka voi terveydenhuollossa ilmentyä 

Hämmennys viittaa tilanteisiin, joissa ei olla varmoja, kuinka pitäisi toimia. Tällöin 

käytämme aikaa asioiden varmistamiseen ja selvitykseen. Ideaalitilanteessa vastaukset 

ovat rakennettu prosessiin, niin pitkälle kuin se on mahdollista. 

Kysymykset voivat olla esimerkiksi ”Mihin varastoon tämä työkalu kuuluu?” tai ”Kuka 

olisi oikea henkilö vastaamaan tällaiseen kysymykseen?”  
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Ylituotanto eli tehdään liikaa työtä liian aikaisin. Terveydenhuollossa se voi esiintyä 

esimerkiksi liian aikaisessa vaiheessa otettuina kokeina. 

 

Varastointi on ehkä helpoiten mitattavissa oleva hukka. Terveydenhuollossa 

varastointia voidaan katsoa myös näkökulmasta, jossa ”varastona” toimivat potilaat. 

Esimerkiksi odotushuone voi olla täynnä ihmisiä, jolloin he muodostavat 

vastaanottohuoneen eteen varaston. 

Kuljetus ja liike viittaavat ihmisten ja tavaroiden ylimääräiseen liikkumiseen. Ei ole 

toivottua, että tavaroihin joudutaan kurottamaan tai potilaan tulee liikkua pitkiä matkoja 

saadakseen hoitoa.  

Odotuksen hukkaa voi kokea potilas tai henkilökunta. Potilas voi odottaa palvelua ja 

henkilökunta voi odottaa esimerkiksi laboratorio tuloksia.  

Virheet ovat terveydenhuollossa hyvin pelättyjä hukkia. Prosessien suunnittelun 

lähtökohtana tulisi olla, että virheiden tekemisestä tehdään mahdotonta. 

Prosessoinin hukka viittaa työn tekemiseen, joka on enemmän kuin asiakas kokee 

tarpeelliseksi. Se voi ilmetä esimerkiksi saman tiedon kysymiseen asiakkaalta ja sen 

syöttämiseen useaan eri järjestelmään 
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Ennakkotehtävät 

1. Tutustu TEP-potilaan nykytilankuvaukseen. Näyttääkö nykytila oikealta? Onko 

matkalla virheitä, tai puuttuuko kuvauksesta jotain oleellista? Lähetä huomiot 

Miskalle ennen pajaa, jolloin pajaan tullessa käytössämme on mahdollisimman 

realistinen kuvaus. 

 
2. Jos löysit prosessilaatikon, jossa toimit yhtenä vastuuhenkilönä, auta Miskaa 

täydentämään tietoja niiltä osin kuin pystyt. Tieto jota haetaan, on selitettynä 

Excelin ala-osassa. Jos aikojen arviointi on hankalaa, voidaan niille antaa suuntaa 

antavia arvioita (minimi, maksimi). Tahtiajan (Takt time) laskentaan vaadittaisiin, 

jokaisen prosessin tarve sekä tarkat työajat, joten se voi joiltain osin olla mahdotonta 

tehdä näin lyhyellä varoitusajalla. 

3. Näkyykö työsi nykytilan kuvauksessa? Työ voi näkyä selkeänä prosessivaiheena 

tai voit olla osana prosessia tai mahdollistaa tiedon tai tavaran liikkumisen. 

Kyllä [ ] Ei [ ] 

4. Tutustu Leanin 7 hukkaan. Millaisia hukkia löytyy TEP potilaan hoidon 

vaiheilta? Hukat voivat olla vaikuttavuudeltaan erilaisia, ja ne voivat näkyä 

kokonaiskuvasta, tai olla prosessin sisällä piilossa. Pyri etsimään jokaiseen yksi 

esimerkki, mieluiten lähellä omaa toimenkuvaasi. 

1. Ylituotanto:  

2. Varastointi:  

3. Kuljetus/Liike:  

4. Odotus 

5. Virheet: 

6. Prosessointi:  

7. Hämmennys:  
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LIITE 4 

Työpajan agenda: 

 

 

8.00-8.15 Pohjustus työpajaan, paikallaolijoiden esittely 

8.15.-8.35 Nykytilan todennus 

8.35-8.55 VA,NNVA, NVA tunnistus 

8.55-9.10 VA aikojen arviointi, aikajanan arviointi 

9.10-9.45 Materiaaliin liittyvien ongelmien tunnistus 

9.45-9.55 Tauko 

9.55-10.00 Pohjustus ongelmien ratkaisuun 

10.00-10.20 Ongelmien ratkaisu ryhmissä 

10.20-10.50 Ratkaisuehdotusten esitys 

10.50-11.00 Jatkon suunnittelu, työpajan palaute 
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LIITE 5 
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 LIITE 6 
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Liite 7 

Työpajan työryhmän määrittämät arvoa tuottavat toiminnot lähetteen saavuttua 

erikoissairaanhoitoon. 

1. Lääkäri tutkii lähetteen 10min 

2. Hoidonvarauksen suorittaminen poliklinikalle kaikissa kiireellisyysluokissa 10-15min 

3. Kirjeen postitus asiakkaalle potilastietojärjestelmästä 15 min 

4. Röntgen mittakuvat 20 min 

5. Lääkärin vastaanotto poliklinikalla 30 min 

6. Leikkauspäätös 

7. Hoitajan vastaanotto poliklinikalla 30 min 

8. Anestesialääkärin prearviointi 30 min 

9. Potilaan tietopaketti kotiin, jossa ohjeistus leikkaukseen 

10. Verikokeet avohoitotalossa/perusterveyden huollossa kiireellisyyden mukaan 

vaihdellen 20 min 

11. Verensiirtovalmius verikokeet lähellä leikkauspäivää 1-8h 

12. Toimenpidepakkauksen määritys 10 min 

13. Välinehuollon sisäinen prosessi 4,5 h 

14. Toimenpidepakkauksen keräily 10 min 

15. Leikkauksen kotoa eli leiko-osastolle saapuminen 1-3h 

16. Anestesia 30 min 

17. Leikkaussaliaika (+Haavansulku) 2h 32 min 
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18. Heräämöaika 4,5h 

19. Vuodeosastolle siirtyminen 

20. Osastofysioterapeutin vastaanotto        Osastojakso 3 vrk 

21. Kotiuttaminen 

22. Potilaan kuntoutumisjakso kotona tai jatkohoitopaikassa 

23. Jälkikontrollikirjeen lähetys 

24. Jälkikontrolliaika 45 min 
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Liite 8 

Process activity mapping 

# Vaihe

V

i

r

t

a

u

s

Kone Matka Aika

T

o

i

m

i

n

t

a

 

O

K
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l

j
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s

 

T

T

a

r

k

a
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t
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s

 

I

V

a

r

a

s

t

o

i

n

t

i

 

S

V

i

i

v

e

 

D Kommentit

1 Leikkaava lääkäri määrää toimenpidepakkauksen O - - 10 min X

2 Likaiset välineet odottavat kuljetusta S - - X

Odotusaikaa pyritty 

vähentämään palkkaamalla 

henkilö kävelemään Keslen 

ja VHK:n väliä

3 Likaisten välineiden kuljetus välinehuoltoon T
vetotrukki

/ei mitään
~300 m X

Välinehuolto OYS:n 

eteläpäässä, Kesle 

pohjoispäässä

4 Leikkaussuunnitelman tarkistus välinehuollossa I - - X
Osittain samaa työtä 

hyllytyspalvelun kanssa

5 Välinehuollon prioriteettilistan tulostus O - - X

6 Välinehuollon sisäinen prosessi O
pesurit, 

autoklaavit
- 4,5-18h X

Ihanne läpimenoaika 4,5h. 

Vaihtelu suurta

7 Välineiden kuljetus steriilivarastoon T
vetotrukki

/ei mitään
~300 m X

8 Välineet, tarvikkeet ja implantit steriilivarastoissa S - - X

Implantit saapuvat 

suoratoimituksella 

keskusvarastolta päivittäin. 

Tarvikkeiden tilauksessa 

9 Leikkaussuunnitelman tarkistus hyllytyspalveluissa I - - X
Osittain samaa työtä 

välinehuollon kanssa

10 Keräilylistan tulostus O - - X Suunnitteilla mobiilipääte

11 Toimenpidepakkauksen keräily O - - 10 min X

12 Toimenpidepakkauksen vienti leikkaussalin läheisyyteen T - <100m X

13 Leikkaussalin valmistelu, pakkaus saliin sisään T - <50 m X

14
Odottamattomien ja odotettujen (implantit) 

materiaalitarpeiden haku
D - - 5min - 1 h X

Vaikuttaa 

leikkaussaliaikaan

15 Välineiden laskenta ja huoltomerkintöjen kirjaus I - - X
Nykytilanteessa 

sairaanhoitaja

16 Välineiden jättö kuljetettavaksi T - <100m X

17 Käytettyjen implanttien laput osastonhoitajalle T - <100m 10 min X

18 Implanttien tilausten kirjaus Emmiin O - - 5 min X

19 Implanttitilausten hyväksyntä I - - X

∑ 6 6 4 1 2  
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