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Nykyiset kunnallisen työskentelyn toimintamallit kohtaavat muutospaineita, kun automaatio ja 

globalisaatio lisääntyvät. Samaan aikaan eläköitymis- ja talouspaineet haastavat kuntien työskentelyä. 

Kunnat ovat alkaneet kehittämään työskentelytapojaan ja yhdeksi tavaksi on noussut siirtyminen lean-

mallin mukaiseen toimintaan. Lean-malli on tuotantotehtailta lähtöisin oleva johtamisfilosofia, jossa 

resursseja johdetaan tehokkaasti poistamalla hukka prosesseista. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia 

lean-mallin mukaisen toiminnan sovellettavuutta julkisen sektorin hallinnollisessa työskentelyssä. 

Lisäksi tarkastellaan itse lean-mallin implementointia ja siihen liittyvää muutosprosessia. Tutkimuksen 

avulla pyritään selvittämään lean-mallin menetelmien sovellettavuus ja sen käyttöönottoa edistäviä ja 

estäviä tekijöitä julkisen sektorin hallinnollisessa työskentelyssä. 

 

Tutkimus on laadullinen ja se on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa sovelletaan etnografisen 

tutkimuksen piirteitä. Aineistonkeruu suoritettiin kolmella eri tavalla, joita olivat neljä 

puolistrukturoitua teemahaastattelua, laadullinen kysely ja palavereiden sekä koulutusten havainnointi 

tapausorganisaatiossa. Haastateltavat ja kyselyyn vastanneet henkilöt ovat tapausorganisaation 

työntekijöitä, joiden työskentelytapoihin lean-mallia sovellettiin. Tutkimuksen aikana havainnoitiin 

ulkopuolista liikkeenjohdon konsulttia, tapausorganisaation ylintä johtoa ja työntekijöitä. 

 

Tutkielmassa saatiin selville, kuinka lean-mallin eri työmenetelmiä voidaan soveltaa käytännössä 

julkisen sektorin hallinnollisessa työssä. Lisäksi tutkielmassa muutosprosessin eri vaiheet ja tekijät, 
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päätöksentekoprosessi. Lean-mallin mukaiseen toimintaan siirtyminen voidaan todeta ratkaisevan 

kuntiin kohdistuvia muutospaineita. 

 

Tapaustutkimuksen luonteen vuoksi tutkimuksen teoreettiset tulokset eivät ole yleistettävissä tämän 
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hallinnollinen työskentely kohtaa yhtäläisiä muutospaineita, jolloin toimintatapoja ja 
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Suomessa kunnilla on itsehallinto, jota sitoo erilaiset lait ja velvoitteet. Kunnilla on 

monta roolia, sillä ne toimivat viranomaisina, kansanvallan toteuttajina ja eri 

palveluiden tuottajina. Jälkimäinen rooli sisältää vastuun peruspalveluiden 

tuottamisesta ja niiden hyvästä laadusta, mistä on säädetty laissa. Lähivuosina kuntiin 

tulee kohdistumaan paljon muutospaineita, jotka pakottavat kunnat suunnittelemaan 

uudelleen muun muassa käytännön toimintojaan. Näitä muutospaineita luovat 

toimintaympäristössä lisääntynyt globalisaatio ja automaatio, jotka osaltaan 

vaikuttavat perinteiseen teolliseen toimintamalliin, johon nykyinen kunnallinen 

itsehallinto on perustunut. Kyseinen teollinen toimintamalli perustuu hierarkkisiin 

organisaatioihin ja teollisuudelle tyypilliseen tapaan paikalla tehtävään työhön, jossa 

suuri määrä ihmisiä tekee yksinkertaista työtä. (Heuru, Mennola & Ryynänen, 2011, 

s. 21–42.) Muutospaineita luovat myös kunnissa esiintyvät haasteet, kuten väestön 

ikääntyminen, joka ensinnäkin vaikuttaa terveys- ja vanhuspalveluiden lisääntyvään 

käyttöön sekä toiseksi kunnan oman henkilöstön eläköitymiseen (Hyrkäs, 2009, s. 15). 

Kevan (2021) ennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana lähes 180 000 

kunnan työntekijää jää eläkkeelle, mikä on kolmasosa nykyisestä henkilöstön 

määrästä. 

Julkisen sektorin toimijana kunnan johtaminen ja päätöksenteko eroavat 

yksityissektorin yritysten tavasta tehdä päätöksiä ja johtaa niiden toimintaa. Näitä 

eroja luovat kuntien päätöksentekoon vaikuttavat valtarakenteet ja kuntien moninaiset 

roolit sekä työtehtävät. Julkisella sektorilla toiminta on näkyvää, julkista ja 

yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, mikä eroaa yksityisestä sektorista, jossa ei ole yhtä 

laajaa julkisuusperiaatetta. (Virtanen & Stenvall, 2010, s. 35–37.) Kuntien 

johtamismenetelmät ovat muotoutuneet byrokraattisesta hallinnosta, johon on myös 

kohdistunut muutospaineita. Hallintoa on uudistettu käyttäen 

tulosjohtamismenetelmää ja erilaisia johtamisnäkemyksiä on sovellettu 

yksityissektorilta. Julkisen sektorin tavoitteena on, että se olisi palveleva ja toimiva 

yhteiskunnan osa. (Hyrkäs, 2009, s. 15.) Viime vuosina julkisella sektorilla on 

kansainvälisesti noussut uudistusaalto nimeltään ”Uusi julkinen johtaminen” (eng. 



8 

New Public Management, NPM), jossa johtamiskäytäntöjä sovelletaan 

yksityissektorilta (Oinas, Anttila & Mustosmäki, 2016; Dammand, Hørlyck, Jacobsen, 

Lueg & Röck, 2014; Boyne, 2002; Cerase, 2002). Kyseinen trendi on herättänyt 

keskustelua ja sitä on kritisoitu muun muassa siitä, että on haasteellista käyttää 

yksityisen sektorin johtamistapoja suoraan julkisella sektorilla niiden toimintamallien 

erojen vuoksi. (Dammand ym., 2014; Boyne, 2002). Julkisen sektorin johtamisella 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa verovaroin rahoitettua julkishallinnollista 

johtamistyötä (ks. Virtanen & Stenvall, 2010, s. 9).  

Valtiovarainministeriön (2017) selvityksen mukaan kuntien toimintaa, rahoitusta ja 

tehtäviä haastavat tulevaisuuden muutokset toimintaympäristössä sekä meneillään 

olevat uudistukset koskien kuntien hallintoa ja palveluita. Tuoreimpana laajana 

uudistuksena on hyvinvointialueiden perustaminen, joka tulee vaikuttamaan kuntien 

toimintaan (Sote-uudistus, 2022). Oinas ym. (2016) mukaan rakenneuudistukset ja 

organisaatiomuutokset ovatkin yleistyneet Pohjoismaissa, erityisesti julkishallinnon ja 

sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Julkisella sektorilla on erityisesti noussut 

suosioon lean-malli, joka on japanilaisen autotehtaan Toyota Motor Corporationin 

toimintaperiaatteiden järjestelmästä johdettu johtamisfilosofia. Lean-mallin 

tavoitteena on johtaa resursseja tehokkaasti, mihin pyritään vähentämällä hukkaa ja 

toimimalla virtaustehokkaasti. Tämä selittää lean-mallin suosiota julkisella sektorilla, 

sillä resurssien tehokkaan käytön lisäksi kyseinen malli lisää palveluiden tuottavuutta, 

kuitenkin säilyttäen niiden laadun. (Oinas ym., 2016.) Lean-mallin soveltamisesta 

julkisella sektorilla on paljon keskustelua ja se herättää erilaisia mielipiteitä sekä 

vastakkainasettelua. Joillekin tutkijoille lean-malli on ainoastaan autoteollisuudelle tai 

yksityiselle sektorille soveltuva johtamisoppi, taas kun toiset tutkijat näkevät sen 

mahdollisuutena julkisella sektorilla. Suomessa lean-mallin soveltaminen erityisesti 

sosiaali- ja terveyspuolella on herättänyt keskustelua, ja kritiikki kohdistuu muun 

muassa ammatilliseen autonomiaan vaikuttamiseen standardointiyritysten myötä ja 

alan moniammatillisen luonteen monimutkaisuuteen (Hirvonen, 2019).  

Kun yksityiseltä sektorilta sovelletaan erilaisia johtamiskäytäntöjä, on muistettava, 

että julkista johtamista ohjaavat erilaiset lait ja asetukset, jotka luovat erilaisuutta 

johtamiskäytäntöihin näiden sektoreiden välille (Ahonen, Husman & Ikonen, 2015, s. 

44–46). Lisäksi soveltamista hankaloittaa se, että lean-mallin työmenetelmiä ei voi 
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suoraan kopioida toisesta organisaatiosta, vaan ne on muotoiltava erikseen kyseisen 

organisaation tarpeisiin (Petersson, Ahlsén & Lehtimäki, 2018a, s. 19–20). Bateman, 

Radnor ja Glennon (2018) nostavat esiin sen, että julkisen sektorin organisaatiot voivat 

tarvita ulkopuolisten konsulttien apua soveltaakseen lean-mallin oppeja oikein 

julkisen sektorin tarpeisiin. Heidän mukaansa lean-mallin soveltamisesta julkisella 

sektorilla on tällä hetkellä ristiriitaisia kokemuksia, eikä sen todellinen potentiaali 

pääse toteutumaan suuressa osassa tapauksista. Tällä hetkellä Suomen julkisella 

sektorilla lean-malli on ollut käytössä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kehittämisessä (Jorma, Tiirinki, Bloigu & Turkki, 2016), mutta sen toimivuutta 

julkisen sektorin tarpeisiin sovellettaessa ei olla tutkittu kattavasti (Hirvonen, 2019; 

Oinas ym., 2016; Tammelin, Anttila, & Mänttäri-van der Kuip 2016). Tästä johdettiin 

tutkimuksen tavoite, joka esitellään seuraavassa alaluvussa. 

1.2  Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 

Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia, kuinka lean-mallia voidaan soveltaa 

kehitettäessä julkisen sektorin palveluntuottajan hallinnollista työskentelyä 

tapauskunnassa X. Tutkielma toteutetaan toimeksiantona, ja tavoitteena on selvittää, 

kuinka lean-mallin käyttöönottoon liittyvä muutosprosessi etenee koko projektin 

aikana sekä mitä menetelmiä kyseisessä prosessissa on käytetty. Tutkielmassa 

käsitellään projektin etenemistä vaiheittain, mikä sisältää viestinnän eri 

organisaatiotasojen välillä, kokousten ja koulutusten kulun sekä käytetyt lean-mallin 

menetelmät. Lopuksi tarkastellaan projektin lopputuloksia ja muutoksen 

vakiintumisen näkymiä tulevaisuudessa. Tapaustutkimuksen avulla saadaan syvällistä 

tietoa työntekijöiden asenteista, muutosresilienssistä ja lean-mallin soveltamisesta 

kunnan hallinnollisessa työssä. Lisäksi yksi tavoitteista on havainnoida tekijöitä, jotka 

edistävät muutoksen onnistumista ja uusien työmenetelmien implementointia. Tämän 

vuoksi teoreettisessa osuudessa tarkastellaan lean-mallin lisäksi muutosjohtamista 

käsittelevää aiempaa tutkimusta. 

Kansainvälisesti on nostettu positiivisia kokemuksia ”lean-toimiston” (eng. lean 

office) soveltamisesta julkisen sektorin palveluntuottajien työskentelyssä (Monteiro, 

Pacheco, Dinis-Carvalho & Paiva, 2015; Hines, Martins & Beale, 2008), mutta muuten 

akateemisissa piireissä aihetta on tutkittu vähän. Monteiro ym. (2015) nostavat esiin, 
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että lean-mallin soveltamista on tutkittu enemmän tuotantopuolella, vaikka teoriassa 

se sopii myös palvelusektorille. Tutkimusaukon kartoituksessa tarkasteltiin aiempaa 

tutkimusta, jota lean-mallin soveltamisesta julkisella sektorilla on tehty. Tässä 

yhteydessä havaittiin vähäinen tutkimuksen määrä, sillä haettaessa tutkimuksen 

tekohetkellä EBSCOhost -tietokannasta hakusanoilla lean management ja public 

sector löytyy vain 75 vertaisarvioitua artikkelia. Lukrafka, Silva ja Echeveste (2020) 

tarkastelivat 73 empiiristä lean-mallin soveltamista julkisella sektorilla käsittelevää 

tutkimusta maantieteellisestä ja sisällöllisestä näkökulmasta. Kyseisestä aiheesta on 

tehty eniten tutkimuksia Euroopassa (48), joista 26 sijoittuu Yhdistyneeseen 

kuningaskuntaan. Suomessa on julkaistu kaksi artikkelia (2018 ja 2019), joissa tutkitut 

tapaukset sijoittuvat terveys- ja opetusalalle. Tutkimuksia lean-mallin soveltamisesta 

paikallishallinnollisissa toiminnoissa on kansainvälisesti 27 artikkelia, joista 20 

sijoittuu Eurooppaan. Lukrafka ym. (2020) toteavat, että nykyisen kirjallisuuden 

valossa on edelleen tutkimusaukkoja, kuten mitkä ovat lean-mallin mahdollistajat ja 

esteet julkisen sektorin alueilla, ovatko alhaalta ylöspäin suuntautuvat aloitteet 

mahdollisia julkisella sektorilla ja kuinka johtajat voivat edistää osallistavaa 

sitoutumista sen sijaan, että pakottaisivat lean-mallin käyttöön.  

Tutkimusaukosta johdettiin seuraavanlaiset tutkimuskysymykset, joihin vastaamalla 

päästään tutkimuksen tavoitteeseen. Tässä tutkimuksessa halutaan keskittyä tutkimaan 

lean-mallin soveltamista juuri Suomen kunnallisessa julkishallinnollisessa työssä, sillä 

siitä ei ole aiempaa tieteellistä tutkimusta. Lean-mallin soveltamisen lisäksi 

tavoitteena on tutkia itse mallin implementointiprosessia, sillä onnistunut käyttöönotto 

vaikuttaa uuden toiminnan vakiintumiseen.   

Miten lean-mallia voidaan soveltaa julkisen sektorin hallinnollisessa 

työskentelyssä ja kuinka lean-mallin mukaiseen toimintaan siirrytään? 

Päätutkimuskysymys kiteyttää itseensä tutkimuksen tavoitteen ja ilmiön, jota halutaan 

tutkia. Lisäksi muodostettiin alakysymyksiä, jotka jakautuvat teoreettisiin ja 

empiirisiin kysymyksiin. Seuraavat alakysymykset auttavat vastaamaan 

pääkysymykseen: 
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Mitkä ovat lean-mallin käyttöönoton mahdollistajat ja esteet julkisen sektorin 

hallinnollisessa työskentelyssä?  

Miten organisaation jäsenet suhtatutuvat muutosprosessiin ja lean-mallin 

käyttöön heidän organisaatiossaan? 

Mitä lean-mallin menetelmiä sovelletaan, miksi valitaan juuri kyseiset 

menetelmät ja miten ne implementoidaan hallintotyöhön julkisen sektorin 

organisaatiossa? 

Vähäisestä tutkimuksesta huolimatta lean-mallia on jo alettu hyödyntää Suomessa eri 

kunnissa myös sosiaali- ja terveysalan ulkopuolella (ks. Lappi liinaa, Salon kaupungin 

Lean-matka). Tämä tutkielma tuottaa arvokasta tietoa siitä, kuinka lean-mallia voidaan 

soveltaa kunnan julkishallinnollisessa työskentelyssä ja miten kyseistä 

käyttöönottoprosessia johdetaan. Tutkielma keskittyy lean-mallin soveltamiseen, joka 

alkaa jo implementointivaiheessa. Tämän vuoksi tutkimuksessa korostuu myös itse 

käyttöönottoprosessin tutkiminen, sillä tutkimuksen tavoitteena on tuottaa hyödyllistä 

tietoa erityisesti kunnille siirtymisestä lean-mallin mukaiseen toimintaan. Vaikka 

tapaustutkimuksen tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä, antavat ne tärkeää tietoa 

kuntien yleisestä tilanteesta, ongelmista, joiden kanssa painitaan ja miten niitä voidaan 

ratkaista. Kunnan hallinnollinen työ sisältää paljon prosesseja, joita ei olla vielä 

välttämättä sähköistetty tai automatisoitu. Tämä tapaustutkimus toimii yhtenä 

esimerkkinä antaen tietoa muille kunnille erilaisista ratkaisuista kehittää 

toimintatapoja, erityisesti lean-mallia käyttäessä. Tutkimuksen metodologia tukee tätä 

tavoitetta, ja sitä käsitellään seuraavassa alaluvussa. 

1.3 Tutkimuksen metodologia 

Tutkielma toteutetaan tapaustutkimuksena, jossa sovelletaan osin etnografisen 

tutkimuksen elementtejä. Aineistoa kerätään pitkin projektia osallistumalla 

palavereihin, koulutuksiin ja toteuttamalla haastatteluja sekä yksi laadullinen kysely. 

Tutkimusta varten valittiin laadullinen lähestymistapa, sillä sen avulla pystytään 

lisäämään syvällistä ymmärrystä prosesseista, joita yrityksissä on (Koskinen, 

Alasuutari, & Peltonen, 2005, s. 15–16). Tapaustutkimus valikoitui tutkittavan aiheen 
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luonteen vuoksi, sillä tavoitteena on tarkastella lean-mallin implementointia kunnan 

julkishallinnollisessa toimistotyössä. Tapaustutkimuksen avulla voidaan kerätä dataa 

suoraan tapausorganisaation toimintaympäristössä (Zainal, 2007) ja tarkastella 

tuloksia aiempien kirjallisuuden sekä tutkimuksen valossa (Koskinen ym., 2005, s. 

154–156). Tapauskunnan lean-mallin implementaatio on muutosprojekti, joten 

samalla tarkastellaan sitä, kuinka muutosta johdetaan ja miten työntekijät suhtautuvat 

uusien toimintatapojen implementointiin. Osallistumalla muutosprojektin palavereihin 

ja koulutuksiin päästään havainnoimaan työntekijöitä suoraan heidän ympäristössään. 

Näin syvällinen osallistuminen tapauskunnan toimintaan muutosprojektin aikana luo 

tutkimukselle etnografisia piirteitä, sillä tutkielmassa päästään havainnoimaan 

ihmisten toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta (Genzuk, 2003). 

Aineiston keruu toteutetaan kolmella eri tavalla: haastatteluilla, avoimilla kyselyillä ja 

havainnoimalla. Tässä tutkimuksessa toteutuu menetelmätriangulaatio eli aineistoa 

kerätään enemmän kuin kahdella eri tavalla; näin saadaan laajempi käsitys 

tutkimuskohteesta (Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe, & Neville, 2014). 

Tutkimuksen aikana haastatellaan kahdesti kahta henkilöä, jotka ovat avainasemassa 

muutoksen juurruttamisessa toimintaympäristöön. Ensimmäinen haastattelu pidetään 

heidän tähän tehtävään rekrytointinsa jälkeen ja toinen projektin lopussa. Avoin kysely 

toteutetaan muutoksen kohderyhmän työntekijöille projektin lopussa. Tässä kyselyssä 

on viisi avointa kysymystä, joihin työntekijät vastaavat omin sanoin. Kolmantena 

aineiston keruumenetelmänä toimii havainnointi, joka toteutetaan pääosin 

tapauskunnassa paikan päällä. Projektin palavereissa ja koulutuksissa käydään 

yhteensä neljän kuukauden ajan, mikä luo syvällisen käsityksen projektin loppuosan 

kulusta, ja tutkijana pääsee suoraan havainnoimaan, kuinka implementointi etenee, 

mitkä tekijät mahdollistavat sitä ja miten muutosvastarinta ilmiönä esiintyy.  

Empiiristä tietoa kerätään teoreettisen viitekehyksen luoman linssin läpi, minkä avulla 

muutosjohtamista ja lean-mallin toimintaperiaatteita käsitellään. Teoreettisesta 

viitekehyksestä ja tutkimuskysymyksistä johdetaan kysymykset haastatteluihin ja 

avoimeen kyselyyn. Projektin palavereista kirjoitetaan muistiinpanoja ja kirjoitetaan 

lyhyitä katkelmia, joissa kuvaillaan yleisesti palavereissa käsiteltyjä aiheita, 

vuorovaikutustilanteita ja niihin liittyviä keskusteluja. Aineiston analysointi alkaa, kun 

haastattelut on litteroitu ja muistiinpanot kirjoitettu koostettuun muotoon. Tässä 
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tutkielmassa tehdään aineiston sisällönanalyysi, jossa aineisto koodataan ja 

luokitellaan eri teemojen mukaisesti. Analyysissa käytetään abduktiivista päättelyä eli 

aineiston analysointia ohjaa teoria, mutta aineistosta annetaan nousta myös uutta 

teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 95). Edellä mainittuja asioita käsitellään 

syvällisemmin neljännessä luvussa, joka esittelee tutkimuksen metodologiaa. 

Seuraavassa alaluvussa esitellään koko tutkimuksen rakenne. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu seitsemästä eri luvusta ja lähteistä sekä liitteistä. Ensimmäisessä 

johdantoluvussa lukija johdatetaan aiheeseen esittelemällä kunnan hallinnollisen 

työskentelyn nykyisiä haasteita, joista nousee muutospaineita. Lisäksi kerrotaan lean-

mallin hyödyntämisestä kehittäessä julkishallinnollista työtä. Lean-malli voidaan 

nähdä johtamisfilosofiana, jossa toimintaa ohjaavat erilaiset periaatteet ja 

työmenetelmät. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys esitellään johdantoluvun jälkeen, 

ja se koostuu kahdesta kappaleesta. Toisessa kappaleessa käsitellään 

muutosjohtamista, jossa aluksi käsitellään julkisen ja yksityisen johtamiskäytäntöjen 

eroja. Muutosjohtamista lähestytään tarkastelemalla muutosprosessia kokonaisuutena. 

Tässä yhteydessä esitellään kolme kuuluisaa muutosmallia, joita ovat Lewinin kolmen 

vaiheen muutosmalli, Kotterin kahdeksan askelta ja ADKAR-malli. Muutosmalleista 

siirrytään muutosvastarintaan, joka on yleinen ilmiö muutosta johdettaessa sekä 

esitellään keinoja vähentää sitä. Kolmannessa luvussa esitellään lean-malli 

perusperiaatteineen sekä esitellään sen työmenetelmiä. Tässä luvussa pyritään 

lähestymään lean-mallin käyttöä hallinnollisen työskentelyn näkökulmasta perinteisen 

teollisuusmallin sijaan. 

Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen metodologia, jossa perustellaan 

tutkimusmenetelmän valikoitumista, kerrotaan aineiston keruumenetelmistä ja 

aineiston analysoinnista sekä analyysia ohjaavasta teoreettisesta viitekehyksestä. 

Lisäksi tässä luvussa esitellään tapauskunnan taustatiedot ja lähtötiedot ennen 

kehittämisprojektin aloittamista, missä työskentelyä kehitetään pääosin lean-mallin 

mukaisesti. Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen empiiriset löydökset 

teemoittain. Tutkimus alkoi projektin ollessa jo puolessa välissä, joten projektin 

ensimmäistä viittä kuukautta ei käsitellä syvällisesti. Tutkimuksen aikana tehtiin 
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kuitenkin paljon konkreettisia aktiviteetteja lean-mallin implementoinnin suhteen, 

joten aineistoa saatiin kerättyä kattavasti. Tässä luvussa esitellään tutkimuksen 

avainhenkilöiden haastatteluotteita, katkelmia palavereista ja työntekijöiden kyselyjen 

vastauksia. Kuudennessa luvussa tarkastellaan empiriasta nousseita teemoja aiemman 

kirjallisuuden valossa ja analysoidaan löydöksiä. Tässä luvussa käsitellään aiheita, 

jotka nousivat vahvasti empiriasta esiin, kuten sovelletut lean-mallin työmenetelmät, 

muutosvastarinta ja muutosprosessin käsittely kokonaisuutena. Lopuksi analysoidaan 

lean-mallin johtamisfilosofiaa osana kunnan hallinnollista työskentelyä. 

Viimeisessä luvussa tehdään tutkimuksen johtopäätökset, kerrataan 

tutkimuskysymykset ja vastataan niihin. Lisäksi käsitellään tutkimuksen teoreettiset 

kontribuutiot, liikkeenjohdolliset johtopäätökset, tutkimuksen rajoitukset ja 

jatkotutkimuskysymykset. Näissä alaluvuissa verrataan tutkimuslöydöksiä 

aikaisempaan kirjallisuuteen ja pohditaan lean-mallin soveltamista 

julkishallinnollisessa työssä. Tämän luvun jälkeen on listattuna työn lähteet ja liitteet, 

joissa esitellään avoimen kyselyn rakenne ja haastattelukysymykset. Työssä on 

käytetty taulukoita ja kuvioita havainnollistamaan kirjoitettua tekstiä. Seuraavassa 

luvussa esitellään tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ensimmäinen osa, jossa 

käsitellään muutosjohtamista.  
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2 MUUTOSJOHTAMINEN 

2.1 Johtaminen julkisella sektorilla 

Ennen toista maailmansotaa yritysjohtaminen otti mallia julkisen alan johtamisesta, 

mutta toisen maailmansodan jälkeen roolit vaihtuivat ja julkinen johtaminen on 

soveltanut oppeja liikkeenjohtotieteestä. Yritysjohtamisen tapoja kopioidessa 

ongelmaksi on havaittu julkisen johtamisen erityispiirteiden unohtaminen. Suomessa 

julkisen sektorin johtamista käsitellessä on otettava huomioon sektorin sisällä olevat 

organisaatioerot, lait ja säännökset sekä erilainen tulosten määrittely ja mitattavuus. 

Näitä organisaatioeroja luovat julkisen sektorin eri toimijoiden toiminnot, säännökset, 

budjetit ja lait, joiden mukaan toimitaan. (Ahonen ym., 2015, s. 23, 44–47.) Boyne 

(2002) listaa julkisen ja yksityisen sektorin välillä kolme pääeroa, joita ovat 

omistussuhde, rahoitus ja valvonta. Omistussuhteen ero syntyy siinä, kun julkiset 

sektorin virastot ovat yhteisessä valtion eli poliittisten yhteisöjen omistuksessa, niin 

yksityiset yritykset omistaa yleensä luonnolliset henkilöt, joita ovat osakkeenomistajat 

ja itse yrittäjät. Julkisen sektorin omistussuhteen myötä myös sen toiminta rahoitetaan 

verorahoilla, kun taas yrityksessä rahoitus tulee suoraan sen omilta asiakkailta, kun he 

maksavat käyttämistään tuotteista ja palveluista. Julkinen sektori ei voi valita 

asiakkaitaan. Kolmantena erona on valvonta, joka yksityisellä sektorilla toteutuu 

markkinavoimien avulla ja julkisella sektorilla kontrolli tulee poliittisten voimien 

puolelta. Näin ollen julkisen sektorin toimintaa rajoittaa ensisijaisesti poliittinen 

järjestelmä, joka vaikuttaa sen johtamiseen verrattuna yksityiseen sektoriin, jota 

säännöstelee vallitseva talousjärjestelmä. (Boyne, 2002.)  

Tämän pohjalta voidaan ymmärtää New Public Management -uudistusaaltoa kohtaan 

nouseva epäluulo, sillä yksityisen sektorin toiminta ei ole yhtä säännösteltyä ja näin 

ollen johtamismallit ovat joustavampia. Julkisen hallinnon suurempi byrokratian 

määrä (Boyne, 2002) voi osaltaan vaikeuttaa yritysten ketterien toimintatapojen 

siirtämistä julkiselle puolelle. Yksityisen sektorin asiakasriippuvaisen rahoituksen 

vuoksi toiminnan tavoitteet ovat osaltaan erilaiset, jolloin johtamismallitkin ovat 

erilaisia. Julkisen sektorin toimintaa ohjaa vahvasti demokratia, toiminnan 

jatkuvuuden varmistaminen, läpinäkyvyys ja lakisääteisyys (Ahonen ym., 2015, s. 44–

47). Boynen (2002) mukaan yksityisen ja julkisen sektorin välisiä eroja on myös 
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organisaatioympäristöissä, tavoitteissa, rakenteissa ja johtamisarvoissa, minkä vuoksi 

yksityisen sektorin johtamismenetelmiä ei voida soveltaa julkisella sektorilla. Näiden 

erojen pohjalla on vallitseva käsitys siitä, että uusi julkinen johtaminen (New Public 

Management, NPM) ei sopisi julkiselle sektorille. Tästä huolimatta NPM voi menestyä 

joltain osin julkisella sektorilla, jos sen johtamisperiaatteet ja -prosessit toimivat 

teoriassa. Lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin tavoitteet ja ympäristöolosuhteet eivät 

eroa merkittävästi, mikä vähentää todisteita jyrkistä eroista näiden sektoreiden välillä. 

(Boyne, 2002.) 

Ajan saatossa julkisessa hallinnollisessa työssä on ollut käytössä erilaisia 

ohjausmenetelmiä, jotka ovat ohjanneet kehittämisstrategioita ja vaikuttaneet 

johtamiseen. Perinteisin on ollut resurssiohjaus, jossa resursseja panostetaan tärkeisiin 

kohteisiin jättäen vähemmälle muut kohteet, jotka eivät tarvitse kehittämistä. 

Suunnitelmat tehtiin tuolloin pitkälle aikavälille. Resurssiohjauksesta kuitenkin 

luovuttiin, kun julkiset menot alkoivat lisääntyä nopeasti 1970-luvulla, ja siitä syystä 

alettiin vaatia tuloksia resursseja käyttäneiltä toiminnoilta. Sen tilalle tuli yksityisen 

sektorin tavoitejohtamisesta kehitetty tulosjohtaminen. Tulosohjauksen avulla 

julkishallinnossa siirryttiin itseohjautuviin ja autonomisten yksiköiden 

organisaatioihin. Tämä kehitys on tuonut itseohjautuvuuden ja itsesäätelyn periaatteet 

työskentelyyn, mistä on myös aiheutunut haasteita rajattujen ja epäselvien 

itsesäätelymahdollisuuksien vuoksi. Viimeisimpänä kehitysmenetelmänä pidetään 

prosessikeskeisyydestä johdettua prosessiohjausta, jossa toimintaa muutetaan 

kokonaisvaltaisesti ja alhaalta ylöspäin. Yksiköt kehittävät toimintaa sisäisesti, tasa-

arvoisesti ja vuorovaikutuksessa keskenään. Yksiköiden välistä yhteistyötä koordinoi 

ja organisoi organisaation johto. (Murto, 1992, s. 25–26.) Tulosjohtamisella on 

kuitenkin vankka asema julkishallinnon johtamisessa, sillä se sopii hyvin 

organisaation hierarkkiseen rakenteeseen ja sopii yhteen strategisen johtamisen 

kanssa, missä toimintaa ohjataan strategiajohtoisesti. Uudet johtamisnäkökulmat, 

kuten laatu- ja muutosjohtaminen, ovat yrittäneet haastaa tulosjohtamista ja ovat 

osaltaan onnistuneetkin siinä. (Ahonen ym., 2015, s. 240.) 

Julkisen sektorin johtamista 2000-luvusta alkaen on alkanut määrittää asiakasohjaus, 

kun aikaisemmin sitä määritti poliittinen ohjaus. Asiakasohjaus ei ole yhtä vahvaa kuin 

yrityspuolella, mutta sen rooli on kuitenkin korostunut. Asiakasohjauksen 
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vahvistuminen on mielenkiintoinen tekijä, joka toisaalta lisää legitimiteettiä palvelujen 

kehittämiseen, mutta myös laskee tuottavuutta ja tehokkuutta, kun asiakkaan palaute 

otetaan koko prosessin aikana huomioon. (Ahonen ym., 2015, s. 44–47.) 

Asiakasohjauksen vahvistuminen kertoo mahdollisesta erojen kaventumisesta 

yksityisen ja julkisen sektorin välillä sekä julkisella sektorilla tapahtuvasta 

muutoksesta. Muutos organisaatioissa on väistämätöntä, ja muutosprosessia 

käsitellään seuraavassa luvussa. 

2.2 Muutosprosessi ja muutosjohtaminen 

Dynaaminen toimintaympäristö vaatii organisaatioita jatkuvasti sopeuttamaan ja 

muuttamaan toimintatapojaan. Prosessina muutos on kuitenkin haastava, ja noin 60–

70 % muutosaloitteista epäonnistuu. Tämä herättää huolta organisaatioissa sekä lisää 

kiinnostusta tunnistaa tekijät, jotka edistävät onnistumista. (Errida & Lotfi, 2021.) 

Yleisesti uskottua korkeaa 70 %:n epäonnistumisen astetta on myös kyseenalaistettu, 

eikä sille ole sinänsä empiiristä näyttöä (Hughes, 2011). Organisaatiomuutos ja siihen 

liittyvä epäonnistuminen ovat kuitenkin yleisiä kaikissa organisaatioissa, joten ne ovat 

herättäneet tutkijoiden kiinnostuksen. Kotter (1996, s. 16) on määritellyt kahdeksan 

yleisintä syytä, miksi organisaatiomuutokset epäonnistuvat ja mitä siitä seuraa. Näitä 

syitä ovat liiallisen omahyväisyyden sallinta, aliarvioidaan vision merkitystä, visiosta 

ei viestitä tarpeeksi, epäonnistutaan perustaa riittävän vahvaa ohjaavaa tiimiä, sallitaan 

esteiden peittää uusi visio, ei saavuteta lyhyen aikavälin onnistumisia, julistetaan 

voitto liian varhain ja laiminlyödään muutoksen juurruttaminen yrityskulttuuriin. 

Seurauksena yrityskaupoilla ei saavuteta haluttuja synergioita, uudet strategiat 

jalkautuvat huonosti, uudelleensuunnittelu tulee kalliiksi ja vie paljon aikaa, 

supistaminen ei saa kustannuksia kuriin ja laatuohjelmat eivät saavuta haluttuja 

tavoitteita. 

Tässä tutkielmassa tapausorganisaatio muuttaa toimintaansa lean-mallin mukaiseksi. 

Siirtymä uuteen toimintatapaan edellyttää organisaation jäseniltä muutosta 

toimintaansa, joten lean-mallin periaatteiden soveltamisen aloittaminen on 

siirtymäprosessi. Van der Coetin, Kuipersin ja Groeneveldin (2016) mukaan 

Muutosprosessissa voi olla kaksi eri tulosuuntaa, ylhäältä alas kanavoituna tai alhaalta 

ylöspäin nouseva muutos. Ylhäältä alas kanavoitu muutos tulee johdon suunnalta ja 
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siinä painottuu viestintä, jolla edesautetaan käsitystä muutoksesta työntekijöiden 

keskuudessa. Oletuksena onkin, että viestintä on korkealaatuista, kun kyseessä on 

suunniteltu muutos. Alhaalta ylös tulevassa muutoksessa puolestaan viestinnän lisäksi 

korostuu työntekijöiden osallistuminen muutoksen jalkauttamiseen. Tässä tarpeesta 

nousevassa muutoksessa odotetaan, että osallistumisaste ja muutosviestintä ovat 

korkealaatuisia. Kun muutosprosessissa viestintä on laadukkaasti toteutettu ja 

osallistuminen on korkealla asteella, työntekijät ovat vahvemmin sitoutuneita itse 

muutokseen. (Van der Coet ym., 2016.) Jotta muutos pystytään viemään läpi 

onnistuneesti, tarvitaan lisäksi hyvää johtamista. Syinä epäonnistuneeseen 

muutokseen ovat muun muassa heikko muutossuunnitelma ja vähäinen valvonta. 

Muutosprosesseissa on tärkeää huomioida muutoksen sisältämät eri vaiheet, eikä 

keskittyä pelkästään muutoksessa tavoiteltuun lopputulokseen. (Gill, 2003.)  

Muutosjohtaminen on edelleen ajankohtainen aihe tutkimuskentässä, mutta sitä 

käsittelevä kirjallisuus on pirstaloitua (Ratana, Raksmey & Danut, 2020; Todner, 

2005). Muutoksia on määritelty erityyppisiksi, ja tutkimuskentässä ovat nousseet 

muun muassa suunniteltu ja emergentit muutostyypit sekä kontingenssiteoria (Todner, 

2005). Tässä tutkielmassa tarkastellaan suunniteltua muutosta, jonka toteuttamista 

halutaan tutkia. Muutosjohtamiseen sisältyy muutoksen tyyppi, muutosprosessi ja 

muutoksen elementit, joita tulisi hallita (Ratana, Raksmey & Danut, 2020). 

Muutosjohtamista käsitellessä nousee usein esiin erilaiset muutosprosessia käsittelevät 

mallit, joissa muutosprosessi kuvataan vaiheittain. Muutosmallien vaiheiden 

läpikäyminen ohjaa muutosprosessin läpivientiä organisaatiossa (Mento, Jones & 

Dirndorfer, 2002), ja parantaa mahdollisuuksia viedä muutos onnistuneesti läpi (Gill, 

2003). Suosituimpia malleja ovat Lewinin kolmen vaiheen muutosprosessi (1947) ja 

Kotterin 8 askelta (1995). Näiden kahden mallin lisäksi esitellään tuoreimpana 

muutosprosessia kuvaava ADKAR-malli. Tässä tutkielmassa tarkoituksena on lean-

mallin soveltamisen lisäksi tutkia mallin käyttöönottoprosessia ja organisaatiossa 

tapahtuvaa muutosta. Tämän vuoksi muutosmallit esitellään ja niiden eri vaiheiden 

toteutumista tutkitaan empiirisessä osiossa. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään nämä 

kolme suosittua muutosmallia. 
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2.2.1 Lewinin kolmen vaiheen muutosprosessi 

Muutosjohtamisesta puhuttaessa nousee esiin erilaisia muutosmalleja ja -työkaluja, 

joita käytetään muutoksen onnistumisen varmistamiseksi. Yksi vanhemmista 

muutosmalleista on Kurt Lewinin 1940-luvulla esittelemä kolmen tason malli, jonka 

vaiheet ovat sulattaminen/vapauttaminen, siirtymä ja jäädyttäminen/vakauttaminen 

(eng. Unfreeze, Movement, Re-freezing). Ensimmäinen vaihe on vapauttaminen, ja 

siinä Lewinin mukaan valmistaudutaan muutokseen irtautumalla nykyisestä 

ajattelumallista. Yksi tapa lähestyä ensimmäistä vaihetta on osoittaa henkilöstölle 

lausunnon tai teon kautta, ettei status quon säilyttäminen riitä. Tämä herättää 

jäsenistössä ahdistusta, ja tässä vaiheessa tulee tarkastella muutosvastaisuutta. Suurin 

syy muutosvastarinnalle on epävarmuus, joka voi liittyä muutoksen syyhyn, 

lopputuloksen vaikutuksiin ja/tai tuloksen ja toiminnan väliseen yhteyteen. Lewinin 

toinen vaihe on siirtymä, jossa muutos tapahtuu. Tämä siirtymävaihe sisältää 

hämmennyksen ja sopeutumisen uuteen. Viimeinen vaihe on ”jäädyttäminen”, jossa 

muutoksen tuoma uusi ajattelutapa vakiinnutetaan organisaatioon. (Carter, 2008.)  

Lewin (1947) tunnistaa haasteet, joita liittyy erityisesti ensimmäiseen vaiheeseen. 

Alussa haasteena voi olla ihmisten tyytyväisyys ja omahyväisyys, jotka pitää rikkoa 

ravistelemalla ihmisiä ja samalla herättää erilaisia tunteita sekä reaktioita. 

Kolmannessa eli vakiinnuttamisen vaiheessa on tunnistettavissa sama haaste, johon 

voidaan luoda organisaatiorakenne, joka on stabiilin rakenteen vastainen. Nämä 

haasteet voivat näkyä myös lean-mallin implementointiprosessissa, sillä julkisen 

sektorin kunnallisorganisaation jäsenet eivät välttämättä näe tarvetta siirtyä toimimaan 

lean-mallin mukaisesti. Lewinin malli on ensimmäinen kuuluisista muutosmalleista ja 

hänen työnsä koskien organisaatiomuutosta on merkityksellinen. Lisäksi Lewinin tapa 

käsitellä sosiaalisia konflikteja on tuonut tärkeää tietoa akateemiseen 

tutkimuskenttään. (Burnes, 2004). Lean-mallin käyttöönotto on uuteen toimintatapaan 

siirtymisprosessi, johon Lewinin kolmen vaiheen muutosprosessi sopii. Kun nykytila 

on vapautettu, siirrytään uuteen toimintatapaan (lean-malli) ja lopuksi vakiinnutetaan 

uusi organisaatiorakenne.  
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2.2.2 Kotterin 8 askelta 

Kotterin vuonna 1995 esittelemä kahdeksan askelta sisältävä muutosmalli on noussut 

kansainväliseen suosioon muutosjohtamista käsittelevässä tutkimuksessa. Kotterin 

artikkelia ja myöhemmin julkaistua kirjaa on kritisoitu siitä, että Kotterin havainnot 

pohjautuvat täysin hänen omaan kokemukseensa, eikä yhteenkään tieteelliseen 

lähteeseen ole viitattu. Tästä huolimatta muutosmalli on ollut suosiossa niin 

akateemisissa piireissä kuin liikemaailmassa. Appelbaum, Habashy, Malo ja Shafiq 

(2012) pohtivat suuren suosion syytä empiirisen näytön puutteista huolimatta. Heidän 

mukaansa muutosporrasmallin yksinkertaisuus, selkeys ja perustuminen Kotterin 

omiin käytännönläheisiin esimerkkeihin toimivat hyvin kohdeyleisölle, joka on itse 

muutosta implementoivat johtajat ja organisaatioiden sidosryhmät. Toisin sanoen 

Kotterin kohdeyleisö ei ollutkaan akateeminen maailma, joka vaatii empiiristä näyttöä 

ja tutkimusta teorialle. Artikkelin ja myöhemmin kirjan suuri suosio liike-elämässä toi 

sen suosioon myös akateemisiin piireihin, vaikka kirjassa esitetyn muutosprosessin 

reliabiliteetti on kyseenalaistettavissa. (Appelbaum ym., 2012.) 

Kotterin (1995) mukaan muutosprosessi sisältää tietyt vaiheet, joiden ohittaminen 

estää halutun tuloksen saavuttamisen. Muutosprosessi vaatii aikaa, ja virheet joissakin 

vaiheissa vaikuttavat negatiivisesti tehtyyn työhön. Kotter listaa onnistuneeseen 

muutokseen johtavat kahdeksan askelta, jotka esitellään kuviossa 1. Nämä kahdeksan 

vaihetta on johdettu yleisimmistä virheistä, joita organisaatiot tekevät 

muutosprosesseissa. Kotter myöntää esittämänsä mallin olevan yksinkertaistettu, ja 

että todellisuudessa muutosprosessi on monimutkaisempi sekä täynnä yllättäviä 

tekijöitä. Tästä huolimatta hänen mallinsa auttaa luomaan kokonaisvaltaisen vision 

muutosprosessista ja vähentämään virheiden määrää, joka voi olla määräävä tekijä 

muutoksen onnistumisessa. Kotter painottaa myös vaiheiden järjestyksen tärkeyttä ja 

kuinka yhdenkin vaiheen väliin jättäminen voi luoda ongelmia. Appelbaum ym. 

(2012) tarkastelivat kirjalliskatsauksessaan muutosprosessien johtamista ja he löysivät 

vain muutaman tapaustutkimuksen, joissa käytetään Kotterin kaikkia askelia. 

Muutosprosessien tutkimuksista ilmeni, että kaikkia kahdeksaa askelta on haastava 

käyttää, askeleiden 7 ja 8 varmistaminen vaatisi pitkää tutkimusta, ja ylipäätään oli 

vaikeaa määritellä askeleiden onnistunutta käyttöä. Kritiikistä huolimatta 

muutosmallin eri vaiheiden toimivuutta on tutkittu ja johtopäätöksenä on havaittu, että 



21 

kaikki mallin vaiheet ovat toimivia. Muutosmallia suositellaan edelleen käytettäväksi. 

(Appelbaum ym., 2012.) 

 

Kuvio 1. Kotterin muutoksenhallintamalli (mukaillen Kotter, 1995, s. 61). 

1. Ymmärtää muutoksen 
välttämättömyys ja kiireellisyys

2. Ohjaavan tiimin perustaminen 

3. Vision ja strategian laatiminen 

4. Jatkuva viestiminen muutosvisiosta

5. Valtuuttaa henkilöstö toimintaan

6. Kehittää lyhyen aikavälin 
onnistumiset 

7. Vakiinnuttaa onnistumiset ja 
luoda lisää muutosta

8. Uusien toimintatapojen 
juurruttaminen kulttuuriin
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Kotterin muutosmallin vaiheet ovat yksityiskohtaisempia, kuin Lewinin esittelemässä 

muutosmallissa. Tämän vuoksi Kotterin 8 askelta sisälletyttään teoreettiseen 

viitekehykseen, jonka kautta analysoidaan tutkielman empiirisessä osiossa 

muutosprosessia. Kotterin mallin avulla pyritään tunnistamaan lean-mallin 

käyttöönoton edistäviä ja estäviä tekijöitä julkisella sektorilla tutkimalla vaiheiden 

toteutumista muutosprosessissa. 

2.2.3 ADKAR-malli 

Kolmas suosittu muutosmalli on ADKAR-malli, joka on lyhenne englannin kielen 

sanoista Awareness, Desire, Knowledge, Ability ja Reinforcement (Hiatt, 2006 s. 43). 

Tässä tutkielmassa suomennettuna malli koostuu käsitteistä tietoisuus, tahto, tieto, 

taito ja vahvistaminen. ADKAR-malli soveltuu eritasoisiin muutoksiin yksilö-, 

yhteisö-, organisaatio- ja liiketoimintatasoilla. Tutkielmassa nämä vaiheet kuvastavat 

työntekijöiden henkilökohtaisella tasolla tapahtuvaa muutosprosessia, ja ADKAR-

mallin avulla tarkastellaan lean-mallin käyttöönottoa työntekijän näkökulmasta.  

Calder (2013) mukaan malli voi parantaa kokonaisuuksien sisäisten tekijöiden 

yhteyksiä liiketoiminnan tulosten, muutosjohtamisen ja yksilön suorituskyvyn välillä. 

Mallin etuina ovat sen yksinkertaisuus, helposti seurattavat elementit ja keskittyminen 

heti alussa elementtiin, joka on yleisin epäonnistumisen syy. Ensimmäinen elementti, 

tietoisuus, voidaan käsittää myös ymmärtämisenä, sillä sen perimmäinen tarkoitus on 

tuottaa ymmärrys siitä, miksi muutos tehdään. Kun ymmärretään muutoksen 

tarpeellisuus, muodostuu halu saada kyseinen muutos aikaan. (Boca, 2013.) Mallissa 

halu korostuu tietoisuuden lisäksi siksi, että vaikka ollaan tietoisia siitä, miksi muutos 

pitää tehdä, ihmisen pitää myös haluta osallistua muutokseen, jotta muutos 

mahdollistuisi. (Calder, 2013.) 

Kolmantena elementtinä on tieto, joka sisältää viestinnän. Muutoksen 

implementoinnista ja uusista toimintatavoista on tiedotettava, jotta henkilöstö osaa 

toimia uusilla tavoilla, joita heiltä odotetaan muutoksen yhteydessä. Tässä korostuu 

ohjeiden viestiminen, jotta muutoksen implementointi onnistuu. Neljäntenä on taito tai 

kyky, mikä tarvitaan konkreettisen muutoksen tekemiseksi. Vaikka on tieto, miten 

jokin tehdään, niin pitää olla myös fyysinen kyky tehdä se. (Calder, 2013.) Tässä 

vaiheessa tieto muuttuu tekemiseksi. Viimeisenä on vahvistaminen, jossa muutos 
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vahvistuu sisäisillä ja ulkoisilla tekijöillä. Sisäisiä tekijöitä ovat ihmisen tyytyväisyys 

tavoitteiden saavuttamisesta, ja ulkoisina tekijöinä ovat organisaation puolelta tuleva 

palkitseminen. (Hiatt, 2006, s. 2–3.)  

2.3 Muutosmallien yhteenveto 

Muutosprosessia voidaan kuvailla erilaisilla tavoilla, mutta jokaisesta kolmesta edellä 

käsitellystä mallista voidaan havaita samankaltaisuuksia. Kolmen vaiheen 

muutosmalli, Kotterin kahdeksan askelta ja ADKAR-malli ovat tiivistettyinä 

taulukossa 1. Vaikka vaiheita on eri määrä ja niillä on eri nimitykset, muutosprosessit 

etenevät kaikissa malleissa samalla tavalla. Ensin muutosprosessiin liittyville henkilöt 

on saatava tietoisiksi siitä, miksi muutos tarvitaan. Seuraavaksi tulee siirtymävaihe, 

joka edellyttää muutoksen vision ja strategian luomisen sekä tahtotilan saamisen 

henkilöille. Viestintä vahvistaa tietoa muutoksesta ja opettelu uuteen tulee tiedon sekä 

tekemisen myötä. Lopuksi muutos on vakiinnutettava, ettei vanhoihin 

toimintatapoihin enää palata.  

Taulukko 1. Muutosmallit (Lewin, 1947; Kotter, 1995; Hiatt, 2006, s. 2–3) 

Lewin (1947) Kotter (1995) Hiatt (2006) 

Vapauttaminen 

Tietoisuus Tietoisuus 

Tiimi  Halu 

Visio ja strategia 
Tieto 

Siirtymä 

Viestintä 

Valtuuttaa toimintaan 
Taito 

Osa-tavoitteet 

Vakiinnuttaminen 
Vakiinnuttaa onnistumiset 

Vahvistaminen 
Juurruttaa muutos 

Edellä mainitut muutosmallit keskittyvät vahvasti muutosprosessin eri käytännön 

vaiheisiin ja siihen, mihin johto voi vaikuttaa. Arikoski ja Sallinen (2007, s. 68–69) 

käsittelevät muutosprosessiin liittyvien työntekijöiden tunteita ja asenteita, jotka 

voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: muutosvastarinta, surutyö eli vanhoista tavoista 

luopuminen ja varsinainen muutos eli uuden oppiminen. Erityisesti muutosvastarinta 

on tärkeä vaihe, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

Muutosvastarinnalla on merkittävä rooli muutoksessa, sillä se kuvaa kuinka 
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työntekijät vastustavat muutosta. Muutos voi epäonnistua, jos muutosvastarinta on 

vahva, eikä johto käsittele sitä (Dent & Goldberg, 1999). 

2.4 Muutosvastarinta 

Tarkasteltaessa organisaatiokäyttäytymistä ja muutosjohtamista, esiin nousee ilmiönä 

muutosvastarinta, jossa henkilöstö vastustaa johdon vetämää muutosprosessia. Toisin 

sanoen suunniteltu muutosprosessi voi epäonnistua, sillä työntekijät eivät hyväksy 

uuteen siirtymistä. Kyseistä vastustusta pidetään mentaalisena tekijänä, jota esiintyy 

kaikilla työntekijätasoilla. Tästä syntyy vastakkainasettelu työntekijöiden ja johdon 

välille, mikä haittaa toimivien muutosprosessien suunnittelemista. Itse muutosta ei 

vastusteta, vaan vastustetaan esimerkiksi mukavuuden, aseman tai palkan 

menettämistä. Lisäksi johdon puolelta tulevat uudet ja vieraat ideat, joita työntekijät 

eivät pidä realistisina toteuttaa herättävät vastustusta. (Dent & Goldberg, 1999.) Ford 

ja Ford (2009) määrittelevät muutosvastarinnan palautteeksi, joka antaa tärkeää tietoa 

johdolle ihmisten käyttäytymisestä ja se toimii tärkeänä työkaluna muutosprosessin 

läpiviennissä. Muutosprosessi voi epäonnistua, jos johto pitää muutosvastarintaa 

uhkana, sillä se johtaa heidän puoleltaan defensiiviseen, kilpailevaan ja huonosti 

kommunikoivaan käytökseen. Tämän myötä johto keskittyy jääräpäisesti viemään 

muutoksen läpi ilman, että se kuuntelee ja pyrkisi ymmärtämään vastustusta. (Ford & 

Ford, 2009.) 

Muutosvastarinta vaatii johdolta reagointikykyä, jotta johto kykenee tunnistamaan 

missä muutoksen vaiheessa työntekijöiden mielentilat ovat. Vastarinta voidaan jakaa 

kahteen alavaiheeseen, jotka ovat sabotointi ja vastustaminen. Sabotointi tulee 

ensimmäisenä, ja tässä vaiheessa työntekijä ottaa ensimmäistä kertaa kantaa 

muutokseen. Johto saa sabotoinnin loppumaan ottamalla asian avoimesti esiin, sillä 

avoimuus tuo sabotoinnin näkyväksi. Tämä luo pohjan siirtymiselle seuraavaan 

vaiheeseen, joka on vastustaminen. Kyseisessä vaiheessa olevat ihmiset on helppo 

havaita, sillä he edustavat avoimesti muutosvastarintaa. Tässä vaiheessa johdon on 

tärkeää kuunnella työntekijöitä tarkasti ja pyrkiä valjastamaan heidät toimintaan 

rakentavan kritiikin pohjalta. Sabotointi- ja vastustamisvaiheita voi lyhentää, jos johto 

panostaa alusta asti avoimuuteen ja riittävään tiedottamiseen. (Arikoski & Sallinen 

2007, s. 68–74.) Muutosvastarintaan voidaan vaikuttaa tunnistamalla sen juurisyyt. 
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Robbins ja Coulter (2009, s. 281) esittävät tapoja vähentää muutosvastarintaa; nämä 

on tiivistetty taulukkoon 2.  

Taulukko 2. Keinoja vähentää muutosvastarintaa (mukaillen Robbins & Coulter, 2009, s. 281) 

Keino Milloin voi käyttää 

Kouluttaminen ja kommunikointi Vastarinnan syyt ovat disinformaatio ja vähäinen 

kommunikointi 

Osallistaminen Henkilöt ovat asiantuntijoita ja voivat antaa 

merkittävän panoksen muutosprosessiin 

Helpottaminen ja tukeminen Henkilöt tarvitsevat neuvontaa, tukea ja mahdollisesti 

sairaslomaa 

Manipulointi  Pitää vaikuttaa negatiivisiin huhupuheisiin, salata 

haitallista tietoa 

Muutosmyönteisten ihmisten valitseminen Henkilöt ovat joustavia ja hyväksyvät helposti 

muutoksia 

Pakottaminen Kun pitää käyttää suoria uhkauksia tai suoraa valtaa 

Keinoja on yhteensä kuusi, ja ne ovat kouluttaminen ja kommunikointi, 

osallistaminen, helpottaminen ja tukeminen, manipulointi, muutosmyönteisten 

ihmisten valitseminen ja pakottaminen. Robbinsin ja Coulterin (2009, s. 281) ovat 

listanneet näille keinoille olosuhteet, jolloin niitä voi käyttää. He tunnistavat, että 

näihin keinoihin kuuluu haasteita, kuten tukemiseen menevä aika ja mahdolliset 

kustannukset. Lisäksi jotta kouluttaminen ja kommunikointi onnistuisivat, johdon ja 

työntekijöiden välillä on oltava luottamusta ja uskottavuutta. Riskejä on myös 

manipuloinnissa ja pakottamisessa, sillä manipulointi voi pahentaa tilannetta ja 

pakottaminen voidaan katsoa laittomaksi tai kiusaamiseksi. Osallistaminen ja 

muutosmyönteisten ihmisten valitseminen ovat turvallisia keinoja, joilla saavutetaan 

lisääntynyttä sitoutumista muutokseen ja laadukkaampaa muutokseen liittyvää 

päätöstentekoa. Robbins ja Coulter ohjaavat johtoa käsittelemään muutosvastarinnan 

lähteitä ja sen mukaan valitsemaan keinot muutosvastarinnan vähentämiseen. 

Muutosvastarinta on tavallinen ilmiö muutosprosesseissa, joten sitä on odotettavissa 

myös lean-mallin implementaation yhteydessä. Lean-malli on toimintamalli, jonka 

käyttöönotto ideaalitilassa edellyttää sen periaatteen ymmärtämisen. Lean-mallia 

voidaan soveltaa myös eri menetelmittäin, jolloin lean-mallin syvällistä ymmärtämistä 

ei vaadita. Lean-malli esitellään seuraavassa pääluvussa.  
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3 LEAN-MALLIN TAUSTAT JA KESKEISET KÄSITTEET 

3.1 Lean-malli synty ja tausta 

”Lean” käsitteenä on noussut yleisesti tunnetuksi toimintafilosofiaksi, jonka 

merkityksestä on kuitenkin monta eri mielipidettä maailmanlaajuisesti. Tänä päivänä 

sitä voidaan kuitenkin pitää kokonaisvaltaisena lähestymistapana, joka kattaa muun 

muassa organisaation strategian, arvot, toimintapolitiikan ja työntekijöiden 

osallistumisen. Lean-mallin tavoitteena on parantaa eri toimintoja ja yksi sen 

pääkeinoista on hukan poistaminen. (Petersson ym., 2018a, s. 17–18.) Modig ja 

Åhlström (2013, s. 123–124) määrittelevät lean-mallin olevan toimintastrategia, sillä 

sen avulla voidaan määritellä, miten organisaatio tuottaa arvoa. Organisaatio voi olla 

resurssi- tai virtaustehokas, ja lean-malli pyrkii siihen, että organisaatiossa molemmat 

tehokkuusmuodot toteutuisivat. Virtaustehokkuus tarkoittaa prosessia, jossa mitataan 

asiakkaan käytettyä aikaa virtauksessa suhteessa käytettyihin resursseihin. Jos virtaus 

on virtaustehokas, niin asiakkaan odotusajat ovat lyhyet, sillä resursseja on oikea 

määrä suhteessa asiakkaisiin. Resurssitehokkuudesta tarkastellaan tuottavuutta eli 

”kuinka paljon arvoa syntyy suhteessa käytettyihin resursseihin.” (Petersson ym., 

2018a, s. 198–201.) Virtaustehokkuus on kuitenkin tärkeämmässä roolissa, sillä sen 

avulla vähennetään hukkaa ja lisätyötä, mikä samalla lisää resurssitehokkuutta. Toisin 

sanoen ensimmäisenä lisätään virtaustehokkuutta ja vasta sitten resurssitehokkuutta. 

(Modig & Åhlström, 2013, s. 123–124.) Vaikka lean-malli on kehitetty alun perin 

teolliseen valmistukseen, sen idea voi tulla siirtymään kaikkiin tuote- ja 

palvelutyyppeihin, sillä sen avulla saadaan enemmän lisäarvoa pienemmillä 

resursseilla (Burch & Smith, 2019). 

Lean-mallin tapainen toiminta on alkanut Henry Fordin autotehtaalla 1900-luvun 

alussa Yhdysvalloissa, jossa Ford otti käyttöön tehokkaan tuotantotavan 

selkeyttämällä työnjaon, tuoden komponentit lähemmäs kokoonpanolinjaa ja 

lyhentämällä läpimenoaikoja sekä lisäämällä kontrollia koko virtauksessa. Tavoitteena 

oli taloudellisuus ja tehokas massatuotanto, jotka saavutettiin johdonmukaistamalla 

tuotanto ja lyhentämällä virtausaikoja. Tuotantomenetelmä oli suunniteltu tekemään 

Fordin T-mallin auton, mutta lisääntynyt kysyntä markkinoilla ja kilpailijat toivat 

Fordin menestyksekkäälle mallille ongelmia. (Petersson ym., 2018a, s. 42–43.; 
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Čiarnienė & Vienažindienė, 2012.) Fordin tuotantomalli herätti mielenkiinnon 

Japanissa, jolloin nykyisen Toyota Motor Corporationin perustaja Kiichiro Toyoda 

matkusti Yhdysvaltoihin tutustumaan paikallisiin autoteollisuusyrityksiin. Toyoda 

innostui Fordin tuotantomallista, ja myöhemmin myös Taiichi Ohno sekä Eiji Toyoda 

kävivät vierailulla Fordin tehtaalla. Tämän vierailun nähdään luoneen pohjan 

nykyiselle lean-mallille sekä kahdelle sen tukipilarille: Jidoka ja Just-In-Time (JIT). 

(Iuga & Kifor, 2013; Dekier, 2012) Jidoka tarkoittaa autonomaatiota eli automaatiota 

inhimillisellä älyllä ja JIT on suomeksi ”juuri ajallaan”. Erityisesti silloinen 

tehtaanjohtaja Taiichi Ohno keskittyi kehittämään ja soveltamaan Fordin 

toimintamallia Japanin olosuhteisiin. 1940-luvun lopulla Ohno kehitti 

toimintaperiaatteiden järjestelmän, johon lean-malli tänä päivänä perustuu. Järjestelmä 

oli strukturoitu ja sen nimeksi tuli Toyota Production System (TPS). Myöhemmin JIT-

periaatteen käyttö laajennettiin yrityksen toimittajiin. (Petersson ym., 2018a, s. 45.) 

Ensimmäisen kerran termin lean-malli mainitsi John Krafcik (1988), mutta lean-

tuotantomallin (eng. lean manufacturing) konseptin määrittely ja nousu 

kansainvälisesti tunnetuksi tapahtui vuonna 1991, kun Womack, Jones ja Roos 

julkaisivat kirjan ”The Machine That Changed the World”. Kirjassa vertailtiin 

yhdysvaltalaisia ja japanilaisia yrityksiä, ja tehokkaimmaksi niistä paljastui Toyota 

Motor Corporation. Syynä tähän oli Toyotan käyttämä TPS-järjestelmä, jota kirjassa 

kutsuttiinkin ensimmäiseksi järjestelmäksi, joka toimii lean-tuotantomallin ohjeiden 

mukaan. Myöhemmin kirjoittajat julkaisivat ”Lean Thinking” kirjan, johon he lisäsivät 

viisi periaatetta, jotka täydensivät lean-tuotantomallia. Nämä periaatteet ovat: 1. 

tuotteen arvon määrittäminen asiakkaan silmissä, 2. tuotteen arvovirran tunnistaminen 

ja selventäminen, 3. nopean ja häiriöttömän arvovirran tarjoaminen, 4. annetaan 

asiakkaiden hankkia arvoa tuottajalta ja 5. pyrkimys huippuosaamiseen. Lean-

tuotantomallista voidaan nähdä kehittyneen lean-johtamismalli (eng. lean 

management), joka käsittää myös johtamisen näkökulman sovellettaessa lean-mallin 

ajattelutapaa yrityksen toiminnassa kokonaisvaltaisesti. (Dekier, 2012.) 

3.2 Lean-mallin perusperiaatteet 

Tässä tutkielmassa lean-mallia käsitellään kokonaisuutena, painottaen lean-mallin 

näkemystä johtamisfilosofiana ja sen soveltamista hallinnollisessa työssä. Lean-mallin 
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tärkein tavoite on prosessien parantaminen asiakaskeskeisesti, eli pyrkimys lisätä 

asiakkaan kokemaa arvoa vähentämällä hukkaa ja käytettyjen resurssien määrää. 

Hallinnollisessa työssä asiakkaat jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin. 

Čiarnienėn ja Vienažindienėn (2012) mukaan tämä moniulotteinen johtamiskäytäntö 

tuo kilpailuetua yrityksille, sillä kaikki mikä ei prosessissa tuota arvoa 

loppuasiakkaalle pyritään poistamaan. Hukan poistaminen lisää resurssitehokkuutta ja 

vähentää yrityksen kustannuksia Lean-malli sisältää monia toimintakäytänteitä ja 

työkaluja, jotka takaavat korkealaatuisen tuotteen tai palvelun juuri oikeaan aikaan 

toimitettuna. Vaikka lean-malli onkin noussut suosioon monissa organisaatioissa, 

kaikki eivät ole pystyneet soveltamaan sen työkaluja ja tekniikoita oikein, jolloin 

toivottuja tuloksia ei olla saavutettu. Lean-malliin on liittynyt myös paljon 

epäselvyyttä ja erilaisia näkemyksiä siitä, mitä kyseinen johtamisfilosofia sisältää ja 

mitä ei. (Čiarnienė & Vienažindienė, 2012.) 

Toyota Motor Corporationista katsotaan mallia edelleen, vaikka on todettu, ettei sen 

toimintatapaa kopioimalla voida saavuttaa samanlaisia tuloksia. Tästä syystä lean-

mallia voidaan pitää filosofiana, joka jokaisen organisaation pitää sisäistää ja 

mukauttaa omaan toimintaympäristöönsä ja työkulttuuriinsa. Tästä huolimatta Toyota 

Production Systemin mallia pidetään hyvänä pohjana, josta jokainen organisaatio voi 

lähteä rakentamaan omaa tapaansa hyödyntää lean-mallia. TPS-malli on esiteltynä 

kuviossa 2. Kattona toimii Toyota Motor Corporationin visio, joka samalla toimii 

yhtiön tavoitteena. Peruspilareina toimivat Jidoka ja JIT, jotka esitellään luvussa 3.2.1. 

Lean-mallia soveltavat organisaatiot voivat rakentaa temppelin omien tarpeidensa ja 

tavoitteidensa mukaan, minkä jälkeen voidaan tarkastella erilaisia työkaluja ja 

menetelmiä, joiden avulla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. (Petersson ym., 2018a, 

s. 75–76.)  
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Kuvio 2. TPS-malli (mukaillen Petersson ym., 2018a, s. 77). 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään lyhyesti yleisimmät lean-mallin mukaiset 

ajattelutavat ja toimintamenetelmät. Näitä lean-mallin toimintamenetelmiä pyritään 

kuvaamaan hallinnollisen työn näkökulmasta yleisen tuotantonäkökulman sijaan. 

Lean-mallin kaikki menetelmät eivät ole helposti siirrettävissä hallinnolliseen työhön, 

mikä johtuu osittain siitä, että osallistuvilta ihmisiltä saatava tieto ei ole riittävää ja 

prosessit ovat monimutkaisia ja täten sisältävät enemmän vaihtelua kuin 

tuotantoprosessit. Lisäksi vähäinen tutkimuksellinen näyttö lean-mallin 

soveltamistavoista hallinnollisessa työssä vaikeuttaa sen soveltamista (Monteiro ym., 

2015.)  

3.2.1 Jidoka ja JIT 

Jidoka (autonomaatio) on yksi TPS-mallin peruspilareista. Kyseinen perusperiaate 

koostuu sisäänrakennetusta laadusta ja prosessin pysäyttämisestä virheen sattuessa. 

Näin saavutetaan korkea ja tasainen laatu. Sisäänrakennettu laatu tarkoittaa prosessien 

rakentamista niin, että asiat tehdään ensimmäisellä kerralla oikein. Tähän päästään 
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tekemällä tehtävät selkeiksi, esimerkiksi standardisoimalla työtehtävät (lisää luvussa 

3.2.3) ja varmistamalla työntekijän pätevyys työtehtäväänsä. ”Pysäytä virheen 

sattuessa” on toinen Jidokan alaperiaate, joka nimensä mukaisesti tarkoittaa prosessin 

pysäyttämistä, jos työntekijä tai kone havaitsee virheen. Kyseinen periaate on selkeä 

tuotantoprosesseja ajatellessa, sillä siellä tuotteen virtausprosessi voi olla pitkä ja 

toiminnan on oltava koko ajan käynnissä. Tämän periaatteen tavoite on luoda lean-

ajattelutavan mukainen ilmapiiri, missä työntekijällä on rohkeus puuttua 

tuotantoprosessiin virheen havaitessaan. Pysäyttämisen myötä voidaan tehdä analyysi 

ja havaita myös juurisyy, jonka vuoksi ongelma ilmeni ja miten sitä voidaan jatkossa 

ehkäistä. (Petersson, Lehtimäki & Ahlsén, 2018b, s. 47–50.)  

Just-In-Time (JIT, juuri ajallaan) on toinen TPS-mallin peruspilareista. Tämä periaate 

pyrkii varmistamaan jatkuvan virtauksen, jossa pysähdykset on minimoitu ja hukka 

prosessien välissä eliminoitu. JIT:n käytöstä on raportoitu onnistuneita tuloksia ja sen 

etuja ovat muun muassa lisääntynyt työntekijöiden motivaatio, parempi prosessin 

tehokkuus, pienemmät yleiskustannukset ja vähemmän hukkaa. (García-Alcaraz, 

Realyvasquez-Vargas, García-Alcaraz, Pérez de la Parte, Blanco Fernández, & 

Jimenez Macias, 2019.) JIT:n alaiset periaatteet, joita ovat jatkuva virtaus, takt ja 

imuohjaus, tukevat kyseisen pääperiaatteen tavoitetta. Takt eli tahtiaika lasketaan 

jokaiselle prosessille, jolloin voidaan suunnitella kuinka kauan aikaa prosessi vie ja 

suunnitella oikea rytmi virtaukseen. Tahtiajan etuina ovat se, että työtä ei tehdä 

nopeammin kuin pitäisi, ja näin ehkäistään pullonkauloja prosessien liitoskohdissa 

samoin kuin työntekijöiden kokemaa stressiä. Tämä periaate on tiiviisti sidoksissa 

jatkuvaan virtaukseen, jossa prosessissa liikkuvat osat ovat aina liikkeessä. 

Täydellinen jatkuva virtaus ilman mitään pysähdyksiä on mahdotonta saavuttaa, mutta 

tavoitteena on päästä mahdollisimman lähelle sitä. (Petersson ym., 2018b, s. 52–56.) 

Tahtiaikaa ja jatkuvaa virtausta voidaan soveltaa hallinnollisessa työssä, kun 

työtehtäviin kuluva aika määritellään ja lasketaan koko virtauksen tavoiteaika, ottaen 

huomioon missä ajassa esimerkiksi viranhaltija voi tehdä tietyn päätöksen.  

3.2.2 Kaizen, Gemba ja Kanban 

Kaizen-termillä viitataan jatkuvaan parantamiseen, joka on yksi lean-mallin 

toimintamenetelmistä. Kaizenin avulla tunnistetaan jatkuvasti hukkaa ja eliminoidaan 
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sitä, mikä parantaa toimintaa. Itse Kaizen on jatkuva prosessi, jonka voidaan nähdä 

sisältävän erilaisia aktiviteetteja. Näitä aktiviteetteja ovat standardisointi, hukan 

poistaminen ja 5S. (Barraza, Smith & Dahlgaard‐Park, 2009.) Hukkaa ja 

standardisointia käsitellään luvussa 3.2.3. Menetelmä 5S on lyhenne englannin kielen 

sanoista sort, set, shine, standardize and sustain. Tässä tutkielmassa se suomennetaan 

järjestä, systematisoi, siivoa, standardisoi ja ylläpidä. Tämän työkalun avulla 

parannetaan prosessien suorituskykyä (Omogbai & Salonitis, 2017). Lisäksi yksi 

jatkuvan parantamisen työkaluista on PDCA-sykli. Nämä kirjaimet tulevat englannin 

kielen sanoista Plan, Do, Check, Act, mikä suomeksi tarkoittaa suunnittele, toteuta, 

tarkista ja toimi. PDCA-syklin kierto on havainnollistettu kuviossa 3. PDCA-sykliä 

voi soveltaa monipuolisesti ja sen avulla voidaan esimerkiksi kehittää nykyisiä 

standardeja, kokeilla uusia toimintatapoja ja testata uutta tuotetta (Jagusiak-Kocik, 

2017). 

 

Kuvio 3. PDCA-sykli (mukaillen Jagusiak-Kocik, 2017). 

Barraza ym. (2009) tutkivat lean-mallin käyttöä julkisella sektorilla Espanjassa, jossa 

keskityttiin parantamaan prosesseja prosessikarttojen ja 5S-menetelmän avulla. Lean-

mallin soveltaminen koettiin onnistuneena, ja tekemällä täsmäiskuja eri kehitettäviin 

toimintoihin löydettiin paljon hukkaa sekä kehitettiin ratkaisuja niiden eliminointiin. 

Tapauksen hallintoyksikkö vastasi muun muassa käsittelypyyntöjen ratkaisemisesta, 

ja tätä prosessia ryhdyttiin kehittämään lean-mallin avulla. Eräänä hukan lähteenä 
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havaittiin eritasoisten käsittelytehtävien luokituksen puuttuminen, jolloin kaikki 

pyynnöt tulivat samaan jonoon. Kyseinen työprosessi standardisoitiin, jolloin 

vastaanottotyöntekijä luokitteli käsittelypyynnöt A (helppo), B (keskitasoinen) ja C 

(vaikea). Sen jälkeen toinen työntekijä jakoi työtehtävät hyödyntäen taitomatriisia, 

joka oli aiemmin tehty työntekijöiden osaamistason mukaan. Lisäksi työmäärä 

visualisoitiin laittamalla työtehtävät erillisiin pinoihin A, B ja C, ja päivän päätteeksi 

laskettiin päivän aikana sisään tulleet ja ratkaissut käsittelypyynnöt. Tässä tapauksessa 

sovellettiin Kaikaku- ja 5S-menetelmiä julkisen sektorin hallinnollisessa työssä. 

(Barraza ym., 2009.) 

Gemba on japania ja tarkoittaa paikkaa, jossa arvo luodaan. Lean-mallissa gemballa 

viitataan yleensä gemba-kävelyyn eli siihen, että mennään organisaatiossa fyysisesti 

paikan päälle sinne, missä työ tehdään. Paikalle tuleva esimies/työntekijä havainnoi, 

keskustelee työpisteen työntekijän kanssa ja kasvattaa ymmärrystään tämän 

työtehtävistä sekä työskentelytavoista. Tuotantoteollisuudessa tämä tarkoittaa 

menemistä fyysisesti operatiivisen työn luokse eli tuotantolinjalle. (Utureanu & 

Dragomir, 2015.) Toimistotyössä gemba-kävelyä voidaan soveltaa menemällä 

fyysisesti työntekijän työpisteelle, jossa voidaan samalla tavalla havainnoida, 

keskustella ja ratkaista työssä ilmeneviä ongelmia. Gemba-kävelyä voidaan käyttää 

osana päivittäistä johtamista, kun lean-mallin käyttöönotto alkaa olla valmis, ja tiimit 

ovat sisäistämässä Jidokan perusperiaatteet osaksi työskentelyä (Monteiro ym., 2015).  

Lisäksi eräs käytetyimmistä lean-menetelmä on kanban, joka voidaan kääntää japanin 

kielestä ”taulu”. Kyseinen menetelmä on visuaalinen työkalu, jonka avulla 

varmistetaan JIT-periaatteen toteutuminen. Taululle asetellaan kanban-kortit, jotka 

näyttävät, mitä pitää tehdä, mikä on tekeytymässä ja mikä on valmis. Kanban-taulun 

periaate esitellään kuviossa 4. Kanban-taulu auttaa hahmottamaan visuaalisesti mikä 

on tämänhetkinen tilanne työmäärän suhteen. Tiimit kokoontuvat päivittäin taulun 

luokse ”seisomakokoukseen”, jossa keskustellaan työtehtävistä ja työnjaosta. 

Kyseinen työskentelytapa lisää tiimin yhtenäistymistä ja tiiviyttä, sillä työntekijät 

yhdessä ratkovat ongelmatilanteita ja määräävät priorisoitavat työtehtävät. Työntekijät 

käyvät itse siirtämässä kortteja, kun jokin tehtävä siirtyy osiosta toiseen. (Powell, 

2018.) Kanban-taulusta on kehittynyt tiimitaulutyöskentely, jossa tiimi kerääntyy 

tietyin aikavälein seisomakokoukseen käymään läpi tiimille ajankohtaisia asioita. 
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Taulu on pidettävä näkyvällä paikalla, jotta kaikki pääsevät täydentämään sitä tarpeen 

tullen. (Lareau, 2003, 77–79.)  

 

Kuvio 4. Kanban-taulu (mukaillen Powell, 2018). 

3.2.3 Hukka ja standardisointi 

Lean-mallin yksi tärkeimmistä tavoitteista on poistaa hukkaa eli sellaista toimintaa, 

mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle. Hukan lähteitä on havaittu seitsemän, ja ne ovat 

siirtyminen, odottaminen, ylituotanto, yliprosessointi, virheet, varastointi ja kuljetus. 

(Čiarnienė & Vienažindienė, 2012.) Näiden lisäksi myöhemmin on tunnistettu vielä 

yksi hukan lähde, joka on työntekijän hyödyntämätön potentiaali. Kaikkia hukan 

lähteitä ei voida suoraan soveltaa palvelusektorille. Taulukossa 3 esitellään yleiset 

hukan lähteet toimistoympäristössä. Hukka voidaan havaita, kun kartoitetaan 

organisaation prosesseja, jolloin käydään läpi tuotteen tai palvelun matka 

loppukäyttäjälle. Eliminoimalla hukka lyhennetään läpimenoaikoja ja vapautetaan 

työntekijöiden aikaa johonkin muuhun työhön. Työntekijöiden voi olla haastavaa 

tunnistaa hukka omasta työskentelystä, sillä omiin rutiineihin ja työskentelytapoihin 

on totuttu. Sen vuoksi on tärkeää ohjata työntekijät ajattelemaan uudella tavalla ja 

tarkastelemaan työmenetelmiään eri näkökulmasta. Jotta toimintaa pystytään 

parantamaan, pitää tietää mitä pitää parantaa. Toisin sanoen ”on kyettävä erottamaan 

toisistaan arvoa tuottava toiminta ja hukka”. (Petersson ym. 2018a s. 18, 151.) Eri 

työympäristöissä on erilaiset hukan lähteet.  

Taulukko 3. Hukan lähteitä toimistoympäristössä (mukaillen Lareau, 2003, s. 23–32.) 

Hukan lähteitä Esimerkki Ratkaisu 

Odotusaika Odotetaan tietoa, tapaamista, 

soittoa, allekirjoitusta, 

kopiokoneen korjausta 

Tunnistaa pullonkaulat, 

arvovirtakuvausten ja tahtiajan 

määrittäminen 

Odottavat Pitää tehdä Valmistumassa Tehty

Tehtävä G Tehtävä H Tehtävä Tehtävä A

Tehtävä F Tehtävä C Tehtävä B Tehtävä D

Tehtävä J Tehtävä I

Tehtävä K
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Standardoinnin puuttuminen Hidas manuaalinen työ, ei olla 

standardisoitu parasta 

toimintatapaa 

Löytää tiimistä paras työtapa tai 

kehittää sellainen, standardisoida 

se ja kouluttaa työntekijät 

toimimaan niin 

Huono aikataulutus Epätasainen työnjako, osalla 

työntekijöistä epätehokasta 

ajankäyttöä 

Tiimityöskentely, tiimitaulun 

käyttäminen, työnjaon jatkuva 

parantaminen 

Virheet Väärin täytetyt tiedot, 

virheiden korjaaminen 

Virheiden läpikäyminen, missä ja 

miksi virheitä esiintyy, miten 

parantaa kyseisiä prosesseja 

Avainhenkilöt Hiljainen tieto, joka korostuu 

henkilön sairastuttua tai 

poisjäämisen yhteydessä 

Työprosessien visuaalinen 

standardointi, varahenkilöiden 

perehdytys kriittisiin tehtäviin 

Turha liike Kaukana olevat kopiokoneet, 

muut tärkeät tilat tai tarvikkeet 

Visualisoida nykyiset 

kävelymatkat ja kehittää sen 

pohjalta (spagettikaavio), tuoda 

tarvikkeet lähemmäs 

Liiallinen prosessointi Ahkera työntekijä, joka tekee 

kuitenkin liikaa työtä tai 

saman työn hitaasti 

Automatisaation hyödyntäminen, 

työntekijöiden kouluttaminen, 

parhaiden toimintatapojen 

tunnistaminen 

Standardisointi on tärkeä keino eliminoida hukkaa ja toimia jatkuvan parantamisen 

periaatteen mukaisesti. Organisaatiossa sovitaan yhdessä, mikä on sillä hetkellä paras 

tapa tehdä jokin työtehtävä, ja standardisoimisen myötä toimintatapa kirjataan, jotta 

kaikki pääsevät toimimaan sen mukaisesti. Toimistoympäristössä standardisointi voi 

koskea esimerkiksi asiakirjojen tallentamiseen liittyvää nimeämistä ja 

tallennussijaintia. Standardisoinnin myötä havaitaan helpommin poikkeamia ja hukan 

lähteitä, sillä ilman standardisointia eri työntekijät voivat toteuttaa työprosessin eri 

tavalla, jolloin prosessin läpimenoajoissakin on eroja. (Petersson ym., 2018a, s. 129–

131.) Espíndola, de Albuquerque, de Arruda Xavier, de Melo, & de Medeiros (2019) 

tutkivat tapaustutkimuksessaan yrityksen hallinnollisen työn standardisointia käyttäen 

jatkuvan parantamisen periaatetta. Tutkimuksessa työprosessien standardisointi tehtiin 

lomakkeen avulla, jonka nimeksi tuli ”Järjestelmällinen ja toiminnallinen 

menettelylomake” (eng, Systemic and Operational Procedure Form). Lomakkeeseen 

täytetään 1. työprosessin nimi, 2. tehtävän tavoite, 3. kuka on vastuussa siitä, 4. ohjeet 

työkohdittain ja 5. työprosessin standardisoinnin hyväksyjä. Kyseisen menetelmän 

myötä yrityksessä onnistuttiin vakioimaan kaikki työprosessit, ja dokumentointi 

helpottaa jatkossa uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Lisäksi standardisointi 

paransi yrityksen tulosta ja lisäsi sitoutuneisuutta sekä motivaatiota tiimeissä. 
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Tapaustutkimuksen yrityksessä ohjeet työkohdittain kuvattiin kirjallisesti, mutta tässä 

voi myös hyödyntää visuaalista prosessikaaviota.  

3.2.4 Prosessikaaviot ja juurisyyanalyysi 

Lean-mallissa puhutaan arvovirtauksista eli siitä, missä yrityksen toiminnoissa arvoa 

luodaan asiakkaalle. Virtausten visualisointiin voidaan käyttää arvovirtakuvauksia 

(eng. Value Stream Mapping, VSM), joissa virtaus tunnistetaan prosesseittain. 

Arvovirtakuvausten rakentaminen on vahva osa lean-mallin toimintamenetelmää, 

mutta sitä ennen on tärkeää tunnistaa itse prosessit. Ennen kuin toimintatapoja eli 

prosesseja voidaan alkaa kehittää, on kartoitettava ja visualisoitava nykyiset prosessit. 

(Klotz, Horman, Bi & Bechtel, 2008.) Yksi selkeä keino visualisoida prosessi on 

piirtää uimaratakaavio, jossa jokaisella radalla on yksi prosessiin osallistuva rooli. 

Kuviossa 5 on havainnollistettu uimaradan rakentuminen. Prosessikaavioiden käyttö 

voidaan nähdä olevan lean-mallin kehittämisen perusta, sillä niissä visualisoidaan 

toiminta, jonka avulla arvoa luodaan prosessin loppuasiakkaalle, ja toiminnot tuodaan 

selkeästi esiin. (Petersson ym., 2018a, s. 22–25, 303). 

 

Kuvio 5. Prosessien kuvausta uimarata-menetelmällä (mukaillen Petersson ym., 2018a, s. 303). 

Kun prosessikaaviot on mallinnettu, voidaan aloittaa niiden kehittäminen. Yksi keino 

kehittää toimintaa on tehdä juurisyyanalyysi, joka tunnetaan myös nimellä 5 kertaa 

miksi. Tässä menetelmässä tunnistetaan tietty toiminta tai ongelma ja kysytään miksi-

kysymys niin monta kertaa, että saadaan selvitettyä ongelman juurisyy. (Chen & Cox, 
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2012). Petersson ym. (2018a, s. 319–322) kuvailevat juurisyyanalyysin toimivan 

parhaiten yksittäisiin poikkeamiin, sillä liian laajojen poikkeamien selvittäminen 

juurisyyanalyysillä ei onnistu. Juurisyyanalyysissa korostuu esimiesten asenne, sillä 

lean-mallissa pitää haastaa ja tarkastella aina työtapoja, ei työntekijöitä. Välttämällä 

työntekijöiden kritisoimista luodaan positiivista toimintakulttuuria, jossa työntekijät 

ovat halukkaitta tuomaan epäkohtia esiin ja kehittämään työmenetelmiään. (Petersson 

ym., 2018a, s. 319–322) 

3.3 Lean-mallin implementointi 

Lean-mallin käyttöönotto on strateginen valinta, joka vaatii koko organisaatiolta 

sitoutumista ja kykyä muuttaa asenteita sekä toimintatapoja. Lisäksi organisaation on 

valittava, miten se lähtee kehittämään toimintojaan, ja tämä valinta vaatii 

todenmukaisen käsityksen toimintojen nykytilanteesta. Toisin sanoen aluksi on 

kartoitettava, miten organisaatiossa toimitaan nyt ja millä strategialla kehitystyö ja 

pyrkimys kohti lean-mallia aloitetaan. Lean-mallin onnistunut käyttöönotto vaatii 

myös kulttuurin muutoksen, sillä organisaation pitää omaksua lean-mallin 

toimintaperiaatteet, ja niiden on tuettava organisaation arvoja ja käyttäytymistä. 

(Petersson ym., 2018b, s. 20–27.) Lean-mallin implementoinnin onnistumisesta ja 

epäonnistumisesta on tehty tutkimuksia, joissa on tunnistettu tekijöitä, jotka 

edesauttavat tai estävät onnistunutta lean-mallin käyttöönottoa. Jadhav, Mantha ja 

Rane (2013) havaitsivat kirjallisuuskatsauksessaan 24 eri tekijää, jotka estävät lean-

mallin onnistuneen implementoinnin. Ne koskivat johdon puutteellista viestintää ja 

sitoutumista, työntekijöiden ja johdon muutosvastarintaa, puutteellista lean-mallin 

kouluttamista, ulkopuolisen konsultin ja kouluttajien puutetta sekä ongelmat 

luottamussuhteessa johdon ja työntekijöiden välillä. Lean-mallin onnistunutta 

käyttöönottoa edesauttavat johdon sitoutuminen, kannustava organisaatiokulttuuri, 

tehokas tiedonsiirto ja viestintä sekä lean-mallista saadut näkyvät hyödyt (Pedersen & 

Muniche, 2011).  

Tanskassa lean-malli on suosittu julkisella sektorilla, mutta yleensä sen käyttö on vain 

osittaista ja se koskee vain tiettyjä prosesseja tai osastoja. Pedersen ja Muniche (2011) 

tutkivat lean-mallin implementointia Tanskan julkisella sektorilla ja heidän mukaansa 

siihen vaikuttivat neljä eri tekijää: tavoitteet ja arvot, monimutkaisuus ja tärkeys, 
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voimien tasapaino sekä resurssit ja kyvyt. Nämä osa-alueet voivat osaltaan edistää tai 

vaikeuttaa lean-mallin implementointia, vaikka jokaiseen lean-mallin 

implementaatioon liittyy myös yksittäisiä organisaatio- ja ympäristötekijöitä. 

(Pedersen & Muniche, 2011.)  

Käsitys lean-mallista on kehittynyt ajan saatossa, mikä on vaikuttanut myös siihen, 

miten se otetaan käyttöön. Holmemo, Rolfsen ja Ingvaldsen, (2018) tutkivat Norjassa 

julkisen sektorin toimijaa, joka palkkasi ison konsultointiyhtiön vetämään lean-mallin 

implementointia. Lean-mallin implementointi on jakautunut ”pehmeään” eli 

osallistavaan ja ”kovaan” eli käskyttävään lean-malliin, jossa Holmemon ym. mukaan 

konsultin puheiden ja tekojen välillä vallitsi ristiriita. Tapauksessa konsultit myivät 

pehmeän, osallistavan lean-mallin, joka toteutettiin kuitenkin konsultin vetämänä ja 

lean-mallin työmenetelmiä pakottaen. Tämä perustui ”kovaan lean-malliin”, joka 

pohjautuu teknisyyteen ja käytettyihin menetelmiin, mikä on yleisempi tapa ottaa lean-

mallin mukainen toiminta käyttöön organisaatiossa.  Tapausorganisaatiossa valittiin 

sisäiset muutoksen jalkauttajat, jotka konsultit kouluttivat lean-malliin. Holmemo ym. 

kritisoivat konsulttien roolia kyseisessä tutkimuksessa, mutta heidän mukaansa 

konsultin rooli voidaan nähdä kuitenkin hyödyllisenä varsinkin implementoinnin 

alkuvaiheessa, sillä konsultti voi jakaa omaa tietoaan ja kokemustaan asiasta sekä 

tuoda tilanteeseen ulkopuolisen näkökulmaa. Holmemo ym. tapaustutkimus osoittaa, 

että kovan lean-mallin implementointi ei toiminut julkisen sektorin organisaatiossa. 

Näin ollen on syytä tutkia empiirisesti lean-mallin implementointiprosessia lisää 

julkisella sektorilla ja tarkastella, voiko kova ja pehmeä lean-malli mahdollisesti 

toimia kuntasektorilla eri tavalla, kuin yksityisellä sektorilla. Tämän tutkimuksen 

tutkimusote tukee tätä tavoitetta ja tutkimuksen metodologia esitellään tarkemmin 

seuraavassa pääluvussa. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Johdatus tutkimusmenetelmän valikoitumiseen 

Tutkimusta lähestytään laadullisin menetelmin, mikä on yleistynyt lähestymistapana 

kauppatieteellisessä tutkimuskentässä. Laadullisten menetelmien lisääntynyt käyttö 

johtuu siitä, että yhä useammat liikkeenjohdon ja yritystalouden ilmiöt vaativat 

laadullisen lähestymistavan, jotta saadaan tietoa niiden taustalla toimivista 

sosiaalisista prosesseista ja ihmisten toiminnasta, kuten tässäkin tutkimuksessa on 

tavoitteena tehdä. (Koskinen, Alasuutari, & Peltonen, 2005, s. 15–16.) Lean-malliin 

siirtyminen on organisaation sisäinen muutosprosessi, johon vaikuttavat niin kunnan 

rakenteelliset kuin sosiaaliset prosessit. Tämän vuoksi tutkimusta lähestytään 

laadullisin menetelmin, sillä laadullisen lähestymistavan avulla ilmiöitä kuvataan 

holistisesti ja realistisesti niiden ympäristöissään. Aineisto on yleensä verbaalista ja se 

on kerätty dokumenteista, haastatteluista ja/tai tarkkailusta. Tutkimusprosessi koostuu 

eri vaiheista, joita ovat ”ongelman tunnistaminen, kirjallisuuden tarkastelu, 

havaintoyksikön määrittely ja otanta, tutkimusmenetelmän valitseminen, tiedon 

kerääminen ja analysointi.” (Kılıçoglu, 2018, s. 949.)  

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui deskriptiivinen eli kuvaileva tapaustutkimus, jonka 

avulla saadaan syvällisempi käsitys yhden yksikön muutosprosessista. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka lean-mallia sovelletaan käytännössä ja 

kuinka sen mukaiseen johtamistoimintaan kunnan julkishallinnossa päästään. Tätä 

varten löytyi tapauskunta, jossa lean-mallia ollaan ottamassa käyttöön. Kuvaileva 

tapaustutkimus pyrkii kuvaamaan tapauksen aineistossa esiintyviä ilmiöitä, kuten mitä 

työskentelykeinoja työntekijä käyttää ja miten hän käyttää niitä. Vaikka 

tapaustutkimusta kritisoidaan siitä, että sen tuloksia ei voida yleistää, se on yleisesti 

tutkijoiden käyttämä lähestymistapa. Sen vahvuuksia ovat datan kerääminen 

tapauskohteen omassa toimintaympäristössä, ja sisäisesti toteutettu aineistonkeruutapa 

mahdollistaa aineiston laadullisen ja määrällisen analyysin sekä se auttaa tosielämän 

monimutkaisten ilmiöiden syvällisessä ymmärtämisessä. (Zainal, 2007.) 

Tapaustutkimus on yleinen tutkimusote liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa, sillä se 

antaa uutta tietoa hypoteesien luonnin tueksi, ja samalla sillä voi myös testata erilaisia 

teorioita ja käsityksiä. Testaamisen myötä voidaan tarkastella tuloksia teorian valossa, 
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ja todeta niiden toimivuuden tai kyseenalaistaa ne. Kaiken kaikkiaan tapaustutkimus 

luo syvän ymmärryksen yrityksen, jonkin sen osaston tai prosessin toiminnasta, 

auttaen käsittämään monimutkaisiakin kokonaisuuksia. (Koskinen ym., 2005, s. 154–

156.)  

Tutkimusstrategiassa on myös etnografisen tutkimuksen piirteitä, sillä tutkielman 

tekijä pääsi konsultin mukana osallistumaan projektiin liittyviin palavereihin ja 

työpajoihin. Tämä asetelma sallii myös tutkielman tekijän osallistumisen prosessiin, 

mikä mahdollistaa havainnoinnin syvemmällä tasolla ja lisää ymmärrystä projektiin 

osallistuvien näkökulmista muutosprojektiin. Etnografia tutkimusmenetelmänä 

perustuu vahvasti tutkijan lähietäisyydeltä muodostamaan henkilökohtaiseen 

kokemukseen, joka voi sisältää aktiivisen osallistumisen ympärillä tapahtuvaan 

toimintaan havainnoinnin lisäksi. Yleensä käytetään kolmea erilaista 

tiedonkeruutapaa, joita ovat haastattelut, havainnointi ja dokumentit. Vaikka 

tiedonkeruutavat eivät juuri poikkea tapaustutkimuksesta, etnografisessa 

tutkimuksessa tietoa tuotetaan lainauksin ja kuvauksin, jotka auttavat luomaan 

”tarinan” eli kerronnallisen kuvauksen siitä, mitä tutkittavassa ympäristössä on 

tapahtunut. Osallistava havainnointi on myös tiedonkeruutapa, jonka avulla tutkija 

tuntee, millaista on olla osana ryhmää. Tämä osallistumistapa antaa syvällisempää 

tietoa ”sisäpuolelta”, eikä vain pinnallista tietoa siitä, miten asiat tehdään. Haasteeksi 

muodostuu havainnointi, jota pitäisi tehdä samanaikaisesti osallistuessaan. Tutkijan 

voi olla haasteellista muodostaa oikeanlainen kuvaus ulkopuolisille, kun on itse 

toiminut ”sisäpuolella”. Tämän vuoksi osa tutkijoista pitääkin tärkeänä, että 

etnografista tutkimusta tehdessä osataan säilyttää myös ulkopuolisen rooli, ja että 

tutkimuksen tekeminen ei välttämättä vaadi täydellistä pääsyä ryhmän sisälle. 

(Genzuk, 2003.) Tutkielman tekijä pääsi havainnoimaan työntekijöitä omassa 

työympäristössään ja näin ollen näkemään erilaisten tilanteiden kulkua ulkopuolisin 

silmin, silti ollessa sisäpuolella. 

4.2 Tapauskunnan taustatiedot 

Tapauskunta X on keskimääräistä isompikokoinen kunta, jonka julkishallinnollinen 

palveluntuotantoyksikkö aloitti projektin toimistopalveluiden kehittämiseksi. 

Projektin tavoitteena on kehittää toimistopalveluita ja henkilöstön osaamista lean-
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mallin, ketterän kehityksen ja palvelumuotoilun avulla. Projekti mitoitettiin kestämään 

yhdeksän kuukautta ja se toteutettiin ulkopuolisen konsultin vetämänä. Julkishallinnon 

johtoryhmä oli linjannut kunnan strategiset tavoitteet ja visiot, jotka pyritään tuomaan 

esiin työntekijöiden kehittyneessä palveluntuottamistyössä. Kuviossa 7 on 

havainnollistettu kunnan operatiivisen julkishallinnon rakenne, jossa kehitetään 

viranhaltijoiden sihteereiden työtä. 

 

Kuvio 6. Kunnan operatiivinen julkishallinto 

Organisaatiossa on yhteensä 18 sihteeriä. Sihteerit työskentelevät eri hallintokunnissa. 

Hallintokunta tarkoittaa ”kunnan tietyn toimielimen vastuulla oleva kunnan tehtävien 

kokonaisuus” (Valter, 2013). Näitä kokonaisuuksia ovat muun muassa sivistys-, 

hallinto- ja elinkeinopalvelut. Sihteerit voivat toimia näissä hallintokunnissa 

esimerkiksi osasto-, toimisto-, ja arkistosihteereinä. Heidän päivittäinen työnsä 

koostuu pääosin taloushallinnon tehtävistä, erilaisten asiakirjojen ja kokousten 

valmistelusta sekä asiakaspalvelusta. Tavoitteena on tuoda hiljainen tieto esiin, 

tunnistaa pullonkaulat lean-mallin avulla ja standardisoida työvaiheet samanlaisiksi, 

jotta työnkierto tiimin sisällä olisi mahdollista. Lisäksi prosessien kehittämisen myötä 

tavoitteena on lisätä tuotettua arvoa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Keskittämisen 

myötä tavoitellaan yhteisen toimintakulttuurin rakentamista, jolloin keskinäinen 

yhteistyö ja jatkuva parantaminen korostuvat. Samalla tavoitteena on valmistautua 

tulevaisuuden toimistotyön vaatimuksiin uudistamalla toimistopalveluita tiimeinä. 

Projektin aikana johtoryhmä ja henkilöstö sitoutetaan muutosprosessiin sekä 

Ylin johto 

Keskijohto (esimiehet) Keskijohto (esimiehet) Keskijohto (esimiehet)

Sihteeri Sihteeri Sihteeri Sihteeri
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henkilöstöä valmennetaan muutokseen sekä lean-mallin toimintatapaan yksilö- ja 

ryhmätasolla. (Projektin aineisto, 2021.) Jatkossa sihteereistä puhutaan työntekijöinä. 

4.3 Lean-mallin soveltamisen teoreettinen viitekehys julkisella sektorilla 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakennetaan lukujen 2 ja 3 pohjalta, joissa 

käsitellään muutosjohtamista ja lean-mallia. Muutosjohtaminen on tärkeä osa 

muutoksen onnistumista, sillä uuteen toimintatapaan siirtyminen organisaatiossa vaatii 

sen jäseniltä muutoksen hyväksymisen ja oppimisen toimia uudella tavalla. Lean-

malliin siirtyminen on prosessi, jossa alkuperäisestä tilasta siirrytään uuteen 

toimintamalliin.  Tapauskunnan projektin tavoitteena on lean-mallin mukainen 

toiminta, joka sisältää virtaustehokkuuden, hukan eliminoinnin, standardisoinnin ja 

arvon tuottamisen asiakkaille eli hallintokunnille ja kunnan asukkaille. Lean-mallin 

soveltaminen käynnistää jo itsessään muutosprosessin, sillä vanhoja toimintatapoja 

aletaan muuttamaan lean-mallin mukaisiksi. Tämän vuoksi tutkielmassa ollaan 

kiinnostuneita tutkimaan lean-mallin soveltamisen lisäksi sen 

implementointiprosessia.  

Muutosprosessi sisältää erilaisia vaiheita, joita käydään läpi muutoksen aikana. Tähän 

tutkielmaan on valittu kolme suosittua muutosmallia, jotka ovat tiivistettyinä 

taulukossa 1 (s. 21). Lewinin kolmen vaiheen malli valittiin sen yksinkertaisuuden 

vuoksi. Muutosmallissa on tunnistettu muutosprosessin erilaisia haasteita, kuten 

muutosvastarinta ja uuden toiminnan vakiinnuttaminen (Lewin, 1947). 

Muutosvastarinnan vahvuus vaikuttaa muutoksen onnistumiseen, joten tutkimalla sitä 

lean-mallin implementoinnissa voidaan selvittää, miten se vaikuttaa lean-malliin 

siirtymiseen julkisen sektorin organisaatiossa. Voidaan olettaa, että muutosvastarintaa 

esiintyy, sillä se on luonnollinen reaktio organisaatiomuutoksessa. Kotterin 8 askeleen 

malli on yksityiskohtainen kuvaus muutosprosessista, jossa on esiteltynä muutoksen 

tärkeät vaiheet. Tämä malli tuo selkeät raamit muutosprosessin tarkastelulle ja auttaa 

tunnistamaan lean-mallin implementointiprosessia edistäviä ja estäviä tekijöitä. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on mallinnettu kuviossa 7.   
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Kuvio 7. Lean-mallin implementoinnin teoreettinen viitekehys julkisella sektorilla 

4.4 Aineiston keruu 

Aineiston pääkeruumenetelmät ovat haastattelut ja avoin kysely. Lisäksi aineistoa 

kerätään havainnoimalla palavereissa ja kokouksissa. Kenttäkäynneillä konsultin 

kanssa päästiin olemaan osana projektia ja osallistumaan työpajoihin, joista 

kirjoitettiin muistiinpanoja. Tämä asetelma tutkimuksen teossa sisältää etnografisia 

piirteitä, jotka huomioidaan aineiston analysoinnissa. Tämän vuoksi kirjoitettiin myös 

kenttäpäiväkirjaa, jotta saadaan käsitys projektin kulusta, erilaisista tekijöistä ja 

yleisestä ilmapiiristä, joka liittyy muutosmyönteisyyteen tai -vastaisuuteen. 

Tutkimuksen kannalta projektista tunnistettiin neljä avainhenkilöä, joiden 

haastatteluja ja rooleja aineistossa käsitellään. Alla olevassa taulukossa 4 on esitelty 

projektin avainhenkilöt ja heidän asemansa organisaatiossa. 

MUUTOS-
PROSESSI

JULKISEN ORGANISAATION 
TOIMINTAMALLI

LEAN-MALLIN MUKAINEN TOIMINTA

Virtaustehokkuus Hukan eliminointi

Standardisointi Arvon tuottaminen

MUUTOS-
MALLIT

MUUTOS-
VASTARINTA
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Taulukko 4. Lean-mallin implementoinnin teoreettinen viitekehys julkisella sektorilla 

Pseudonyymi tutkimuksessa Asema tapauskunnassa 

Avainhenkilö 1 Ylin johto 

Avainhenkilö 2 Ylin johto 

Avainhenkilö 3 Työntekijä 

Avainhenkilö 4 Työntekijä 

Konsultti Organisaation ulkopuolinen henkilö 

Haastateltaviksi valikoituivat kaksi sihteeriä (avainhenkilöt 3 ja 4), jotka toimivat 

projektissa muutosagentteina. Muutosagentin roolissa he ovat tiimien vetäjiä ja 

samalla ovat päävastuussa lean-mallin jalkauttamisesta ruohonjuuritasolle. 

Haastattelut toteutetaan kasvotusten ja kahdessa erässä, jotta saadaan tietoa asenteiden 

sekä käsitysten mahdollisesta kehityksestä. Haastattelumenetelmäksi valikoitui 

puolistrukturoitu- eli teemahaastattelu. Kyseinen menetelmä kohdentaa haastattelun 

tiettyyn teemaan, jonka ympärillä haastateltava ja haastattelija keskustelevat. 

Kysymyksiä ei muotoilla tarkasti, eikä niitä tarvitse kysyä ennalta määritetyssä 

järjestyksessä, kuten strukturoidussa haastattelussa. Teemahaastattelun yksi 

taustaoletuksista on, että jokapäiväisiä kokemuksia voidaan tutkia, joten 

haastattelumenetelmä sopii kyseisen tutkimuksen tekemiseen. (Hirsjärvi & Hurme, 

1993, s. 36.) Tämän lisäksi muille 16:lle työntekijälle jaetaan avoin kyselylomake (liite 

3), jonka vastauksista saadaan kokonaiskuva muutokseen suhtautumisesta keskitetyssä 

yksikössä. Kyselylomakkeella on viisi ennalta määritettyä kysymystä, joihin 

haastateltava vastaa avoimesti omin sanoin. Kyseinen haastattelumenetelmä valikoitui 

ajankäytöllisistä syistä, sillä aika ei riitä suuremman otannan haastattelemiseen 

kasvotusten, mutta sähköisen kyselyn myötä saadaan kattavasti selville koko 

sihteerihenkilöstön asenteet, tunteet ja käsitykset projektista. Empiirisessä osuudessa 

työntekijät on numeroitu 1–12 satunnaisessa järjestyksessä.  

Osallistumalla palavereihin ja työpajoihin kerätään aineistoa muistiinpanojen ja 

käytettyjen dokumenttien avulla. Palavereista kirjoitetaan kuvailuja siitä, missä 

vaiheessa projektia ollaan menossa ja mitkä ovat sillä hetkellä ajankohtaisia 

kysymyksiä ja haasteita. Avainhenkilöitä 1 ja 2 ei haastatella erikseen, mutta heitä 

havainnoidaan palavereissa. Konsultin koulutusaineistoa kerätään, jotta saadaan 

tietoon käytetyt lean-mallin työskentelymenetelmät ja ajattelutavat sekä tarkastellaan 

sitä, kuinka näitä menetelmiä on sovellettu hallinnollisessa palvelutyössä. 
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Kenttäkäynneillä käytiin neljän kuukauden ajan, jolloin tutkielman tekijä pääsee 

muodostamaan kokonaiskäsityksen erityisesti projektin kulusta sen loppuvaiheessa. 

Tutkimuksessa ei käsitellä yksityiskohtaisesti projektin ensimmäistä viittä kuukautta. 

Tästä syntyy riski tutkimuksen validiteetille, jota käsitellään luvussa 7.4. Palaverit ja 

työpajat rakentuvat käytännössä muutosagenttien kouluttamisen ja ohjaamisen varaan, 

jolloin tutkielman tekijä pääsee syventymään erityisesti näiden työntekijöiden rooliin 

muutoksessa.  

Taulukossa 5 on tiivistettynä aineistonkeruumenetelmät, joita on yhteensä kolme. 

Menetelmätriangulaatiolla saadaan tutkittavasta ilmiöstä laajempi käsitys verrattuna 

yhden tai kahden aineistonkeruumenetelmän käyttöön (Carter, Bryant-Lukosius, 

DiCenso, Blythe, & Neville, 2014). Tekstit litteroitiin käyttäen tekstifonttikokoa 12 ja 

riviväliä 1,5.  

Taulukko 5. Tutkimuksen empiirinen aineisto 

Menetelmä  Määrä Keskimääräinen kesto Litteroidun tekstin määrä 

Haastattelu 4 20 minuuttia 30 sivua 

Avoin kysely 12 vastaajaa 23 minuuttia 11 sivua 

Havainnointi palavereissa 17 palaveria - 43 sivua (kooste) 

Litteroitu aineisto tulostettiin ja sen analysointi aloitettiin heti projektin päätyttyä. 

Aineiston analysointimenetelmät esitellään seuraavassa alaluvussa. 

4.5 Aineiston analysointimenetelmät 

Laadullisen tutkimuksen analyysia voidaan tehdä sisällönanalyysillä, joka nimensä 

mukaisesti analysoi eri aineistojen sisältöjä. Analyysin etenemisessä on tunnistettu 

neljä eri vaihetta, joita aineiston jakaminen relevanttiuden perusteella, litterointi ja 

koodaaminen, luokittelu tai teemoittelu ja yhteenvedon tekeminen. Analyysin muotoja 

ovat induktiivinen, deduktiivinen ja abduktiivinen analyysi, jotka määrittävät, miten 

päättely tehdään tutkimuksessa. Induktiivisessa analyysissa edetään 

aineistolähtöisesti, jolloin teoria nousee aineistosta. Tähän liittyy kuitenkin ongelmia, 

sillä oletuksena on, että havainnot ovat yleensä teoriapitoisia ja tutkijan päättämä 

tutkimusasetelma, -menetelmät ja käytetyt käsitteet vaikuttavat tuloksiin. 

Deduktiivinen asetelma korostuu teorialähtöisessä analyysissä, jossa taustalla oleva 
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teoria ohjaa vahvasti aineiston analysointia. Viimeisenä on abduktiivinen päättely, 

joka näkyy teoriaohjaavassa analyysissä. Tässä aineiston analysointia ohjaa teoria, 

mutta aineistosta voidaan tehdä uusi teorianmuodostus. Teoreettinen viitekehys ikään 

kuin ohjaa analyysia, mutta aineistosta voidaan tehdä uusia löydöksiä eli teoriaa ei 

käytännössä pyritä testaamaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 90–115).  

Tässä tutkielmassa aineistoa analysoitaessa käytetään abduktiivista päättelyä, joka 

sisältyy teoriaohjaavaan analyysiin. Teoreettisen viitekehyksen kautta lähdettiin 

rakentamaan haastattelukysymykset ja avoimen kyselyn rakenne, jotka osin johdettiin 

tutkimuskysymyksistä. Tutkielmassa kerätty aineisto luettiin useaan kertaan läpi, 

jonka jälkeen aineisto koodattiin manuaalisesti. Aineistosta nousi vahvasti esiin 

teemat, joita olivat käytetty lean-mallin työkalu, muutosvastarinta ja sen käsittely, 

kunnan piirteet päätöksenteossa ja työkulttuurissa sekä muutoksen tarpeellisuus ja 

tavoitteet. Näistä teemoista luokiteltiin niiden esiintyvyys aineistossa, konteksti ja 

mahdolliset tunnetilat.  
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5 HALLINNOLLISEN TYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI 

TAPAUSKUNNASSA 

5.1 Kehitysprojektin kulku ja tavoitteet 

Tapauskunnan X (jatkossa kunta) toimistopalveluiden kehittämisprojekti 

käynnistettiin vuonna 2021. Ennen tätä kunta oli tehnyt palkatun konsultin kanssa 

esityksen kaupunginvaltuustolle ja rahoittajalle, jotka hyväksyivät 

toimistopalveluiden kehittämisprojektin. Projektin rahoittivat kunta ja 

Työsuojelurahasto. Tutkimus aloitettiin projektin puolessavälissä, jolloin työntekijät 

oli juuri jaettu kahteen tiimiin. Projektin ensimmäisellä puoliskolla konsultti teki 

yhdessä kunnan johdon kanssa esityksen kaupunginvaltuustolle työntekijöiden 

keskittämisestä yhdeksi tiimiksi ja siirtämisestä yhden hallinnollisen esimiehen 

alaisuuteen. Myöhemmin tiimit jaettiin kahteen osaan, jotta tiimivetäjiä olisi myös 

kaksi. Projekti sisältää kolme osaa: alkuvalmennuksen, uudelleenjärjestelyn ja uuteen 

toimintamalliin siirtymisen. Kuviossa 8 on havainnollistettu projektin 

etenemissuunnitelma.   

 

Kuvio 8. Projektin kulku (Projektin aineisto, 2021) 

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on uusien toimistopalveluiden määrittely, jossa 

aloitetaan alkuvalmennus lean-mallin toimintaperiaatteisiin. Samalla tässä vaiheessa 

määritellään, mitä toimistopalveluita kehitetään eli otetaan mukaan lean-mallin 

UudelleenUudelleen-UudelleenUudelleen
organisoituminen

Uusien Uusien 
toimistopalveluiden toimistopalveluiden 
määrittely

Uuteen Uuteen 
toimintamalliin toimintamalliin 
siirtyminen

1.Kehittämisen alkuvalmennus
(Lean-malli) 

2.Kehitettävien toimisto-
palveluiden määrittely

1.Uudelleen-organisoitumisen
käynnistämisen
2.Prosessien kehittämien
3.Uudenlaisen toimistopalvelun
käynnistäminen

1. Jatkovalmennus (Lean-malli)
2. Kokeilujen käynnistäminen
3. Projektin päättäminen
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mukaiseen toimintaan. Toisessa vaiheessa aloitetaan uudelleenorganisoituminen, joka 

sisältää prosessien kehittämisen ja uudenlaisten toimistopalveluiden käynnistämisen. 

Kolmannessa vaiheessa siirrytään uuteen toimintamalliin, jossa lisätään työntekijöiden 

ymmärrystä lean-mallin soveltamisesta hallinnollisessa työssä. Tämän myötä 

viritetään myös kokeilukulttuurin juurruttamista eli sitä, että henkilöstö uskaltaa nähdä 

omassa työssään kehityskohtia ja kokeilla erilaisia toimintamalleja. Projektin 

lopputulemana lean-mallin mukainen toiminta on sovellettuna organisaation 

toimistopalveluihin.  

Kehitysprojektin tarve tunnistettiin johtotasolla, kun alettiin pohtia tulevia 

eläköitymisiä ja niihin liittyviä henkilöriskejä sekä taustalla olevaa kuntien jatkuvaa 

säästöpainetta. Tässä korostui pelko hiljaisen tiedon siirron haasteista, sillä osa 

eläköityvistä työntekijöistä oli työskennellyt kymmeniä vuosia sihteerin roolissa. 

Lisäksi muutospaineita luovat työntekijöiden osaamisen kehittämistarpeet, 

työkuormien tasoittamistarve ja lisääntyvät vaatimukset muuttuvan kuntalain puolelta. 

Konsultti valikoitui tehtävään edellisen kokemuksensa perusteella, sillä hän on itsekin 

työskennellyt julkisella sektorilla ja vetänyt organisaation sisäisiä 

kehittämisprojekteja. Vaikka tarve ei ollut suoranaisesti lean-mallin käyttöönotto, 

konsultti valitsi sen lähestymistavaksi lean-mallin johtamisfilosofian vuoksi, sillä se 

antaa hyvät työkalut tunnistetun kaltaisten tarpeiden täyttämiseen.  

”Ensisijainen syy olivat henkilöriskit ja eläköityminen. – –Päättäjätkin 

tunnistivat tarpeen ja heille oli helppo perustella tätä päätöksen 

tarpeellisuutta. Naapurikunnatkin ovat tehneet tätä ja ajatusta on ollut 

sitten. Kun konsultti otti yhteyttä ja kyseli, että onko uudistusta tulossa, 

niin itse asiassa oli. – – Lisää vaatimuksia tulee, varsinkin osa on ihan 

laissa määrätty. Tiedonhallintaan liittyen on tullut lisää vaatimuksia, ja 

tämän takia on uudistettu järjestelmiä ja sähköistämistä on pitänyt lisätä. 

Pistää uudistumaan. ” (Avainhenkilö 1) 

”Työkuorma ei jakaudu kaikilla tasaisesti, jotkut tekevät hirveänä töitä, 

toisilla tilanne on eri. Työtapoja ei olla kehitetty ja joku on voinut olla 

80-luvulta asti talossa, eikä ole kehitetty mitään [työskentelytapoja]. 

Tarvitaan varahenkilöjärjestelmä, jotta toimintakykyä voidaan ylläpitää 

häiriötilanteessakin.” (Avainhenkilö 2) 
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Myös puolet kyselystä vastanneista työntekijöistä (kuusi henkilöä) piti 

kehitysprojektia tarpeellisena. Syitä tarpeellisuuteen olivat oman työn 

kehittämismahdollisuus, sijaistamismahdollisuus, avainhenkilöriskit, yhteisöllisyys ja 

koulutusten lisääntyminen. Kolme työntekijää ei kokenut muutosta lainkaan 

tarpeellisena, ja siihen liittyvää muutosvastarintaa käsitellään lisää luvussa 5.4. 

Kunnan ylin johto oli selkeästi sitoutunut kehityshankkeeseen, sillä muutoksen tarve 

oli selkeästi tunnistettu ja kyseessä oli iso investointi, johon käytettiin taloudellisia ja 

ajallisia resursseja. Avainhenkilö 2 toimi konsultin vastinparina, jonka kanssa 

konsultti piti viikoittain palavereita ja suunnitteli projektin etenemistä.  

5.2 Ryhmäytyminen ja alkukartoitus 

Empiirisen aineiston kerääminen aloitettiin projektin puolessavälissä, jolloin 

kohderyhmä oli juuri jaettu yhdestä tiimistä kahteen tiimiin. Samanaikaisesti tiimeille 

valittiin avoimen haun kautta työntekijöiden keskuudesta tiiminvetäjät, jotka toimivat 

samalla muutosagentteina. Ehdotus heidän rekrytoimiseksi tuli kunnan johdon 

puolelta, mihin konsultti tarttui innokkaasti. Näitä muutosagentteja kutsutaan jatkossa 

avainhenkilöiksi 3 ja 4. Kohderyhmän työntekijöitä on 18, ja heidät jaettiin kahteen 

tiimiin: talous- ja hallintotiimiin sekä henkilöstö- ja asiakaspalvelutiimiin. Tiimeihin 

jako herätti työntekijöissä erilaisia mielipiteitä, mutta kyselyyn vastanneista 58 % 

(seitsemän henkilöä) piti ryhmäjakoa hyvänä päätöksenä. 

 ”Pienemmät ryhmät toimivat aina tehokkaammin.” (Työntekijä 1) 

”Tiimikäytäntö on hyvä ja ryhmät ovat sopivan kokoisia.”  

(Työntekijä 8) 

Tiimijako herätti myös ihmetystä, ja vastanneista 33 % (neljä henkilöä) työntekijöistä 

ei pitänyt jakoperustetta hyvänä.  

”Mielestäni nämä kaksi tiimiä jakoineen ovat hieman keinotekoiset. Eri 

hallintokunnissa on hyvin omanlaisiaan työtehtäviä työnjakoineen, eikä 

hallintokuntien henkilöstöä oikein voi jakaa mielekkäästi työtehtävien 

perusteella kaita. Ehkä työskentely pienemmissä ryhmissä on 

helpompaa, mutta muuten en näe tässä hyötyä.” (Työntekijä 2) 
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 ”Jakoperuste ihmetyttää, oma työ ei vastaa jakoa” (Työntekijä 6) 

Konsultin mukaan ryhmäjaon tarkoituksena on lisätä ryhmien sisäistä viestintää, joka 

jatkossa helpottaa sijaistamisjärjestelyiden tekemisen. Lisäksi hänen mukaansa 

ryhmäytyminen lisää tiimihenkeä, mikä puolestaan lisää jatkossa työhyvinvointia. 

Konsultti kuvasi sihteereiden työn olevan usein hyvin yksinäistä eri hallintokunnissa, 

mutta tiimiin kuuluminen samankaltaisten työkavereiden kanssa luo yhdessäolon 

tunnetta ja vahvistaa ammatti-identiteettiä.  Jako kahteen tiimiin suunniteltiin niin, että 

lähimmät työparit sijoitettiin eri tiimeihin. Tällä muutoksella pakotetaan henkilöstöä 

tarkastelemaan prosesseja laajemmin kuin oman työyhteisön tai lähimmän työkaverin 

näkemyksen mukaan. 

5.2.1 Muutosagenttien nimeäminen 

Konsultin työ keskittyi projektin loppupuolella muutosagenttien kouluttamiseen lean-

mallin mukaiseen toimintaan ja tukemiseen sekä ohjaamiseen muutosprosessin 

läpiviennissä. Samalla muutosagentteja koulutettiin toiminnan juurruttamiseksi 

projektin päättymisen jälkeen. Ohessa katkelma ensimmäisestä konsultin ja 

muutosagenttien välisestä palaverista. 

Konsultti esittelee projektin aikataulua ja kysyy avainhenkilöiden 3 ja 4 

ajatuksia sekä mietteitä. Avainhenkilöitä jännittää uusi pesti, sillä rooli 

muuttaa heidän asemaansa työntekijöiden keskuudessa ja nyt heillä on 

valta ”käskyttää”. Konsultti vakuuttaa heidät johdon tuesta tässä 

tehtävässä. Avainhenkilö 3 kertoo muistakin muutospaineista 

organisaatiossa, jotka poikivat muutosvastarintaa ja negatiivista 

asennetta edelleen, johon konsultti ohjaa ottamaan energiaa 

muutosmielisiltä. Avainhenkilö 4 on huolissaan, että ovatko työntekijät 

passivoituneita, kun eivät reagoineet ryhmäjakoon. Sovitaan, että 

avainhenkilöt haastattelevat ryhmänsä jäsenet seuraavien viikkojen 

aikana.  

Muutosagenttien valitsemisen myötä lisättiin työntekijöiden osallistamista, ja samalla 

se toimi keinona vähentää muutosvastarintaa sen osalta, että valittiin 
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muutosmyönteisimmät työntekijät jalkauttamaan muutosta työntekijätasolla. 

Muutosagenttien rooliin avattiin avoin haku sihteereille, tehtävään hakeneita 

työntekijöitä haastateltiin ja kaksi heistä valittiin. Muutoksen eteenpäin vieminen on 

haastavaa, varsinkin jos organisaatiossa esiintyy muutosvastarintaa. Tämän vuoksi oli 

merkittävää, että muutosagentteja oli kaksi yhden sijasta, sillä näin he pystyivät 

samaan organisaation sisältä tukea toisiltaan. Tämä korostui myös haastatteluissa, ja 

muutosagentit kokivat toistensa vertaistuen todella tärkeänä tässä projektissa. 

”Epävarmuuden tunteita on välillä, mutta varsinkin kun on se toinen 

ihminen tuossa työparina, niin koko ajan on ollut se vertaistuki ja on 

voitu jutella ihan rehellisesti, että miltä tuntuu ja kauheaa ja muuta. En 

olisi varmaan yksin hakenut, jos oli pitänyt olla yksin.” (Avainhenkilö 4) 

”Ehdoton ykkönen, että ei olla kumpikaan yksin sitä [muutosta] 

viemässä. – – Asia on niin uusi, että sitä voi ainakin, jos ei muuta, niin 

olla yhdessä tyhmiä ja kysellä toiselta, että miten tämä voi mennä. Ja 

sitten toinen hoksaa ’hei entä jos kokeillaan tätä?’. Siinä on se 

keskustelukumppani sille asialle. [Avainhenkilö 4] ajattelee monesti 

asioita toiselta kantilta, kuin itse, niin siihen tulee vähän erilaista 

näkökulmaa.” (Avainhenkilö 3) 

Muutoksen jalkauttamiseen on tärkeää valita muutokseen motivoituneet työntekijät. 

Valittuja muutosagentteja kiinnosti vaikuttaminen ja itse prosessien kehittäminen. 

”Koen olevani aika kehittämisotteinen, että mietin koko ajan, miten 

jonkun voisi tehdä fiksummin. – – Kehittäminen oli kuitenkin se 

päämotivaatio [hakea muutosagentiksi], sillä olen huomannut, että täällä 

on aika järjetöntä touhua välillä. Kunnassa on paljon sitä ja niistä ei aina 

pääse eroon, vaikka huomattaisiin, että joku olisi ihan tyhmää. Se on 

vaan tehtävä, koska kunnan on näin tehtävä ja ei niistä kaikista pääse 

eroon, mutta osittain voi karsia.” (Avainhenkilö 4) 

”Halusin esimiesvastuuta ja sillä lailla heräsi mielenkiinto tähän. – – Että 

haluaa päästä vaikuttaa siihen asiaa, että miten sitä lähdetään 

kehittämään ja olla myöskin se, joka toimii sitten linkkinä työntekijöiden 

ja johdon välillä.  Tiesi, että sitä vastustusta on, niin haluaa vaikuttaa 

siihen, että hekin ymmärtäisivät [muutoksen tarpeen]. ” (Avainhenkilö 

3) 

Aluksi voidaan nähdä, että projektin muutoksen tulosuunta oli ylhäältä alaspäin tuleva 

muutos, sillä muutosprojekti oli johdon suunnittelema ja ohjeet tulivat ylhäältä alas. 

Projektissa kuitenkin painotettiin työntekijöiden osallistamista omien työtehtävien 
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kehittämiseen, sillä jokainen tietää itse parhaiten omat työmenetelmänsä, ja 

osallistaminen vähentää epävarmuutta muutosta kohtaan.  

”Haluttiin ottaa työntekijät mukaan muutokseen, koska heitä tämä 

koskee. Asioita lähdettiin yhdessä suunnittelemaan eli ei ollut mitään 

valmiita vastauksia.” (Avainhenkilö 1) 

Muutosagenttien tehtävänä on jalkauttaa lean-mallin mukaista toimintaa 

ruohonjuuritasolla. Näin ollen muutosagenttien nimeämisen myötä muutosprosessi 

saatiin siirrettyä työntekijätasolle, mikä projektin aikana edesauttoi saavuttaa tavoite 

saada muutoksen tulosuunta tulemaan alhaalta ylös. Jalkauttamisen lisäksi 

muutosagentit vastasivat muutosviestinnästä, joka on tärkeässä roolissa 

muutosprosessissa. Viestinnän rooli korostui, kun muut organisaation jäsenet olivat 

epätietoisia projektin kulusta. Muutoksen siirryttyä alhaalta ylöspäin nousevaksi myös 

viestinnän merkitys vahvistui, sillä työntekijät vastaanottavat tietoa eri tavalla omalta 

työkaverilta kuin ulkopuoliselta konsultilta. 

”Alkuvaihe on varmaan nyt sitä ylhäältä alaspäin [tulevaa muutosta]. 

Minä toivon, että me saamme porukan ymmärtämään se, että miksi tätä 

tehdään ja osalta ne ymmärtävätkin. Siinä vaiheessa, kun se ymmärrys 

kasvaa tähän tilanteeseen, niin se lähteekin sitten sieltä alhaalta ylöspäin. 

Mutta ehkä se on kuntaorganisaation heikkous, että on totuttu siihen, että 

se tieto ja määräys tulee ylhäältä päin. Voidaan olla työntekijätasolla 

jopa arkoja tekemään itse aktiivisesti muutoksia siihen omaan työhön.” 

(Avainhenkilö 3) 

”Oma rooli on ehkä juuri sitä muutoksen jalkauttamista, jotenkin tuoda 

sitä muille, jotka tähän menneessä eivät ehkä sitä ole tehneet mitään 

muuttaakseen asioita. Jos se tulee meiltä, jotka ovat vertaisia, niin se on 

jotenkin läheisempää, kuin jos [johdon henkilö] tai konsultti tiedottaa 

asioista. – – Jos me tehtäisiin pelkästään, niin kuin [johdon henkilö] 

näkee, mikä on järkevää, niin se on hyvin semmoinen esimiestason 

näkemys. Me oikeasti tehdään itse sitä työtä ja sitten on erilaisia 

näkemyksiä välillä.” (Avainhenkilö 4) 

Muutosagenttien tehtävänä oli ryhtyä vetämään viikoittaisia tiimipalavereita ja 

lähettää uutiskirjeitä projektin kuulumisista ja etenemisestä. Näillä keinoilla pyrittiin 

parantamaan tiedonkulkua ja vähentää työntekijöiden epätietoisuutta. Muutosagentit 

aloittivat viestimällä ajoissa työajanseurannan tekemisestä, josta kerrotaan 

seuraavassa luvussa.   
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5.2.2 Työajanseuranta alkukartoituksen työvälineenä 

Jotta lean-mallin käyttöönotto voitiin aloittaa, ensin oli selvitettävä, kuka tekee 

mitäkin. Konsultti yhdessä muutosagenttien kanssa suunnitteli työajanseurannan 

kategoriat, joita olivat muun muassa asiakaspalvelu, esityslistat/pöytäkirjat/muistiot, 

kokoukset ja palaverit, keskeytykset, laskutus sekä markkinointi ja viestintä. 

Seurantataulukkoa täytettiin kahden viikon ajan, ja siihen täytettiin 15 minuutin 

tarkkuudella työtehtävät. Yhteenvetona jokaisesta työntekijästä ja tiimeistä tehtiin 

piirakkakuviot, joissa näkyi työajan jakautuminen tehtävittäin. Pyrittiin selvittämään 

sitä, mitkä työtehtävät vievät eniten aikaa, jotta niiden kehittäminen voitaisiin 

priorisoida. Lisäksi tuloksista saatiin selville, kohdistuuko työaika strategisesti 

tärkeisiin tehtäviin, kuten kunta organisaationa toivoisi. Muutosagentit olivat 

huolissaan siitä, miten työntekijät ryhtyvät täyttämään taulukkoa.  

”Näytti, että ihmiset on useamman kerran päivässä käyneet sitä 

täyttelemässä. Ei ole minulle ainakaan valitettukaan, että onpa tyhmää, 

miksi tätä pitää täyttää. Se voi olla, että ne pihisevät selän takana sitten 

[naurua]. – – Itse ihan yllätyin, että ne olivat niin aktiivisesti sitä 

täyttämässä, että osasta odotin ehkä sitä, että heitä pitää komentaa, mutta 

ei sitten tarvinnutkaan.” (Avainhenkilö 4) 

”Kaikki ovat täyttäneet sitä ihan hyvin, että en voi moittia ketään. 

Minusta se oli ihan semmoinen aiheellinen tapa tuoda esille sitä omaa 

työtä. – – Minulle on omasta työajasta selvinnyt, että mihin se aika siellä 

menee, että ihan siellä kokouksissa istumiseen. Ei olekaan ihme, että 

työpäivät ovat pitkiä, pitäähän ne työt jossain vaiheessa tehdä. Nyt 

voidaan selkeästi näyttää, että mihin se työaika menee.” (Avainhenkilö 

3) 

Tiimipalaverissa selvisi, että työntekijöiden mielestä oli mukava nähdä, mihin työaika 

oikeasti kuluu. Toisaalta taulukon täyttäminen koettiin myös haastavaksi, sillä piti 

määritellä, mihin kategoriaan tietyt työtehtävät kuuluvat. Samalla peilattiin 

työtehtävien kuulumista omaan työnkuvaan.  

Työajanseurantataulukon tuloksia esiteltiin johtoryhmälle. Esimerkiksi 

taloushallinnollisiin tehtäviin kului paljon aikaa, ja tässä yhteydessä keskusteltiin 

työtehtävien tekemisen tehokkuudesta ja siitä, että ohjelmistoja ei osata käyttää 

täydellä teholla. Tästä nousi mielenkiintoinen aihe työntekijöiden osaamistasosta, ja 
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osaamisen puutteita sekä kouluttamista käsitellään lisää luvussa 5.5. 

Työajanseurannan yhteydessä keskusteltiin kriittisistä tehtävistä, joita käsitellään 

seuraavassa alaluvussa.  

5.3 Kriittisten tehtävien tunnistaminen ja standardisointi 

Konsultin pitämissä palavereissa johdon ja muutosagenttien kanssa korostui käsite 

”kriittiset tehtävät”. Ne määriteltiin tarkoittamaan sellaisia työtehtäviä, joiden 

hoitaminen on välttämätöntä aina, vaikka niitä pääasiallisesti hoitava vastuuhenkilö 

olisi estynyt. Jotta tämä olisi mahdollista, kyseiset tehtävät pitää ensin tunnistaa ja 

sitten dokumentoida toimintaohjeeksi. Tämä tarkoitti samalla tehtävän 

standardisoimista eli parhaan tekotavan kirjoittamista auki. Kriittisten tehtävien 

kontekstissa korostui hiljainen tieto, jota sihteereillä on paljon. Lisäksi haasteita 

aiheutui kriittisten tehtävien määrittämisestä, sillä kysyttäessä sihteeriltä ja hänen 

esimieheltään mitä nämä tehtävät ovat, vastaukset eivät aina täsmänneet. Kriittisten 

tehtävien tunnistamisen ja standardisoinnin kautta halutaan vähentää henkilöriskiä ja 

sen taustalla olevaa hiljaista tietoa sekä mahdollistaa sijaistamiset ja helpottaa uuden 

työntekijän perehdyttämistä. Vaikka kyselyn perusteella työntekijät kokivat 

helpotuksena mahdollisuuden varahenkilöjärjestelmään, huolena oli myös muiden 

sihteereiden työtehtävien opettelun haasteet ja ajankäyttö. Ohessa katkelma 

yhteispalaverista, johon osallistuivat työntekijät, muutosagentit, konsultti ja 

avainhenkilö 2: 

Avainhenkilö 3 jakaa työntekijät pareihin miettimään, mitä 

yhtäläisyyksiä löytyy työtehtävistä tai käytetyistä järjestelmistä. 

Työntekijät tuovat ilmi, että ostolaskuja ja laskutusta tehdään paljon, 

mutta ovat samalla huolestuneita kuinka eri hallintokuntien asiat 

poikkeavat toisistaan. Yksi pari nostaa esille, että toinen hoitaa 

varhaiskasvatuksen asioita ja toinen rakennuslupiin liittyviä asioita, ja 

toisen tehtävien hoito ilman perehdytystä olisi todella haastavaa. 

Avainhenkilö 3 vakuuttaa, että tehtäviä ehdottomasti tehdään vasta 

perehdytyksen jälkeen ja että kyse on kriittisistä tehtävistä, ei toisen 

työntekijän kaikista työtehtävistä. Työpajatyöskentelyä ja keskustelua 
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jatkettiin ja alettiin löytämään enemmän yhtäläisyyksiä, kuten 

asiakaspalvelu, viestintä, arkistointi, pöytäkirjat ja erilaiset valmistelut. 

Työntekijät toivoivat avoimuutta ja yhteisiä palavereita tiimeille, jotta he voivat 

paremmin tutustua toisiinsa. Keskustelu perehdyttämisen tärkeydestä jatkui, ja samalla 

muutosagentit ja avainhenkilö 2 painottivat, ettei tarkoituksena ole tehdä poissaolevan 

työkaverin kaikkia työtehtäviä, vain niin sanottu absoluuttinen minimi eli kriittiset 

tehtävät. Näistä tehtävistä tehdään kirjalliset ohjeet ja yhdellä henkilöllä ei olisi 

sijaisuuksia useassa eri hallintokunnassa. Samalla kun kriittisten tehtävien työprosessit 

standardisoidaan, niistä eliminoidaan turha työ eli hukka. Hukka selitettiin 

työntekijöille seuraavalla tavalla: 

”Turha työaika tarkoittaa sitä, että kun ei osaa käyttää järjestelmää ja 

menee aikaa sen selvittelyyn. Itse työtehtävä ei ole turhaa työtä.” 

(Avainhenkilö 3) 

Palavereissa keskustellessa konsultin rooli juurisyiden kaivamiseen korostui. Kun 

muutosagentit ja avainhenkilö 2 kertoivat toimintatavoista, niin konsultti kysyi 

”Miksi?” niin kauan, kunnes löydettiin juurisyy. Tämä menetelmä selkeästi toi ilmi 

joidenkin käsiteltyjen ongelmien juurisyyt, jotka ilman ulkopuolisen vaativaa kyselyä 

eivät selviäisi. Yleiset juurisyyt olivat osaamisen puute olemassa olevien järjestelmien 

hyödyntämisessä, ”näin on aina tehty” -asenne, tai se, että ihminen yksinkertaisesti 

tuntui pitävän asian tekemisestä tehottomasti.  

Työajanseurannan ja kriittisten tehtävien tunnistamisen myötä projektin konsultin, 

avainhenkilön 2 ja muutosagenttien palavereissa pohdittiin sitä, mihin työntekijöiden 

työaika todellisuudessa kuluu. Joidenkin työntekijöiden työtehtävät eivät 

todellisuudessa olleet laajat, mutta niihin käytettiin suhteellisen paljon aikaa. Esiin 

nousi järjestelmien heikko hyödyntäminen, jolloin työaikaa meni tehtävän tekemiseen 

manuaalisesti automaation sijasta. Osan työntekijöiden kohdalla tämä havaittiin, ja 

heidän vahva muutosvastaisuutensa saattoikin johtua pelosta, että projektissa ilmenee 

heidän tehottomat työskentelytapansa, jotka liittyvät automatisaation 

käyttämättömyyteen. Seuraavassa luvussa käsitellään projektissa ilmennyttä 

muutosvastarintaa.  
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5.4 Muutosvastarinnan esiintyminen ja sen käsittely 

Konsultti ja muutosagentit osasivat odottaa muutosvastarintaa, ja sitä esiintyi pitkin 

projektia eri tavoin. Osa työntekijöistä otti sairaslomaa tai työstä vapautusta 

tiimipalavereiden tai työajanseurannan ajaksi tai oli muutoin poissa. Työntekijöille 

suunnatussa kyselyssä 25 % (neljä henkilöä) koki muutosprojektin tarpeettomana, ja 

se herätti heissä negatiivisia tunteita.  

”[Muutosprojekti] herätti vähän ahdistavia tunteita, en kokenut 

tarpeellisena näin suurta muutosta.” (Työntekijä 4) 

”Nyt kun meidät saatiin kaikki hallintokunnat tungettua 

kaupungintalolle, aloitettiin taas uusi prosessi toimistohenkilökunnalle 

säästöjen saamiseksi. En ollut positiivisesti yllättynyt tästä uudesta 

projektista.” (Työntekijä 10) 

”Miksi pakotetaan tämmöiseen?” (Työntekijä 7) 

Kyselyn mukaan 42 %:llä (viidellä henkilöllä) heräsi epävarmuuden tunteita 

muutosprojektista. 

”Ensimmäisenä toki heräsi huoli oman työn sisällöstä, että onko 

tulevaisuudessa enää mahdollista vaikuttaa omaan työhönsä siinä määrin 

kuin nykyään. Myös mahdollinen esimiehen vaihtuminen 

vastuukysymyksineen huoletti.” (Työntekijä 2) 

”Monenlaisia ajatuksia projektista tuli. Miten työni muuttuu, säilyykö 

työpaikka, koronakiireessä ajankohta ei ollut hyvä.” (Työntekijä 6) 

”Ajattelin että riittääkö kaikille töitä tulevaisuudessa. Ainut tavoite ei 

varmaankaan ole, että kaikilla on sijainen, vaan työtehtäviä tullaan 

yhdistämään melko rajusti, myös taloudellinen tavoite.” (Työntekijä 12) 

Konsultti ja avainhenkilö 2 korostivatkin keskusteluissa, että heti ensimmäisessä 

tiedostustilanteessa painotettiin, että kyseessä ei ole yhteistoimintaneuvottelut, eli 

ketään ei irtisanota. Tällä pyrittiin lievittämään epävarmuutta, joka liittyi työpaikan 

säilymiseen. Projektin kannalta kyselyn mukaan suurin epävarmuuteen ja 

tyytymättömyyteen vaikuttava tekijä oli projektin konkretian puute, jonka kokivat 42 

% (viisi henkilöä) vastaajista. Tämä voidaan nähdä vaikuttaneen myös työntekijöiden 
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kokonaiskäsitykseen projektista ja näin ollen lisätä muutosvastarintaa. Muutosagentit 

kokivat muutosvastarinnan ilmentymisen lievänä, mutta myös he tunnistivat 

konkretian puuttumisen.   

”Tällä hetkellä ei ole mitään ylitsepääsemätöntä vastustusta. On 

vastustusta, mutta ei mitään semmoista, että oltaisiin barrikadeille 

menossa. Ehkä ne tarkkailevat tällä hetkellä. Monella on ollut ainakin se, 

että meni tämä ensimmäinen puoli vuotta, että ne eivät tienneet mistään 

mitään tai se ei näkynyt heille mitenkään. Oli haastatteluita, mutta se ei 

sillain näkynyt. – – Monen kohdalla ajattelin, että vastus olisi yhä 

edelleen voimakasta mitä se oli tuossa alussa. Nyt 

jo huomattavasti rauhallisemmin ottavat asiaa. Luotan siihen kyllä, että 

kun ne pääsevät tätä asiaa avaamaan, mutta ehkä se konkreettisuus 

puuttuu vielä heiltä kuitenkin tähän projektiin.” (Avainhenkilö 3) 

”Tässä ruohonjuuritasolla meitä on kyllä monenlaista väkeä, että on 

hyvinkin myönteistä väkeä ja on sitten näitä, jotka ei ole oikein mukana 

yhtään. Ulkoistavat itsensä kokonaan, että ei kuulu hänelle, ihan sama. 

Mutta on hyvin myönteistäkin väkeä ja huomaan, että osassa on jo 

tapahtunut sitä, kun on puhuttu prosessien virtaviivaistamisesta, niin he 

nyt tavallaan tekevät ja miettii sitä, että miten he nyt voisi tehdä asiat 

fiksummin.” (Avainhenkilö 4) 

Muutosvastarintaa ilmeni vahvimmin keskijohdon tasolla eli sihteereiden esimiehissä. 

Avainhenkilö 2 haastatteli kaikki esimiehet, jolloin hän pääsi kertomaan paremmin 

projektin tavoitteista ja näin lieventämään epävarmuutta. 

”Haastattelut menivät tosi hyvin. Ne, jotka vastustivat, eivät vastusta 

enää. Kerroin esimiehille mistä tässä on kyse. He nyt kokevat, että heiltä 

viedään kaikki alaiset.” (Avainhenkilö 2) 

Muutosvastarinta korostui projektin loppupuolella, samalla kun tuli tietoon 

avainhenkilön 2 siirtyminen pois organisaatiosta. Palavereissa pohdittiin, että kyseinen 

yllättävä muutos osittain heikensi projektin vahvaa johdon tukea, mikä osaltaan lisäsi 

keskijohdon mahdollisia aikeita muutosprojektin alasajosta. 

”Omat nykyiset esimiehet, jotka ovat lähimmät tässä, niin heillä tuntuu 

olevan hyvinkin vahvaa muutosvastarintaa. He eivät näe, että miksi tässä 

pitää jotakin ylipäätään tehdä. He kokevat sen siten, että asiat on vain 

määrätty, eikä niistä ole keskusteltu. – – Nyt ei tiedä, että rupeaako   

ihmiset laittamaan kapuloita rattaisiin.” (Avainhenkilö 4) 
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”Vähän huolestuttaa… Tätä muutosta ei ehkä välttämättä saatu vedettyä 

pitkälle johdon kanssa ja varsinkaan sitä ajatustyötä tehtyä heidän 

kanssaan niin pitkälle, että he olisivat siellä taustavoimana työntekijälle, 

että ”jatka vaan”. – – Tässä on se vaara, että sieltä aletaan vetämään 

takaisin päin. Keskijohto on se suurin riski nyt.” (Avainhenkilö 3) 

Keskijohdon kanssa on keskusteltu ja tiedotettu johtoryhmän toimesta projektista. 

Näissä keskustelupalavereissa keskijohto ei muutosagenttien mukaan kommentoinut 

hirveänä. Ylin johto on vahvasti sitoutunut muutokseen ja se haluaa varmistaa, että 

projekti onnistuu. 

”Aina on muutosvastarintaa, koska he ovat äänekkäin porukka, vaikka 

heitä olisikin todellisuudessa pari äänekästä ihmistä.” (Avainhenkilö 2) 

”Muutosvaiheessa kun ollaan ja jos on sovittu, että jokin asia tehdään 

uudella tavalla, niin pidetään tiukasti kiinni, että tehdään uusilla 

tavoilla.” Avainhenkilö 1 

Muutosvastarinnan käsittely nousi uudestaan esiin päätöspalaverissa, sillä projektin 

virallinen osuus oli lopussa, ja konsultti oli jäämässä pois. Huomattiin muun muassa 

tarve vastuumatriisille, jossa olisi selkeästi määritelty vastuualueet muutosagentin, 

hallinnollisen esimiehen ja lähiesimiehen välillä. Ohessa katkelma projektin 

päätöspalaverista. 

Konsultti kertoo huolesta, että muutosprojekti on nyt herkässä tilassa, 

sillä osa keskijohdosta vastustaa ja nyt tarvitaan vahvasti ylimmän 

johdon tukea. Ylin johto on samaa mieltä ja lupautuu tukea 

muutosagentteja virallisen projektin päättymisenkin jälkeen. Todetaan, 

että muutoksen siemen on nyt istutettu, ja muutosagentit alkavat 

laatimansa aikataulun mukaan juurruttamaan muutosta ja kehittämään 

työtehtäviä yhdessä työntekijöiden kanssa kehittämisryhmissä. Konsultti 

ja muutosagentit sopivat, että tapaavat vielä kaksi kertaa projektin 

päätyttyä, jotta konsultti voi tukea ja ohjata heitä prosessien 

kehittämistyössä.  

Muutosvastarinnan käsittely jatkuu kunnassa projektin päättymisen jälkeenkin, ja 

johdon on sitouduttava tukemaan muutosagenttien työtä. Muutosvastarintaa 
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vähensivät osaltaan projektin hyviksi koetut tulokset, kuten osaamistason nostaminen 

koulutuksilla, joita käsitellään seuraavassa luvussa. 

5.5 Kouluttaminen ja osaamiskartoitukset 

Projektin aikana järjestettiin kahdenlaisia koulutuksia, joita olivat lean-mallin 

koulutukset ja työntekijöiden toimistotyöhön liittyvää työkaluosaamista tukevat 

koulutukset. Konsultti koulutti kaikkia työntekijöitä projektin aikana kahdesti lean-

mallin ajattelutapaan, kuitenkin välttäen käyttämästä ”lean-malli” -käsitettä.  Puhuttiin 

yleisemmin oman työn kehittämisestä ja sujuvoittamisesta, turhan työn karsimisesta ja 

työprosessien dokumentoinnista. Tämän kautta tavoiteltiin parempaa ymmärrystä, 

kuin jos olisi käytetty ”hankalahkoa” termistöä, kuten hukka, arvovirtakuvaukset, 

standardisointi ja kaizen. Konsultti arvioi kokemuksensa perusteella, että jos 

puhuttaisiin lean-mallista sen terminologialla, ihmiset saattaisivat kokea asian 

kaukaiseksi ja hankalaksi sisäistää.  

Projektin aikana konsultti koulutti muutosagentteja nimenomaan lean-malliin ja sen 

käyttöön. Muutosagentit opettelivat lean-mallin johtamisfilosofiaa ja siinä käytettyjä 

työmenetelmiä lukemalla kirjallisuutta ja keskustelemalla konsultin kanssa. Vaikka 

muutosagentit kertoivat, että on haastavaa soveltaa lean-mallia hallinnolliseen työhön, 

projektin aikana heidän käsityksensä lean-mallin ideasta parani.  

”Itselleni lean-malli ja muutenkin tämä kuvio vaatii vielä sen idean 

löytämisen. Ymmärtää, sen asian sisällön ja leanauksen periaatteet, ja 

että se on niin kuin ajatusmalli. Jos sitä ei ole, niin ei voida vain sanoa, 

että ’nyt me leanataan’. Siinä vaiheessa, kun se tulee ja se idealamppu 

syttyy, niin alkaa näkemään niitä kohteita. Vielä kun on erilaiset 

toimintatavat, jotka ovat niin uusia, eikä ole olemassa mitään mallia 

mistä ottaa, että kaikki pitää vähän just kokeilemalla tehdä.” 

(Avainhenkilö 3) 

”Se on semmoinen asenne ja työväline. – – Käsitys on jonkin verran 

syventynyt, mutta ei taas tunne, että jos pitäisi jollekin selittää lean, niin 

en ehkä uskaltaisi selittää, että jotenkin on vielä prosessoitavaa siinä 

asiassa.” (Avainhenkilö 4) 

Konsultin pitämässä lean-koulutuksessa käsiteltiin monipuolisesti lean-mallin 

mukaista ajattelua, erilaisia työkaluja ja näiden käytön vaatimuksia. Prosessimaisen 
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ajattelutavan tärkeys korostui, sillä ajattelemalla prosessia kokonaisuutena voidaan 

visualisoida prosessin eri vaiheet, mikä auttaa ymmärtämään tekemisen sujuvuuden. 

Tämän pohjalta voidaan tunnistaa pullonkauloja ja kehityskohteita. Tämän yhteydessä 

keskusteltiin arvovirtakuvauksista, PDCA-syklistä ja kokeilukulttuurin luomisesta. 

Jälkimmäinen korostui, sillä oikeanlainen toimintakulttuuri toimii kehittämisen 

edellytyksenä. Konsultin mukaan lean-malli onnistuu, kun organisaatiossa tai tiimissä 

on ”me-henki” eli yhteishenki, joka sisältää kommunikoinnin ja mukavan 

työskentelyn kohti yhteisiä tavoitteita. 

Lisäksi muutosagentit osallistuivat ulkopuolisen kouluttajan kurssille, jossa käsiteltiin 

lean-mallin soveltamista asiantuntijatyöhön. Siellä he pääsivät harjoittelemaan 

prosessien visualisoimista arvovirtauksiksi ja tiimitaulutyöskentelyä. Ohessa katkelma 

muutosagenttien tunnelmien välittämisestä konsultille koulutuksen jälkeen. 

Muutosagentit kertovat, että 5S ja taulutyöskentely jäivät mieleen. 

Konsultti kysyy, miksi 5S kolahti, johon muutosagentit kertovat sen 

olevan jotenkin selkeä. Nauretaan, että helpottaisi ainakin, jos siivoaisi 

oman huoneen. Konsultti ideoi, että 5S-menetelmällä voisi siivota ja 

vakioida Teams-tilan toimintaa. Muutosagentit myös kertovat, että oli 

haasteellista piirtää prosessikaavioita, sillä piti rajata, kuinka tarkasti 

eri vaiheet kuvaillaan. Konsultti ohjaakin heidät päättämään vakioidun 

tavan piirtää prosessikaavioita, jotta ohjeet muille työntekijöille ovat 

selkeät, kun he alkavat visualisoimaan omaa työtänsä prosessikaavion 

avulla. 

Muutosagentit eivät olleet täysin varmoja, että lean-malli jäisi elämään täysinäisenä 

heidän organisaatiossaan, mutta toimivia sovellettavia menetelmiä ja ajattelutapoja 

tulisi heidän mielestään jäämään käyttöön.  

”Ainakin tästä jää se siemen sinne, että työtä pitää kehittää ja jättää sieltä 

ne turhat pois. Ehkä semmoinen prosessimainen ajattelu tuotaisiin 

enemmän siihen työhön, että voidaan kirjoittaa oma työ auki. – – Tämä 

on tuonut semmoista potkua omaan työhön, että ’hei, jopa vaalit voi 

järjestellä prosessimaisesti’. Näen, että siinä on mahdollisuus helpottaa 

omaa työkuormaa, mutta saada kaikki muut hurahtamaan tähän ei 

välttämättä ole niin yksinkertaista.” (Avainhenkilö 3) 
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”On tullut semmoisia [työhuonenaapurilta], että onkohan tätä nyt järkeä 

tehdä näin ja että voisiko tämän nyt tehdä yksinkertaisemmin. On alettu 

miettimään jo, mutta jotkut asiat ei ole aina meistä kiinni, vaan 

esimiehestä.  – – Meillä tavallaan on ne työtehtävät niin henkilökohtaisia 

vielä, että se pitäisi lähteä itsestä… Se on aika henkilökohtainen 

ominaisuus ja luulen, että ei saada kaikkiin silleen tartutettua sitä. Mutta 

osa on niin innokkaitta kokeilemaan jo nyt ja ovat olleetkin alun perinkin 

tosi innokkaita.” (Avainhenkilö 4) 

Muille työntekijöille järjestettiin osallistuminen Office 365 -kurssisarjaan, josta 

työntekijät antoivat hyvää palautetta muutosagenteille, ja kyselyssä asiaa kehui 42 % 

(viisi henkilöä) vastaajista. 

”Projektin puitteissa järjestetyt ulkopuolisen järjestämän pitämät 

koulutukset ovat olleet todella hyvä ja aidosti osaamista kehittävä asia.” 

(Työntekijä 2) 

”Olemme nyt saaneet lisäkoulutusta tiettyihin asioihin projektin aikana. 

Lisäksi on kyselty koulutustarpeita.” (Työntekijä 10) 

”Tosin koulutustilaisuudet, joita vielä tulossa ovat hyvä asia.” 

(Työntekijä 11) 

Työntekijöille lähetetiin koulutustoivekysely, ja esimiehet ovat toivoneet myös lisää 

koulutuksia itselleen. Muutosagenttien mukaan koulutus lisäsi työntekijöiden 

innostusta käyttää erilaisia teknisiä työkaluja ja kehittää omaa työtä. Palaverissa 

pohdittiinkin, miten opitut asiat voitaisiin tuoda nyt mukaan työhön, jotta uudet taidot 

eivät jäisi hyödyntämättä. Tiimijaon myötä muutosagentit pääsivät keskustelemaan 

työntekijöiden kanssa enemmän, ja projektin loppupuolella otettiin käyttöön lean-

mallin mukainen tiimitaulutyöskentely, josta kerrotaan seuraavassa alaluvussa. 

5.6 Kanban-taulun soveltaminen ja kokeilukulttuurin luominen 

Tiimeissä otettiin käyttöön tiimitaulutyöskentely kanban-taulun avulla, jonka ideana 

on pitää nopea ”pystypalaveri”, jossa viikoittain käsitellään ennalta määriteltyjä 

aihealueita. Muutosagentit yhdessä konsultin kanssa ideoivat Kanban-korttien 

”arvoja”, joita tiiminjäsenet käyttävät taulussa. Konsultti esitteli esimerkkiä 

aiemmasta projektistaan, jossa arvoina olivat muun muassa ”fiilis juuri nyt”, 
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”työkuorma tällä viikolla” ja ”tarvitsen apua tai voin auttaa muita tällä viikolla”. 

Kuviossa 9 on esimerkki tiimitaulusta. 

Tiimin jäsenet Fiilis juuri nyt Työkuorma Kiire nyt Projektin edistyminen 
Henkilö w 

   

 
Henkilö x 

    

Henkilö y 
    

Henkilö z 
    

Kuvio 9. Kanban-taulun soveltaminen 

Muutosagentit tilasivat itselleen taulut ja erivärisiä taulunappeja, joiden avulla 

työntekijät viestivät oman senhetkisen tilansa. Muutosagentit päättivät, että väreinä 

olivat vihreä, keltainen ja punainen, jotka indikoivat tilaa hyväksi, keskinkertaiseksi 

tai huonoksi. Konsultti kertoi Kanban-taulusta lean-mallin koulutuksen aikana. Ohessa 

katkelma koulutuksesta. 

Konsultti esittelee Kanban-taulun ideaa, jota voidaan käyttää 

kuvaamaan projektin tilannetta. Tiimitaulun avulla voidaan visualisoida 

tiimiläisten fiilikset, mitä odottaa jonossa, mikä on työn alla ja mikä on 

valmis. Konsultti perustelee tiimitaulun tärkeyttä sillä, että sen avulla 

poistutaan siiloista ja tuodaan hiljainen tieto esiin. 

Tiimitaulupalaverissa käydään yhdessä akuutit asiat läpi, onko jokin 

tiimiläisistä poissa ja miten kriittiset tehtävät hoidetaan. Jos jollakin on 

kiire, niin tiimin sisällä voidaan jakaa työkuormaa. Avainhenkilö 3 

pohtii, että miten eri työpisteissä olevat työntekijät saadaan samaan 

paikkaan palaverin ajaksi. Avainhenkilö 4 epäröi, että ”pitääköhän 

meidän porukkamme turhana tuota pönötyspalaveria”. Konsultti on 

optimistinen ja sanoo, että kyllähän uuden opettelu vie aikaa ja tätä 

voidaan kokeilla, jos ei toimi, niin luovutaan. 

Etätyösuosituksen vuoksi muutosagentit päätyvät ideoimaan tiimitaulutyöskentelyä 

erilaisia työkaluja hyödyntäen. Muutosagentit aloittivat tiimitaulutyöskentelyn 

Kiire nyt
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projektin lopussa, jolloin korostui tarve standardisoinnille ja prosessikaavioiden 

visualisoimiseen tiimityöskentelyssä.  

”Kyllähän se vähän hakee sitä muotoa, että miten se pitää tehdä ja 

tietenkin tässä vaiheessa ei kauheasti voida tehdä mitään, jos joku on 

merkinnyt punaiseksi, että on kiirettä tai työkuorma on paha. Niin nyt 

meillä ei ole sitä kriittisten töiden prosessikaaviota ja näytä ohjeita, niin 

me emme voi tehdä hirveästi. Mutta ainakin nyt kuunnellaan, niin kuin 

yksi sanoi, että ’no sainpahan purkaa nyt.’ Niillä on kuitenkin ollut 

rohkeutta kertoa myös siitä, että se ei välttämättä ole vaan siinä työssä se 

fiilis vähän matala, vaan se voi olla siellä kotipuolellakin.” 

(Avainhenkilö 3) 

”Jää vähän semmoinen tunne, että mikähän tämän pointti oli nyt tässä 

vaiheessa, kun ei oikein… Vaikka jollain olisi hirveä kiire ja tarvitsisi 

apua, niin jos ei ole ketään muuta, joka osaa käyttää sitä järjestelmää, 

niin sitä ei tässä vaiheessa voida sitten tiimissä auttaa. Pitää vain todeta, 

että voi voi. Semmoinen ehkä, mutta on sen toisaalta myös huomannut, 

että se on ihan hyvä, että ihmiset jakaa sen tilanteensa ja nekin, joilla ei 

ole sitä kiirettä, niin ne saa kuulla, että mitä toisilla on hirveänä, että 

miten pahaa on toisilla se tilanne. Ehkä se on toistaiseksi ollut noiden 

anti.” (Avainhenkilö 4) 

Tiimitaulutyöskentelyn käyttöönotto lisää kommunikointia tiimin sisällä ja 

tunnelmien jakamista, kuten muutosagentit kuvailivat. Tiimien ideana on jatkossa 

jakaa keskenään työkuormaa, jos oma työjono sallii sen. Tässä käytetään työvälineenä 

prosessikaaviota, sillä niissä on kuvailtuna eri työtehtävien työvaiheet. Kun 

prosessikaaviot on piirretty ja standardisoitu, työkuorman jakaminen tiimin sisällä 

helpottuu, sillä työntekijä löytää helposti yhteisesti dokumentoidut ohjeet tiettyjen 

työtehtävien suorittamiseen.  

Kouluttaessa muutosagentteja lean-malliin, konsultti korosti kokeilukulttuurin 

luomista, jonka voidaan nähdä olevan esimerkki PDCA-syklin mukaisesta 

toiminnasta. Konsultin mukaan työntekijöillä pitäisi olla rohkeus ehdottaa ja kokeilla 

uusia työmenetelmiä, joista voitaisiin yhtä nopeasti luopua, jos niitä ei todeta 

toimiviksi. Muutosagentit ovat skeptisiä, kuinka kyseisen kulttuurin luominen voi olla 

haastavaa kuntasektorilla, mutta konsultti vakuuttaa, että se on mahdollista. 

Kokeilukulttuurin avulla pyritään jatkuvaan parantumiseen ja ketterään työtapaan, 

jossa olemassa olevia työprosesseja jatkuvasti parannetaan kokeilemalla uusia 

työtapoja. Projektin aikana konsultti rohkaisi muutosagentteja kokeilemaan eri 
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menetelmiä viedä muutosta eteenpäin, ja heidän onnistumisten myötä 

kokeilukulttuurin toivotaan välittyvän myös muille työntekijöille.  

5.7 Kehittämisprojektin yhteenveto 

Projektin aikana muutosagenttien roolin rakentaminen ja tiimeihin jako osoittautui 

erittäin toimivaksi käytännöksi, jolla lisättiin tiimien ohjausta ja yhteisöllisyyttä. 

Tiimijako nähtiin pääsääntöisesti hyvänä asiana ja 66 % (kahdeksan henkilöä) piti 

muutosagenttien roolia tärkeänä ja koki, että muutosagentit hoitivat tehtävänsä hyvin. 

”[Muutosagentin] työ on haastavaa, mutta hän osaa olla luotettava ja 

kuuntele meitä.” (Työntekijä 3) 

”Se, että pari meistä tiimiläisistä lähtee sysäämään meitä muita 

muutoksen toteuttamiseen, on kiitettävä ja kunnioitettava asia.” 

(Työntekijä 9) 

Kun muutosagenteilta kysyttiin, mitä he olisivat tehneet toisin, vastauksissa korostui 

voimakkaasti se, että heidän olisi pitänyt aloittaa roolissaan aiemmin. 

”[Muutosagentit] olisi ollut hyvä olla jo vähän aikaisemmin. Ei olisi ehkä 

mennyt niin kauan aikaa, että me [avainhenkilö 4] kanssa päästään 

hommaan kiinni. Me olisimme ehkä voitu tukea työntekijöitä siinä 

kohtaan ja näitä meidän tiimiläisiämme.” (Avainhenkilö 3) 

”Projekti olisi nyt pitänyt hoitaa vähän nopeammin eikä niin, että minä 

ja [avainhenkilö 3] aloitettiin vasta puolessa välissä, niin se oli kyllä 

vähän liian myöhään, jos ajatellaan, että [konsultti] lähtee jo nyt tästä 

pois. Tuntuu, että silloin ensimmäisellä puoliskolla ei tapahtunut oikein 

mitään. – – Nyt on kuitenkin itsellään jo semmoinen positiivinen vire 

yleisesti. Nämä asiat mitä pitää tehdä, niin pitää tehdä.” (Avainhenkilö 

4) 

Työntekijöille suunnatussa kyselyssä projektin hyvinä puolina pidettiin koulutuksia, 

tiedottamista, tehtävien kartoitusta, työn kehittämistä, tiimijakoa ja tutustumista 

toisiinsa. Toisaalta osa työntekijöistä piti tiedotusta huonona erityisesti esimiehille. 

Lisäksi huonona asiana nähtiin, että konkretia puuttui, ja oltiin huolissaan siitä, miten 

aika riittää opetella toisten työtehtäviä. 
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”Projekti antoi alkusysäyksen muutokseen. Saimme uusia ajatuksia ja 

työkaluja työn suorittamiseen, siis jotain konkreettista. Uudet opit pitää 

nyt pitää mielessä ja soveltaa omassa työssään. Omia työprosessejaan voi 

kehittää uusin ajatuksin. Mutta työn jakaminen ja toisen tuuraaminen 

kiireaikana tai lomien aikana ei saanut konkreettisia ratkaisumalleja.” 

(Työntekijä 9) 

”Hyvää tässä on ollut se, että kaikkien työtehtävät on tullut kartoitettua. 

Ehkä jatkossa jotkut kriittiset tehtävät saadaan paremmin hoidettua” 

(Työntekijä 4) 

”Alussa tiedottaminen oli huonoa ja esimiehet jäivät kokonaan 

uutispimentoon. Tässä asia on onneksi parantunut projektin edetessä. On 

ollut mukava tutustua paremmin muihin projektissa mukana oleviin 

toimistotyöntekijöihin.” (Työntekijä 2) 

”Mielestäni saamani tieto on ollut ylimalkaista. Minulla ei edelleenkään 

ole konkreettista käsitystä esim. siitä, minkälaisia työtehtäviä kukin 

tekee. [Muutosagentit] toki tietävät tiimiläistensä tehtävät, mutta 

tiimiläiset eivät varmaankaan tunne/tiedä toistensa töitä, joten on aika 

vaikea miettiä ja suunnitella omaa rooliaan ja kehitysideoita, aina kun ei 

edes ymmärrä mistä puhutaan. Koulutukset ja -suunnitelmat on 

positiivinen asia.” (Työntekijä 1) 

Projektin tavoitteena alusta asti oli työntekijöiden osallistaminen ja heitä on haastateltu 

kahdesti, ensin konsultin toimesta, ja myöhemmin muutosagentin toimesta. Kyselyn 

perusteella 33 % (neljä henkilöä) koki, että heitä on kuunneltu ja he ovat vaikuttaneet 

tehtäviin asioihin. Puolet työntekijöistä koki, että heitä on kuunneltu, mutta sillä ei ole 

ollut vaikutusta, ja loput 17 % (kaksi henkilöä) koki, että heillä ei ole ollut 

mahdollisuutta vaikuttaa mihinkään. Syynä tähän koettiin olleen se, että vetäjillä on 

ollut visio, aikataulu ja suunnitelma valmiina.  

”Kyllä on annettu mahdollisuus vaikuttaa asioihin, jos vaan oma energia 

ja innostus riittäisi” (Työntekijä 9) 

”Voi ilmaista mielipiteensä, mistä tehtävistä pitää ja mitä haluaisi 

jatkossa tehdä. Mutta mitä merkitystä sillä loppujen lopuksi on, kun visio 

on selvillä päättäjillä, mutta ei meillä työntekijöillä.” (Työntekijä 12) 

”Yksilöhaastatteluissa minua kyllä kuunneltiin ja asioistani oltiin 

kiinnostuneita, mutta en koe vaikuttaneeni projektissa mihinkään 

konkreettiseen.” (Työntekijä 1) 
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Suurin vaikutusmahdollisuus työntekijöiden kannalta oli muutosagenteilla, jotka 

lähtivät jalkauttamaan muutosta työntekijätasolle. Molemmat muutosagentit pitivät 

konsultin roolia ehdottoman tärkeänä projektin kannalta, sillä häneltä tuli ohjausta ja 

tukea, ja hän ulkopuolisena toi positiivista painetta tekemiseen.  

”Kyllä me olisimme aika yksinäisiä tässä hommassa jo valmiiksi [ilman 

konsulttia]. Nauroimme [avainhenkilö 4] kanssa, että maksetaan 

[konsultille] pari kuukautta lisää, että ei lopeta vielä. – – Se on ollut tosi 

tärkeä osa tätä hommaa. – – Se on ollut hyvä, että tässä on organisaation 

ulkopuolinen projektivetäjä. Se tuo ryhtiä sille hommalle, kuin jos se on 

organisaation sisällä, niin silloin hyvin äkkiä, että ’mutta nyt on niin 

kiire, että annetaan tämän mennä nyt näin’. Silloin kun se tulee 

ulkopuolelta, niin sieltä tulee että ’hei, tehdään näin’, että näillä nyt 

mennään.” (Avainhenkilö 3) 

”[Konsultti] on ollut minusta todella selkeä, että hänellä tuntuu olevan jo 

visiota eteenkin, että hän on vähän miettinyt, että miten tässä edetään. 

[Konsultin] rooli on kyllä ollut selkeä ja hänen puolestaan oikein hyvä 

pestin täyttö. – – En usko, että vaikuttaa hirveästi noihin työntekijöihin 

tai toimistotiimiläisiin, että [konsultti] lähtee. Mutta minä ja 

[avainhenkilö 3] ollaan varmasti vähän paniikissa sitten ajoittain, että 

apua. Kun tuntuu, että nyt vasta lähtenyt meilläkin nämä kaikki käyntiin 

tässä, niin nyt sitten [konsultti] lähteekin tässä vaiheessa jo pois.” 

(Avainhenkilö 4) 

Kaiken kaikkiaan projektin aikana ei ehditty tehdä kaikkia suunniteltuja asioita, mutta 

muutosagentit jatkavat muutoksen tekemistä projektin päätyttyäkin. Konsulttia 

harmitti, että hän ei ehtinyt puhua muutosagenteille niin paljon kuin olisi toivonut. 

Lisäksi avainhenkilön 2 poistuminen organisaatiosta oli yllättävä tekijä, johon 

konsultin ja muutosagenttien piti sopeutua. Muutoksen jalkauttamisen kannalta 

muutosagenttien valinta oli ehdoton asia, sillä he jatkavat lean-mallin mukaisen 

toiminnan juurruttamista organisaation toimintaan. Työntekijöille konkreettinen 

muutos alkaa näkyä, kun he aloittavat kehittämisryhmissä prosessikaavioiden 

laatimisen ja toimintojen kehittämisen. Muutosprojektin taustalla on myös uusi 

organisaatiorakenne, jossa työntekijöiden hallinnollinen esimies muuttuu. Aiemmin 

jokainen sihteeri oli oman hallintokuntansa alaisuudessa, eivätkä he tehneet mitään 

yhteistyötä muiden hallintokuntien sihteereiden kanssa. Uudessa mallissa sihteerit 

toimivat tiiminä, kuitenkin palvellen omia sisäisiä asiakkaitaan eli hallintokuntiensa 

johtajia. Uusi organisaatiorakenne on havainnollistettu kuviossa 10. Projektin aikana 
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muutosagentit suunnittelivat vastuumatriisin, jossa eri vastuut jaettiin hallinnollisen 

esimiehen, lähiesimiehen ja muutosagentin eli tiiminvetäjän välillä. 

 

Kuvio 10. Toimistotyöntekijöiden uusi järjestäytyminen. 

Projektin aikana aloitettiin usean lean-mallin mukaisen työmenetelmän 

hyödyntäminen toimistotyöntekijöiden työtä kehitettäessä. Vaikka lopputulemana on 

lean-mallin mukainen toiminta, sen käyttöönotto aloitettiin menetelmä kerrallaan. 

Muutosprojektin onnistumista analysoidaan seuraavassa luvussa. 
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6 LEAN-MALLIN SOVELTAMISEN JA KÄYTTÖÖNOTON 

ANALYSOINTI AIEMMAN KIRJALLISUUDEN VALOSSA 

6.1 Lean-mallin käyttöönotto muutosprojektina 

Lean-mallin implementointi on organisaation sisäinen muutosprojekti, joka sisältää 

jokaisen muutosprosessin tavoin eri vaiheita. Tässä alaluvussa lean-mallin 

käyttöönottoprojektin kulkua tarkastellaan Lewinin kolmen vaiheen muutosprosessin, 

Kotterin kahdeksan askeleen ja ADKAR-mallin kautta. Muutosprosessia tarkastellaan 

kokonaisuutena, jossa käsitellään prosessin kaikkia vaiheita ja etenemisjärjestystä. 

Kunnan kehitysprojekti lähti liikkeelle tarpeesta, jossa korostuivat tulevat 

eläköitymiset työyhteisössä ja suuri hiljaisen tiedon määrä. Tarpeen tunnistivat ylin 

johto, kunnan päättäjät ja myös työntekijät. Erityisesti työntekijät tunnistivat 

avainhenkilöriskit, joihin liittyy hiljaisen tiedon hallitseminen. Hiljainen tieto ei 

noussut esiin teoreettisessa viitekehyksessä, mutta aineistossa sen rooli muutospaineen 

luojana korostui. Hiljainen tieto tarkoittaa henkilön tai ryhmän omaa tietoa ja taitoa 

asioista sekä siitä, miten ne tehdään (McAdam, Mason & McCrory, 2007). Työpaikka 

julkisella sektorilla on yleensä turvattu asema virkasuhteen vuoksi (Virtanen & 

Stenvall, 2010, s. 38), ja tapauskunnassakin oli työntekijöitä, jotka olivat toimineet 

työtehtävissään kymmeniä vuosia. Vuosien varrella henkilöt ovat kerryttäneet hiljaista 

tietoa siitä, miten eri hallinnolliset työtehtävät hoidetaan, mikä nousee ongelmaksi 

työntekijän eläköityessä, sillä kaiken tiedon siirtäminen eteenpäin perehdytyksessä voi 

olla haastavaa. Projektissa mietittiin myös tiedon laatua, eli mikä osa tiedosta on jo 

vanhentunutta ja mitä tietoa kannattaa siirtää eteenpäin. Toisin sanoen henkilön 

eläköityessä pyritään perehdytyksen aikana tarkastelemaan henkilön 

kokonaistyönkuvaa: mitä hän on tehnyt, ja onko prosesseja, joita voi kehittää ja 

automatisoida eli eliminoida hukkaa. Gaun (2011) mukaan hiljainen tieto liikkuu myös 

arjen rutiineissa, ja tottumus toimia rutiinien mukaisesti voi estää näkemästä 

kehityskohteita niiden työprosesseissa. 

Lisäksi tunnistettiin ulkoiset muutospaineet, kuten tiedonhallintaan liittyvät 

uudistukset. Kunnassa saatiin luotua kiireen tuntu, sillä eläköitymiset lähestyivät ja 

työntekijöiden työskentelyä oli kehitettävä vastaamaan paremmin tulevaisuuden 
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tarpeisiin. Tarpeen tunnistaminen on ensimmäinen ja hyvin tärkeä vaihe 

muutosprosessin aloittamiselle (Carter, 2013; Kotter, 1995; Lewin, 1947.) 

Muutosagenttien nimeäminen toi projektiin konkretiaa toisella puoliskolla, mikä 

paransi työntekijöiden ymmärrystä muutoksen etenemisestä. Konkretian puute johtui 

pitkästä ajasta saada voimaan päätös organisaation uudelleenjärjestäytymisestä, jossa 

korostui julkiselle sektorille hidas päätöksentekoprosessi ja lainsäädännölliset 

velvoitteet (Ahonen ym., 2015, s. 44–47). Projektin toisella puolikkaalla valitut 

muutosagentit yhdessä konsultin ja avainhenkilö 2:n kanssa toimivat muutosprojektin 

tiiminä. Ohjaustiimin perustaminen on Kotterin (1995) mukaan toinen vaihe, johon on 

tärkeää ottaa operatiivisen tason työntekijöitä, kuten projektissa tehtiinkin.  

Kyselyn perusteella moni koki muutosprojektin tarpeelliseksi sijaistamissysitäkin, 

joihin alettiin miettiä konkreettisia ratkaisuja tiimien perustamisen myötä ja lean-

mallia soveltamalla. Lisäksi osa työntekijöistä innostui oman työn kehittämisestä ja 

alkoi konsultin lean-koulutusten jälkeen tarkastella omaa työskentelyään uudesta 

näkökulmasta. Tämän voidaan nähdä tapahtuvan ADKAR-mallin toisen vaiheen 

mukaisesti, jossa muutoksen kohderyhmällä pitää syttyä halu tehdä itse muutos 

(Calder, 2013). Konsultti yhdessä muutosagenttien kanssa viesti muutosprojektista, 

sen tavoitteista ja etenemisestä aloitustapahtumalla, uutiskirjeen muodossa, 

haastatteluilla ja erilaisilla palavereilla. Osa työntekijöistä koki tiedottamisen 

erityisesti omien hallintokuntiensa esimiehille heikkona, vaikka hekin olivat saaneet 

tietoa ylimmältä johdolta. Toinen muutosagenteista toimi viestinnän parissa ja kertoi 

kokemuksestaan, että viestintää ei koskaan koeta olevan tarpeeksi, vaikka tietoa tulisi 

”joka tuutista”. Projektin ohjaava tiimi pyrki jatkuvasti viestimään muutoksesta 

avoimesti, mikä on tärkeä osa muutosprosessia (Van der Coet ym., 2016; Calder, 2013; 

Kotter, 1995). 

Kun muutostarve on tunnistettu ja visio sekä strategia ovat selvillä, alkaa siirtymä 

muutokseen. Siirtyminen vaatii muutosohjaustiimin valtuuttamista toimintaan ja 

osaamista muutoksen läpiviennistä (Calder, 2013; Kotter, 1995). Muutosagentit saivat 

paljon vastuuta muutoksen jalkauttamisesta, johon he tarttuivat konsultin 

rohkaisemana. Lisäksi ylimmän johdon tahto viedä muutosprojekti läpi lisäsi johdon 

sitoutumista ja heidän antamaansa tukea muutosagenteille. Projektin aikana konsultti 

koulutti muutosagentteja lean-mallin työkalujen käyttöön ja samalla tuki heitä 
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muutoksen vetämisessä. Ulkopuolelta tuleva tuki koettiin tärkeäksi, sillä se ohjasi 

eteenpäin ja antoi tukea muutoksen juurruttamiselle.  

Projektin voidaan nähdä edelleen olevan siirtymävaiheessa, sillä lean-mallin 

työmenetelmiä otetaan vasta käyttöön. Konsultin poistuminen tässä vaiheessa voidaan 

nähdä hyvänä asia, sillä muutosagentit alkavat itsenäisesti organisaation sisällä 

vakiinnuttamaan ja juurruttamaan muutosta uudeksi normaaliksi (Calder, 2013; 

Kotter, 1995; Lewin, 1947). Konsultin asema organisaation ulkopuolisena toimijana 

estää hänen mahdollisuutensa olla mukana juurruttamassa muutosta, joten 

muutosagenttien nimeäminen voidaan nähdä käänteentekevänä hetkenä muutoksen 

onnistumisen kannalta. Lisäksi muutosagenttien valitseminen kohderyhmän 

keskuudesta vaihtoi muutoksen tapahtumaan alhaalta ylös, sillä työntekijät pääsivät 

itse jalkauttamaan muutosta. Alhaalta ylöspäin tapahtuvalla muutoksella on korkeampi 

todennäköisyys onnistua, sillä laadukas viestintä ja osallistuminen muutoksen 

jalkauttamiseen vahvistavat sitoutumista itse muutokseen. (Van der Coet, Kuipers & 

Groeneveld, 2016.)  

6.2 Muutosvastarinta eri työntekijätasoilla 

Muutosprosessin aloittaminen herättää yleensä ahdistusta (Lewin, 1947), sillä ihmiset 

eivät halua menettää mukavuutta, asemaansa tai palkkaansa (Dent & Goldberg, 1999). 

Tämä korostui projektissa, ja avainhenkilö 2 sekä konsultti joutuivat heti alussa 

painottamaan, ettei ketään tulla irtisanomaan projektin aikana. Yksi projektin 

tavoitteista oli lean-mallin mukaan tehostaa toimintoja, mikä herättää mielikuvan 

henkilöstön vähentämisestä, vaikka se ei ole lean-mallin mukaista ajattelua (Petersson, 

ym, (2018a, s. 33–35). Puolet työntekijöistä koki muutosprojektin tarpeellisena ja 

hyvänä asiana. Muut työntekijät puolestaan omasivat negatiivisen asenteen muutosta 

kohtaan, ja osassa muutos herätti epävarmuuden tunteita. Muutosvastarinta esiintyi 

työntekijätasolla poissaoloina, sairaslomina ja tiimipalavereiden väliin jättämisenä. 

Tämän kaltainen muutosvastarinta on laiminlyöntiä, jolloin muutokseen ei osallistuta 

ja näin ilmaistaan oma näkökantansa epäsuorasti muutosprojektiin.  

Muutosvastarintaa pyrittiin vähentämään erilaisin keinoin, jotka olivat samanlaisia 

kuin Robbins ja Coulterin (2009, s. 281) esittelemät keinot. Ensimmäinen keino on 
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kouluttaminen ja kommunikointi, joista konsultti huolehti. Tiimipalavereissa 

kerrottiin, mitä tehdään, miten ja miksi. Lisäksi muutosagentit haastattelivat 

työntekijät yksitellen ja viestivät olevansa aina avoimia keskusteluille. Työntekijöitä 

osallistettiin työpajatyöskentelyllä, jossa yhdessä pohdittiin ratkaisuja ja 

kehittämisideoita. Muutoksen vakiinnuttaminen alkaa projektin päätyttyä, jolloin on 

erityisen tärkeää sitouttaa työntekijät muutokseen. Tähän ratkaisuna on 

kehittämisryhmät, joissa tiimit jakautuvat ryhmiin piirtämään auki prosessikaavioita 

eri toiminnoista. Muutosagenttien nimeäminen toimi myös keinona vähentää 

muutosvastarintaa, sillä valittu henkilöt ovat todella muutosmyönteisiä ja heidän 

kauttaan muutokseen saadaan aktiivisia uusien toimintatapojen jalkauttajia. Viimeinen 

Robbinsin ja Coulterin esittämä keino on pakottaminen, jota käytettiin johdon 

toimesta, esimerkiksi jos työntekijä ei suostunut osallistumaan projektin liittyviin 

aktiviteetteihin. 

Projektissa muutosvastarintaa esiintyi työntekijätason lisäksi keskijohdon tasolla, 

jossa koettiin, että ”heiltä viedään alaiset”. Kyseinen vastarinta liittyi projektin alussa 

toteutettuun muutokseen, jossa työntekijöiden hallinnollinen esimies vaihtui tiimien 

rakentamisen myötä. Epävarmuutta ilmeni myös, kun alettiin keskustella 

työntekijöiden työtehtävistä ja työkuorman jakautumisesta. Keskijohdon 

muutosvastarintaa pyrittiin vähentämään kertomalla heille projektista ja pitämällä 

yhteisiä palavereita. Projektissa muutosvastarinta oli havaittavissa, vaikka erityisen 

muutosvastarintaisia ihmisiä oli vain muutama. Tämä selittyy sillä, että 

muutosvastarintaiset ovat helposti havaittavissa heidän avoimen vastustamisensa 

vuoksi (Arikoski & Sallinen 2007, s. 68–74). 

6.3 Sovelletut lean-mallin työmenetelmät 

Lean-malli on kokonaisvaltainen toimintafilosofia, jossa kaikki toimintaperiaatteet 

linkittyvät toisiinsa TPS-mallissa. Jidokan ”sisäänrakennettu laatu” ja ”pysäytä 

virheen esiintyessä” koskevat henkilöiden oikeaa osaamistasoa ja turvallisen 

ilmapiirin luomista. (Petersson ym., 2018a, s. 87–95.) ”Pysäytä virheen esiintyessä” ei 

sovellettu tässä tapaustutkimuksessa. Sisäänrakennetun laadun varmistaminen 

aloitettiin projektissa sillä, että työntekijöitä koulutettiin organisaation käytetyimmän 

ohjelmistopaketin käyttöön. Kun kaikkien työntekijöiden osaamistaso on korkealla 
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tasolla, ohjelmistojen ja eri työkalujen käytöstä saatava hyöty maksimoituu, turha 

manuaalisen työn tekeminen minimoituu sekä osataan hyödyntää digitalisaation 

mahdollistamaa automaatiota, mikä on myös yksi lean-mallin tavoitteista. 

Automaation käyttäminen vähentää hukkaa ja lisää tehokkuutta. Projektin päätyttyä 

muutosagentit jatkavat kehittämistyötä, jossa ryhmissä kehitetään ja standardisoidaan 

eri prosessit. Standardisointi takaa myös sisäisen laadun, sillä kaikki työprosessit 

vakioidaan ja dokumentointi varmistaa tiedon siirtymisen uudelle työntekijälle 

(Espíndola ym., 2019). Standardisoimisen tärkeys korostui projektissa, sillä yksi 

tavoitteista oli luoda varahenkilöjärjestelmä, joka vaatii selkeiden työohjeiden 

olemisen kaikkien saatavilla. Käytännössä jokainen työprosessi dokumentoidaan 

lomakkeella, jossa kuvaillaan työohjeet toiminnoittain, johon liitetään kuvia käytetystä 

ohjelmasta ja johon merkitään painikkeet, joita pitää ohjelmistossa käyttää missäkin 

järjestyksessä.  

Standardisoimisen puuttuminen aiheuttaa hukkaa, jota pyrittiin projektin aikana 

kuvaamaan henkilöstölle ”turhana työnä”. Hukan eliminointi on lean-mallin yksi 

tärkeimmistä tavoitteista (Čiarnienė & Vienažindienė, 2012), ja prosessikaavioiden 

mallintamisella hukka voidaan havaita tehokkaasti. Projektin aikana konsultti tunnisti 

jatkuvasti hukan lähteitä, kuten joidenkin työntekijöiden osaamisen puute eri 

ohjelmistoja käytettäessä. Hukka-ajattelun soveltaminen toimistoympäristöön voi olla 

haastavaa, mutta Lareau (2003, s. 23–32) on esittänyt esimerkkejä, jotka löytyvät 

tiivistettynä taulukosta 3 (s. 31). Myös tapausorganisaatiossa havaittiin näitä hukan 

lähteitä, joita olivat huono aikataulutus, odotusaika, standardisoinnin puuttuminen ja 

avainhenkilöriskit. Konsultin antamat ohjeet eliminoida havaittuja hukan lähteitä 

olivat samanlaiset kuin Lareaun esittämät ratkaisut eli tahtiajan määrittäminen, 

parhaan tavan löytäminen, miten suorittaa toiminto ja sen standardisointi, tiimitaulun 

käyttäminen, varahenkilöiden perehdytys kriittisiin tehtäviin ja työntekijöiden 

kouluttaminen sekä automatisaation hyödyntäminen. Muutosagentit alkoivat myös 

nopeasti havaita hukkaa omassa työssään, kuten turhien tiedostojen arkistoinnin, mitä 

kukaan ei koskaan tarvitse. Hukan eliminointi on siis helppo ja edullinen tapa tehostaa 

toimintoja ja lisätä työntekijöiden työhyvinvointia (Petersson?). Samalla se toimii 

osana kaizenia eli jatkuvaa parantamista (Barraza ym., 2009). Taulukkoon 6 on kerätty 

lean-mallin toimintaperiaatteita ja työkaluja, joita projektin aikana otettiin käyttöön 
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lean-mallin implementoinnin yhteydessä. Projektissa ei käytetty aina samoja termejä, 

mutta tekeminen vastasi lean-mallin toimintatapoja. 

Taulukko 6. Tapauskunnassa sovelletut lean-mallin työmenetelmät 

Projektin aikana konsultti puhui paljon kokeilukulttuurin luomisesta, jolloin 

organisaatiossa uskallettaisiin kokeilla erilaisia tapoja tehdä työtä. Lean-mallissa 

tämän voidaan nähdä olevan osa PDCA-syklin käyttöä, jossa uusia toimintatapoja 

kokeillaan nopeasti käytännössä ja niitä muutetaan, jos niitä ei todeta toimiviksi. 

PDCA-syklin avulla pystytään matalalla kynnyksellä jatkuvasti parantamaan 

toimintaa. (Jagusiak-Kocik, 2017.) Projektissa korostui muutosagenttien 

huolestuneisuus siitä, että kuntaorganisaatiossa työntekijät eivät ole tottuneet oma-

aloitteisesti kehittämään omaa työtään, kuten lean-mallissa pitäisi toimia. Heidän 

mukaansa tähän vaikuttaa vahvasti tottumus siihen, että käsky tulee ylhäältä alas 

omalta yksiköltä. Tämä kuvastaa hyvin kuntaorganisaation hierarkkista rakennetta, 

jossa yksiköt johtavat toimintaansa tulosjohtamisen avulla. Itsesäätely ja 

itseohjautuvuus ovat osa tulosjohtamista, mutta niiden epätarkat rajat ovat olleet 

haasteena oman työn muokkaamisessa ja kehittämisessä. (Ahonen ym., 2015, s. 240; 

Murto, 1992, s. 25–26.) Konsultti uskoi, että näyttämällä esimerkkiä ja rohkaisemalla 

oman työn kokeilevaan kehittämiseen myös henkilöstö tulisi omaksumaan 

kokeilukulttuurin toimintatavan. 

Kokeilukulttuurin luomisen lisäksi projektissa haluttiin luoda tiimihenkeä 

työntekijöiden keskuuteen, joka osaltaan lisäisi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

ammatti-identiteettiä sekä helpottaisi sijaistamisjärjestelyitä. Tähän keinona konsultti 

Menetelmä Soveltamistapa 

Sisäänrakennettu laatu Työntekijöiden kouluttaminen, standardisointi 

Prosessikaaviot Visualisoidaan työprosessit vaiheittain 

Standardisointi Nykyisten prosessien kehittäminen ja dokumentointi kaikkien käyttöön 

Hukan eliminointi Työprosessien kriittinen tarkastelu yhdessä 

Kaizen Jatkuvasti ajatellaan tapoja parantaa omaa työtään 

PDCA-sykli 
Kokeilukulttuurin luomisen aloittaminen, jotta voidaan kokeilla eri työtapoja 

nopeasti 

Juurisyyanalyysi Kyseenalaistaa tämänhetkiset toimintatavat 

Kanban-taulu 
Nopea pystypalaverin pitäminen tiimin kanssa, valitaan itse läpikäytävät 

"arvot" 

Tahtiajat 
Standardisoinnin avulla havaitaan pullonkaulat ja määritellään tarvittavat 

tahtiajat 
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ehdotti Kanban-taulun käyttöä, jossa käsitellään viikoittain nopeassa tiimipalaverissa 

työjono ja tuntemukset. Kanban-taulun avulla visualisoidaan työkuormat, parannetaan 

tiimin yhteishenkeä ja lisätään yhteistä keskustelua sekä ratkaistaan ongelmia tiiminä 

(Powell, 2018). Muutosagentit aloittivat projektin aikana tiimitaulujen käytön, jonka 

konkreettinen hyöty tulee näkyviin, kun tiimi pystyy standardisoitujen ja 

dokumentoitujen työohjeiden avulla jakamaan työkuormaansa. Molemmat 

muutosagentit huomasivat tiimitaulutyöskentelyssä myös sen, että se on työntekijöille 

paikka purkaa omia työhön liittyviä asioita, minkä he näkivät hyvänä asiana.  

6.4 Pehmeän lean-mallin implementaatio julkisella sektorilla 

Merkittävä havainto oli lean-mallin implementaatiossa käytetty kieli. Konsultti teki 

tietoisen päätöksen olla puhumatta lean-mallista ja sen kaikista käsitteistä koko 

henkilöstölle. Tällä valinnalla konsultti pyrki vähentämään muutosvastarintaa, ja sen 

sijaan hän käytti helposti lähestyttäviä termejä kuten ”työn sujuvoittaminen”, ”turha 

työ” ja ”tiimitaulutyöskentely”. Jos konsultti olisi puhunut Kaizenista, Kanbanista, 

hukasta ja virtaustehokkuudesta, työntekijöillä olisi voinut syntyä kielteinen mielikuva 

muutosprojektista. Näin ollen henkilöstölle kerrottiin, että tavoitteena on muun muassa 

tunnistaa työvaiheet eri työtehtävissä ja kirjata ne ylös, jotta joku muukin voisi tehdä 

saman työtehtävän henkilön ollessa poissa. Suoranaisesti lean-mallista 

puhumattomuus oli konsultin valinta, joka perustui hänen aiempiin kokemuksiinsa 

”lean”-termin vastaanotosta lean-mallin implementoinnissa. Konsultti puhui lean-

mallista sellaisenaan vain muutosagenteille samalla kouluttaen heitä lean-mallin 

johtamisfilosofiaan ja erilaisten työkalujen hyödyntämiseen. Konsultin rooli on 

mielenkiintoinen aihe lean-mallin implementoinnissa, mikä on herättänyt keskustelua 

myös akateemisissa piireissä (Hirvonen 2019; Holmemo ym., 2018; Radnor & 

Glennon, 2018).  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että lean-implementaatio toteutettiin 

”pehmeän” lean-mallin kautta, sillä ulkopuolinen konsultti perehtyi huolellisesti 

asiakaskuntaansa ja osallistavasti kävi läpi tietoa yhdessä muutosagenttien kanssa. 

Näin kokivat myös itse muutosagentit, jotka saivat itse jalkauttaa muutosta 

ulkopuolisen avun ohjaamana. Kehittämistyössä eri asioiden ja epäkohtien 

esiintuominen on helpompaa ulkopuoliselle toimijalle, joka ei ole rutinoitunut 
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organisaation päivittäiseen toimintaan. Juurisyyanalyysiä hyödyntämällä tuotiin esille 

hiljaista tietoa, mikä vahvisti ulkopuolisen toimijan merkitystä lean-mallin 

implementaatiossa. Vertailtaessa Holmemon ym. (2018) tapaustutkimusta tähän 

tutkimukseen eroina voidaan havaita myös konsulttiyritysten kokoerot, sillä tässä 

tapauksessa oli kyseessä pieni konsultointiyritys, jonka yrittäjä oli vetämässä 

projektia. Tämä voi vaikuttaa myös syntyneisiin ihmissuhteisiin, sillä projektin 

kannalta voidaan ajatella olevan parempi, että yksi henkilö on yhteydessä 

asiakkaaseen, eikä useampi konsultti isosta yrityksestä, kuten Holmemon ym. 

tutkittavassa tapauksessa.  

Lean-mallin johtamisfilosofian soveltaminen mietitytti muutosagentteja kunnan 

erilaisen toimintakulttuurin vuoksi, mutta työkalujen ja toimintaperiaatteiden 

käyttöönoton voidaan nähdä sujuneen hyvin. Projektin aikana työntekijöiden 

keskittäminen oli iso muutos, joka edesauttoi lean-mallin implementointia, kun 

kohderyhmänä oli tiimi. Lean-mallin soveltaminen edellytti tässä tapauksessa 

organisaatiorakenteen uudelleenjärjestelyä, jotta työntekijät saatiin kahteen 

suurempaan tiimiin ja lean-mallin implementointi olisi hyödyllistä. Tiiminä 

työntekijöillä on yhteiset tavoitteet palvella sisäisiä asiakkaitaan eli hallintokuntia, ja 

täten työtehtäviä on myös helpompi jakaa, kun ei olla kiinni ainoastaan oman 

hallintokunnan palvelemisessa. Lean-malli otettiin käytännössä käyttöön vain 

sihteerityössä, mikä on linjassa Tanskassa havaitun tavan kanssa ottaa lean-malli 

käyttöön vain tietyissä prosesseissa tai osastoilla (Pedersen & Muniche, 2011).  

6.5 Tutkimustulosten tarkastelun yhteenveto teoreettisen viitekehyksen valossa 

Teoreettinen viitekehys esiteltiin luvussa 4.3. Sen pohjalta empiirisessä osiossa alettiin 

nostamaan tutkimuksen kannalta merkittäviä asioita ja etsimään vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Analysoidessa tutkimustuloksia yhteenvetona syntyy 

tutkimuksen mukautettu teoreettinen viitekehys, joka on esiteltynä kuviossa 11. 

Tutkimustulosten analyysissa selviää, että muutosmallien eri vaiheet ovat 

tunnistettavissa lean-mallin käyttöönotossa kuntaorganisaatiossa. Tutkimuksessa ei 

pystytty tarkastelemaan muutosprosessia loppuun asti, sillä projekti päätyi 

siirtymävaiheen ollessa kesken. Lean-mallin soveltaminen oli kuitenkin jo aloitettu, ja 

muutosprosessi oli edennyt pitkälle. Muutosprosessien vaiheista havaittiin tarpeen 
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tunnistaminen, ohjaavan tiimin perustaminen, halu, visio ja strategia, tieto ja viestintä, 

taito, valtuutus toimia ja lopuksi osatavoitteet. Muutosvastarintaa vähennettiin 

käyttämällä työntekijöiden aktiivisella osallistamisella, sisäisten muutosagenttien 

toteuttamalla viestinnällä ja osaamistason nostamisella koulutusten avulla.  

Muutosprosessin tarkkailun myötä tunnistettiin tekijät, jotka mahdollistavat ja estävät 

muutoksen onnistumista lean-mallin käyttöönoton yhteydessä julkisella sektorilla. 

Ulkopuolinen tuki eli tässä tapauksessa konsultti toi merkittävän panoksen lean-mallin 

soveltamiselle tapausorganisaatiossa. Ilman ulkopuolelta tulevaa asiantuntijuutta ja 

kokemusta lean-mallin käyttöönotosta kuntaorganisaatio ei olisi todennäköisesti 

onnistunut soveltamaan lean-mallia. Lisäksi pehmeän lean-mallin lähestymistapa sopi 

hyvin tapausorganisaatioon, sillä muutosagentit innostuivat itse aloittamaan 

muutoksen läpiviemisen konsultin tuella ja ohjaamisella. Pakottaminen ja kovan lean-

mallin implementointi olisi voinut pahentaa muutosvastarintaa, kuten Holmemon ym. 

(2018) tapausorganisaatiossa kävi. Tässä tutkimuksessa korostui konkretian puute 

projektin ensimmäisellä puoliskolla, joka nousi negatiivisena asiana työntekijöiden 

puolelta. Tähän liittyy julkisen sektorin hidas päätöksentekoprosessi, sillä 

ensimmäisellä puoliskolla tapahtui työntekijöille näkymätöntä työtä. Nämä tekijät 

voivat vaikeuttaa lean-mallin implementaatiota julkisella sektorilla, mutta eivät estä 

sitä kokonaan. Kun lean-mallin käyttöönottoa varten on tehty muutossuunnitelma ja 

tiedetään, miten menetelmiä lähdetään soveltamaan, niin julkisen sektorin 

päätöksenteolle voidaan varata aikaa. Tässä tutkimuksessa sovellettiin yhteensä 

yhdeksää eri lean-mallin menetelmää ja toimintaperiaatetta, joiden käyttötapoja 

kuvailtiin luvussa 6.3. 
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Kuvio 11. Lean-mallin implementoinnin teoreettinen viitekehys julkisella sektorilla 

tutkimustulosten valossa 

Tutkimustulokset peilattuna teoreettiseen viitekehykseen vastaavat 

tutkimuskysymyksiin, jotka johdetiin luvussa 1 tutkimusaukosta. Seuraavassa luvussa 

kerrataan tutkimuskysymykset ja annetaan niihin vastaukset tässä esitetyn teoreettisen 

viitekehyksen avulla.  
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HALLINNOLLISEN TYÖN 
TOIMINTAMENETELMÄT
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PDCA-sykli Juurisyyanalyysi

Sisäänrakennettu laatu Hukan eliminointi

MUUTOS-
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MUUTOS-
VASTARINTA

Standardisointi

TahtiajatKaizen Kanban Prosessit

KEINOT VÄHENTÄÄ 
MUUTOSVASTARINTAA

1. Tarpeen tunnistaminen
2. Ohjaavan tiimin perustaminen
3. Halu
4. Visio ja strategia
5. Tieto ja viestintä
6. Taito
7. Valtuutus toimia
8. Osatavoitteet

Siirtymä

- Osallistaminen
- Viestintä
- Epävarmuuden 
lievittäminen
- Koulutukset

MUUTOSPROSESSIN 
ERI VAIHEET

ESTÄÄ
MAHDOLLISTAA

Ulkopuolinen tuki
Osallistaminen
Sisäinen jalkautus
Organisaatiorakenne
Pehmeä lean-malli

Heikko viestintä
Hidas päätöksenteko
Heikko johdon tuki 
Vahva muutosvastarinta
Konkretian puute
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Teoreettiset johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia lean-mallin soveltamista julkisen sektorin 

hallinnollisen työn kehittämisessä eli sitä, miten lean-mallia voidaan käyttää kunnan 

julkishallinnollisessa työssä. Lean-mallin suosio on kasvanut ja sen soveltaminen on 

levinnyt tuotantoteollisuudesta niin yritysten palvelusektorille kuin julkisen sektorin 

sosiaali- ja terveysalalle sekä julkishallinnolliseen työhön (Lukrafka ym., 2020; 

Monteiro ym., 2015). Lean-mallin soveltamisesta julkisella alalla on herännyt 

vastakkainasettelua tutkijoiden keskuudessa, sillä yksityisen liikkeenjohtotieteen opit 

eivät ole välttämättä helposti siirrettävissä julkisen sektorin johtamiseen (Hirvonen, 

2019; Oinas ym., 2016; Tammelin ym., 2016). Lean-mallia on kuitenkin jo alettu 

soveltaa julkisella sektorilla, mutta siitä on tehty vain vähän tutkimusta (Lukrafka ym., 

2020). Tällä tutkimuksella haluttiin tarkastella, kuinka lean-mallin mukaiseen 

toimintaan siirtyminen tapahtuu ja miten lean-mallia sovelletaan julkisen sektorin 

hallinnollisessa työskentelyssä.   

Tutkimusaukosta ja tutkielman tavoitteista johdettiin päätutkimuskysymys: Miten 

lean-mallia voidaan soveltaa julkisen sektorin hallinnollisessa työskentelyssä ja 

kuinka lean-mallin mukaiseen toimintaan siirrytään? Tämä kysymys kiteyttää itseensä 

tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuksen tulokset osoittavat, että erilaisilla tekijät 

huomioonottamalla lean-mallia voidaan soveltaa julkisen sektorin hallinnollisessa 

työssä. Tämän tutkimuksen mukaan ulkopuolisesta tuesta voi olla hyötyä, sillä se tuo 

asiantuntijuutta lean-mallista ja ulkopuolista valvontaa muutoksen etenemiselle. 

Muutosprosessin onnistumisen todennäköisyyttä parantaa alhaalta ylös ohjautuva 

muutos, jota voidaan lean-mallin implementoinnin yhteydessä toteuttaa 

muutosagenttien avulla. Näin ollen voidaan nähdä olevan toimiva ratkaisu rekrytoida 

organisaation sisältä vähintään kaksi työntekijää viemään muutosta eteenpäin 

ruohonjuuritasolla. Muutosagentteja kannattaa olla vähintään kaksi, sillä heidän 

keskinäisestä vertaistuesta voi olla hyötyä, sillä muutoksen läpivieminen yksin 

organisaatiossa voi olla haasteellista. Lean-mallin mukaiseen toimintaan siirrytään 

tekemällä muutossuunnitelma, joka sisältää muutosprosessille ominaiset vaiheet ja 

viestintästrategian. Organisaation tulisi tarkastella omaa organisaatiorakennettaan ja 
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pohtia, että palveleeko se lean-mallin hyödyntämistä. Tämän tutkimuksen perusteella 

voidaan todeta, että organisaatiorakenteen muokkaamisella voi olla myös merkitystä 

lean-mallin sovellettavuudelle.  

Lean-mallin mukaisen ajattelutavan juurruttaminen kuntien työskentelyyn helpottaisi 

kuntien kohtaamia paineita, joten tämän tutkimuksen tulosten valossa lean-mallin 

käyttöönottoa voidaan suositella suomalaisten kuntien julkishallinnolliseen työhön. 

Lean-mallin tarjoama standardisointimenetelmä helpottaa kunnan työntekijöiden 

eläköitymisprosessia ja perehdyttämistä, sillä hiljainen tieto on dokumentoitu ja näin 

se olisi uusien tai sijaistavien työntekijöiden käytössä. Samalla standardisoinnin myötä 

voidaan kriittisesti tarkastella nykyisiä toimintatapoja, kehittää ja uudistaa niitä 

eliminoimalla hukkaa sekä lisäämällä automaatiota. Lisäksi kuntien 

johtamismenetelmät ovat joutuneet muutospaineiden alle, sillä byrokraattisesta 

hallinnosta ohjautuvat johtamismenetelmät ovat osin jo vanhentuneita (Hyrkäs, 2009, 

s. 15.). Lean-mallin kokeilukulttuurin luominen, osaamistason ylläpitäminen 

tarvittavalla tasolla ja pullonkaulojen minimointi prosesseissa toisivat uutta 

näkökulmaa kunnallisjohtamiseen. Itsesäätelyn ja itseohjautuvuuden periaatteita on 

pyritty käyttämään kunnissa jo tulosjohtamisen yleistymisen myötä, mutta epäselvyys 

itsesäätelymahdollisuuksissa on aiheuttanut haasteita (Murto, 1992, s. 25–26). Lean-

mallin myötä voidaan rakentaa tiimejä, joissa sovitaan yhteiset rajat oman työn 

kehittämiselle ja sille, kuinka itseohjautuvasti tehtäviä tehdään. Tulosjohtaminen on 

yksityiseltä sektorilta tuleva johtamistapa, jonka soveltaminen on osaltaan onnistunut 

hyvin. Lean-mallin mukainen toiminta voisi mahdollisesti vahvistaa tulosjohtamisen 

tuomaa itsesäätelyn varaa julkisen sektorin toiminnassa. Itseohjautuvuuden 

määrittäminen julkisella sektorilla voi olla haasteellista hierarkkisten ja 

byrokraattisten organisaatiorakenteiden vuoksi. Hidas päätöksentekoprosessi on myös 

erona yksityiseen sektoriin verratessa, mikä osaltaan hankaloittaa lean-mallin 

soveltamista.  

Lean-mallin implementointi vaatii syvää ymmärrystä mallin toimintaperiaatteista ja 

johtamisfilosofiasta. Tutkittaessa lean-mallin sovellutettavuutta julkiselle sektorille 

olisi hyvä tunnistaa tekijät, jotka edesauttavat tai estävät sen käyttöönottoa. 

Ensimmäinen alakysymys onkin: Mitkä ovat lean-mallin käyttöönoton mahdollistajat 

ja esteet julkisen sektorin hallinnollisessa työskentelyssä? Tämä näkökulma oli tärkeää 



79 

tuoda esiin tutkimuskysymyksenä, sillä tämä oli havaittu tutkimusaukkona nykyisessä 

tutkimuskentässä (Lukrafka ym., 2020) ja se tukee päätutkimuskysymykseen 

vastaamista. Lean-mallia ei voida pitää osana, joka vain asennetaan organisaatioon, 

vaan se on ajattelutapa ja joukko työmenetelmiä, jotka pitää sopeuttaa jokaisen 

organisaation omiin tarpeisiin. Lean -mallin implementointi vaatii syvää ymmärrystä 

mallin toimintaperiaatteista ja johtamisfilosofiasta (Petersson ym., 2018a, s. 19–20). 

Mahdollistavina tekijöinä voidaan pitää ulkopuolisen tuen läsnäolo 

muutosprosessissa, osallistaminen, lean-mallin sisäinen jalkauttaminen, pehmeä lean 

ja oikeanlainen organisaatiorakenne. Nämä tekijät eivät välttämättä poikkea vahvasti 

lean-mallin käyttöönottoa mahdollistavista tekijöistä yksityisellä sektorilla. Lean-

mallin käyttöönoton estäviä tai haastavia tekijöitä ovat heikko viestintä, konkretian 

puute, johdon heikko tuki, hidas päätöksentekoprosessi ja vahva muutosvastarinta. 

Konkretian puute ja hidas päätöksentekoprosessi voivat olla sidoksissaan toisiinsa 

julkisella sektorilla. Heikko viestintä ja puutteellinen johdon tuki ovat havaittu olevan 

muutosta estävät tekijät myös yksityisellä sektorilla (Jadhav ym., 2013). Vahva 

muutosvastarinta ei tarkoita automaattisesti muutoksen epäonnistumista, joten 

muutosvastarinnan oikealla käsittelyllä muutos voi edelleen onnistua (Dent & 

Goldberg, 1999). 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa korostui hiljaisen tiedon merkitys ja siitä aiheutuvat 

haasteet. Tämä liittyy vahvasti eläköitymispaineisiin ja tiedon siirtämiseen eteenpäin. 

Lean-mallin implementoinnin muutosprosessin merkitys korostui myös empiirisen 

tutkimuksen aikana, joten hyvin hallittu muutos parantaa muutoksen onnistumisen 

mahdollisuuksia. Lean-mallin käyttöönotto edellyttää nykytilanteen kartoitusta eli sen 

selvittämistä, kuka työntekijöistä tekee mitäkin ja miten. Tässä yhteydessä voidaan 

linjata organisaation taholta strategisesti merkittäviä tehtäviä ja siten tarkastella, mihin 

työntekijöiden työaika todellisuudessa menee, ja edistääkö ajankäyttö organisaation 

strategisia tavoitteita. Muutosprojekti antaa mahdollisuuden myös tarkastella ja lisätä 

toimintaan strategisia tavoitteita, jos niitä ei havaita nykyisessä toiminnassa. 

Muutosprojektissa ihmisten totuttuja toimintatapoja muutetaan, mikä voidaan kokea 

uhkaavaksi (Lewin, 1947). Tästä voi syntyä muutoksen vastustaminen, jota kutsutaan 

muutosvastarinnaksi. Tämä on yleinen ilmiö, jota käsitellään muutosjohtamista 

käsittelevässä tieteellisessä kirjallisuudessa paljon (Ford & Ford, 2009; Dent  
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Goldberg, 1999). Kyseisen ilmiön esiintymistä osattiin ennustaa myös kyseisessä 

muutosprojektissa, ja sen ilmentymismuotoa haluttiin tutkia peilaten onnistuneeseen 

lean-mallin käyttöönottoon. Toinen tutkimuskysymys ”Miten organisaation jäsenet 

suhtatutuvat muutosprosessiin ja lean-mallin käyttöön heidän organisaatiossaan?” 

muodostettiin tämän tavoitteen pohjalta. Empiirisen aineiston keruun aikana huomiota 

kiinnitettiin työntekijöiden suhtautumiseen muutosprojektiin ja suhtautumisen 

muuttumiseen projektin aikana. Suhtautuminen oli pääosin positiivista, sillä 

muutoksen tarve oli tunnistettu myös työntekijätasolla. Myös muutosvastarintaa 

esiintyi, sillä muutos herättää myös epävarmuutta oman aseman, tehtävien tai 

työpaikan säilymisestä. Muutosvastarintaa käsiteltiin samanlaisilla keinoilla kuin 

muutosjohtamisessa on tunnistettu, ja näin edistettiin muutosprojektin etenemistä. 

Tästä nousee tutkimuksen ajallinen rajoite esiin, sillä muutos jatkuu myös projektin 

jälkeen, joten muutosvastarinnan kehittymistä ja vaikutusta ei voida täydellisesti 

tutkia. Tutkimustuloksissa nousi esiin tärkeänä tekijänä se, että konsultti ei käyttänyt 

työntekijöille missään vaiheessa termiä ”lean-malli”, vaan puhui lähestyttävämmin 

yleisillä termeillä, kuten työn sujuvoittaminen. Voidaan tehdä johtopäätös, että 

maanläheinen kielenkäyttö paransi työntekijöiden suhtautumista prosessien 

kehittämiseen, sillä lean-mallista puhuttaessa asia olisi voinut tuntua tavalliselle 

työntekijälle vieraalta, mikä olisi vahvistanut epävarmuuden tunnetta ja 

muutosvastarintaa. 

Viimeinen tutkimuksen alakysymys on: Mitä lean-mallin menetelmiä käytetään, miksi 

valitaan juuri kyseiset menetelmät ja miten ne implementoidaan käytännössä 

hallintotyöhön julkisen sektorin organisaatiossa?. Käytetyt lean-mallin menetelmät 

on tiivistetty taulukkoon 6 (s. 70). Sisäänrakennettu laatu, standardisointi, tahtiajat ja 

hukan eliminointi liittyvät vahvasti toisiinsa, ja nämä yhdessä ovat yksi lean-mallin 

peruspilareista (Petersson ym., 2018a, s. 77). Nämä menetelmät valikoituivat sen 

vuoksi, että niillä voidaan ratkaista kunnan haasteita, joita olivat avainhenkilöriskit ja 

niihin liittyvä hiljainen tieto, tulevat eläköitymiset ja työmenetelmien uudistamistarve. 

Näiden menetelmien mahdollistamiseksi ryhdyttiin mallintamaan toimintoja 

prosessikaavioiden avulla, jotka visualisoivat työnkulkua ja siihen liittyviä vaiheita. 

Juurisyyanalyysin avulla tarkasteltiin kriittisesti nykyisiä prosesseja ja samalla 

eliminoitiin hukkaa. Kaizen ja PDCA-sykli tulivat ilmi kokeilukulttuurin luomisen 

myötä; näin pyrittiin jatkuvasti parantamaan omaa toimintaa ja kokeilemaan uusia 
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toimintatapoja matalalla kynnyksellä. Kanban-taulutyöskentely puolestaan lisäsi 

tiimien sisäistä tiedottamista, tiimihengen luomista ja työkuorman visualisointia, mikä 

tuki sijaistamisjärjestelmän käyttöönottoa. Näitä menetelmiä otettiin käyttöön 

jakautumalla kahteen pienempään tiimiin, joissa työpajatyöskentelyn ja 

tiimipalavereiden avulla ja muutosagenttien johdolla prosesseja ryhdytään 

mallintamaan. Lean-mallin implementointivaiheessa korostui muutosagenttien rooli 

prosessin ohjaajina ja esimerkin näyttäjinä. Työmenetelmät otetaan käyttöön heidän 

johdollaan, ja projektin päätyttyä he koostivat aikataulun, jonka mukaan prosesseja 

aletaan kehittämään. Tämä menetelmä varmistaa uuden toiminnan juurruttamisen 

organisaatiossa. 

7.2 Teoreettinen kontribuutio 

Nykykirjallisuuden voidaan nähdä olevan ristiriitaista sen suhteen, voiko yksityisen 

sektorin johtamisoppeja hyödyntää kehitettäessä julkisen sektorin johtamistyötä 

(Oinas ym., 2016; Dammand ym., 2014; Boyne, 2002. Lisäksi lean-mallin 

soveltamisesta julkishallinnolliseen työhön on tehty vain vähän tutkimusta (Lukrafka 

ym., 2020; Hirvonen, 2019; Oinas ym., 2016; Tammelin, Anttila, & Mänttäri -van der 

Kuip 2016) Tutkimustulokset vahvistivat näkemystä siitä, että johtamisoppeja voi 

soveltaa yksityisen sektorin puolelta, sillä kuntiin on kohdistunut muutospaineita myös 

nykyiseen johtomalliin liittyen (Hyrkäs, 2009, s. 15.). Tämän tutkimuksen teoreettinen 

kontribuutio voidaan jakaa kolmeen eri aihealueeseen: lean-mallin käyttö julkisella 

sektorilla, konsultin rooli lean-mallin implementoinnissa ja lean-mallin terminologian 

käyttöön liittyen.  

Tämän tutkimuksen valossa lean-mallin soveltaminen julkiselle sektorille ja 

menetelmien käyttöönotto onnistuivat hyvin, mutta se vaati asiantuntijan pitämiä 

koulutuksia ja tarkkaa muutossuunnitelmaa. Lean-mallin toimintaperiaatteiden 

soveltaminen onnistuu, kun työmenetelmät tunnetaan hyvin ja niitä osataan muokata 

kyseisen organisaation tarpeisiin. Suurin osa lean-mallin periaatteista todettiin 

toimiviksi julkishallinnollisessa toimistotyössä, sillä jokainen tekeminen alasta 

riippumatta voidaan nähdä prosessina, jossa on alku, eri vaiheita ja lopetus. 

Yksityiseltä sektorilta ketterää toimintamallia, kuten lean-mallia sovellettaessa, on 

otettava huomioon julkisen sektorin hidas päätöksentekoprosessi (Boyne, 2002) ja 
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varata siihen aikaa. Lisäksi hierarkkinen organisaatiorakenne (Heuru ym., 2011 , s. 21 

–42)  hidastaa muutosprosessia, joten johdon sitoutuminen muutokseen on 

ensiarvoisen tärkeää. Jos johtotaso ei näe muutosta tarpeellisena ja sitoudu siihen, 

muutoksen läpivienti voi epäonnistua jo heti alussa (Pedersen & Muniche, 2011). 

Tämä johtopäätös on linjassa muutosjohtamista ja muutosprosessin onnistumisen 

tekijöitä koskevan nykyteorian kanssa (Calder, 2013; Kotter, 1995; Lewin, 1947). 

Julkisella sektorilla muutos tapahtuu yleensä ylhäältä alas, jolloin johto on itse 

muutoksen aloitteentekijä. Muutoksen tulo alhaalta ylös parantaa kuitenkin muutoksen 

onnistumista, sillä työntekijät ovat itse aidosti sitoutuneita muutokseen. (Van der Coet 

ym., 2016.) Julkisella sektorilla muutos voi tulla alhaalta ylöspäin, jos johto on 

osoittanut olevansa sitoutunut muutokseen ja rohkaisee sekä tukee ruohonjuuritason 

työntekijöitä muutoksen edistämisessä. 

Aiemmassa muutosjohtamista käsittelevässä kirjallisuudessa on todettu, että 

muutosjohtaminen onnistuu, kun organisaatiossa on selkeä muutossuunnitelma ja sen 

edistymistä valvotaan (Van der Coet ym., 2016, Gill, 2003; Kotter, 1995). Tässä 

yhteydessä kyseinen tehtävä voidaan ulkoistaa ulkopuoliselle konsultille, sillä 

organisaation sisäisillä työntekijöillä ei välttämättä riitä aikaresurssit kyseiseen 

ylimääräiseen tehtävään. Tieteellisessä kirjallisuudessa mielipiteitä jakaa myös 

ulkoisen liikkeenjohdon konsultin palkkaaminen ja sen vaikutus lean-mallin 

implementointiin (Hirvonen, 2019; Holmemo ym., 2018). Tämän tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että konsultin rooli on tärkeä kolmesta eri syystä. Ensimmäinen 

syy on, että konsultti tulee organisaatioon ulkopuolisena, mikä vaikuttaa 

kehittämistyössä siihen, ettei hän ole rutinoitunut toimintatapoihin ja osaa 

kyseenalaistaa, miksi asiat tehdään kuten ne tehdään. Lisäksi organisaation 

työntekijöiden voi olla helpompi puhua rehellisesti ulkopuoliselle henkilölle, kuin jos 

muutosta lähdettäisiin vetämään organisaation sisäpuolelta. Toiseksi konsultilla on 

tietotaitoa, jonka hän voi tuoda projektiin. Konsultti kouluttaa lean-mallin perusideaan 

ja valmistelee aikataulut projektin läpimenolle samalla tuoden siihen oikean tahdin. 

Kokeneella konsultilla on valmiit toimintamallit tämän kaltaiset kehitystyön 

tekemiseen, joka helpottaa muutosprosessin aloittamista ja vetämistä. Kolmantena 

syynä on organisaation sisäisten työntekijöiden kiireellisyys. Työntekijöitä pitää joka 

tapauksessa kouluttaa lean-malliin ulkopuolisen toimijan avulla ja heidän pitäisi lähteä 

itsenäisesti rakentamaan muutossuunnitelmaa ja miettiä tapoja soveltaa lean-mallin 
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työkaluja omassa organisaatiossa. Etuna on työntekijöiden sitoutuminen muutokseen, 

mutta haasteeksi voi nousta osaamistason ja aikaresurssien riittämättömyys. 

Tapauksen tutkimuksessa havaittiin, että konsultti ei käyttänyt lean-mallin 

terminologiaa muutoksen kohderyhmälle, minkä voidaan nähdä muutosta edistävänä 

tekijänä. Tämä havainto on merkittävää ajatellen lean-mallin käyttöönottoa 

mahdollistavia tekijöitä, sillä kommunikointi muutoksen kohderyhmälle 

ymmärrettävällä kielellä voidaan nähdä edistävän muutosta ja pääsyä toivottuun 

tavoitetilaan. Tämän uuden tiedon jatkotutkimuskysymyksiä pohditaan lisää 

alaluvussa 7.5. Tavalliselle julkisen sektorin rivityöntekijälle lean-mallin japanin 

kielestä tulevat termit ja ajatus ”arvovirtauksista” voivat olla haastavia käsittää, mikä 

lisää muutosvastarintaa. Tässä yhteydessä korostuvat lean-mallin implementoinnin 

aikana järjestettävät koulutukset, joiden on todettu vähentävän muutosvastarintaa. 

Voidaan pohtia, voiko maanläheisempi kielenkäyttö lean-mallin implementoinnissa 

lisätä osallistumisen astetta ja vähentää lean-mallin ”pakottamista” johdon puolelta 

(Lukrafka ym., 2020). 

7.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Voidaan todeta, että kuntiin kohdistuu paljon muutospaineita, jotka pakottavat kunnat 

muuttamaan, uudistamaan ja kehittämään toimintatapojansa (Heuru ym., 2011 , s. 21 

–42; Hyrkäs, 2009, s. 15). Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan suositella, että 

muutosprosessit kannattaa aloittaa mahdollisimman pian, ennen kuin suuret ikäluokat 

eläköityvät ja ongelmia syntyy, kun aloitetaan kartoittamaan työtehtäviä ja niiden 

suoritustapoja. Automatisaation ja sähköistymisen tuomat tehokkuusedut eivät ole 

välttämättä kaikkien työntekijöiden käytössä, mikä ensinnäkin lisää manuaalista työtä, 

mutta toistaiseksi ei mene linjassa kuntien lisääntyvien velvoitteiden sähköistää 

palveluitaan ja tiedonhallinnan kiristyviin säännöksien kanssa. Lean-mallin 

soveltamista voidaan käyttää yhtenä keinona vastata muutospaineisin ja valmistautua 

muun muassa tuleviin eläköitymisiin. Lean-mallia ei välttämättä tarvitse soveltaa 

täydellisesti ja henkilöstölle voidaan puhua ”toimintatapojen sujuvoittamisesta” ja 

”turhan manuaalisen työn vähentämisestä”. Lean-mallin standardisointimenetelmän 

voidaan nähdä tuovan eniten arvoa julkishallinnolliselle työlle, sillä yhdessä sovitut ja 

vakioidut toimintatavat auttavat hiljaisen tiedon esille tuomista, työprosessien 
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kehittämistä ja hukan havaitsemista sekä perehdyttämisessä sijaistamis- ja 

eläköitymisprosesseissa. 

Lean-mallin implementointia varten tulisi tehdä selkeä muutossuunnitelma, joka 

sisältää koulutukset työntekijöille, viestintästrategian, itse työmenetelmien 

käyttöönoton ja muutoksen juurruttamiskeinot toimintaan. Jos kohderyhmänä on 

joukko sihteereitä, jotka työskentelevät eri hallintokunnissa, niin organisaation 

uudelleenjärjestely voi olla harkinnassa. Sihteereiden keskittämisen myötä luotiin 

tiimit, jossa yhdessä tuotetaan arvoa sisäisille asiakkaille eli hallintokunnille ja 

ulkoisille asiakkaille eli kunnan asukkaille. Tiimiytyminen mahdollisti sisäisen 

viestinnän parantamisen, sijaistamisjärjestelyiden sujuvoittamisen ja päällekkäisen 

työn havaitsemisen. Tämä on yksi keino uudistaa nykyistä kuntien julkishallinnollista 

työskentelyä, jossa sihteeri voi tehdä hyvinkin yksinäistä työtä omassa 

hallintokunnassaan. Tiimien työskentelyä voidaan kehittää käyttämällä Kanban-

taulutyöskentelyä, joka on tehokas tapa käydä läpi koko tiimin työjono läpi. 

Muutosvastarintaa voidaan vähentämällä kouluttamalla työntekijöitä ja painottamalla 

muutoksen tarpeellisuutta. Viestintästrategian tehtävänä on varmistaa tiedottamisen 

riittävyys, mutta siinä voidaan myös linjata, että kuinka lean-mallista puhutaan ja 

kenelle. Jos lean-malliin siirtymisessä päätetään käyttää ulkopuolisen konsultin 

palveluita, niin tulisi miettiä kuinka lean-malli juurrutetaan toimintaan. Toimivaksi 

keinoksi tässä tutkimuksessa todettiin sisäisten muutosagenttien rekrytointi, sillä 

heidän kauttansa lean-mallin käyttöönotto tapahtui käytännössä. Tämä on johdon 

puolelta taloudellinen ja ajallinen panostus, joka indikoi samalla sitä, kuinka sitoutunut 

johto on itse muutokseen.  

Voidaan todeta, että lean-mallin käyttö julkishallinnollisessa työssä on toimiva 

ratkaisu, jonka käyttöönotto vaatii ajallisia ja taloudellisia resursseja kunnan 

julkihallinnolliselta johdolta. Ulkopuolisen konsultin käyttöä voidaan suositella, mutta 

tässä vaikuttaa myös valitun konsultointiyrityksen ominaisuudet. Holmemon ym. 

(2018) mukaan konsultti, joka on kokenut prosessikehittäjä voi olla etuna lean-mallin 

käyttöönotossa, mutta se vaatii organisaatiolta aikaa ja resursseja. Konsultin ”pehmeän 

lean” mukainen toiminta ja yleinen kokemus olisi hyvä pyrkiä varmistamaan 

luotettavien referenssiasiakkaiden kautta. Tässä tapaustutkimuksessa konsultti 
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onnistui luomaan molemminpuolisen luottamussuhteen, joka paransi keskinäistä 

kommunikointia ja helpotti projektin etenemistä.  

7.4 Tutkimuksen luotettavuuden ja rajoitteiden arviointi 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa voidaan tarkastella tutkimuksen reliabiliteettia 

ja validiteettia. Validiteetti tarkoittaa pätevyyttä eli kuinka hyvin on onnistuttu 

mittaamaan juuri sitä, mitä on ollut tavoitteena selvittää. Tässä tarkastellaan valittua 

tutkimusotetta ja käytettyjä menetelmiä sekä tutkimuksen kohderyhmää. Validiteetilla 

tarkastellaan sitä, onko osattu kysyä oikeita kysymyksiä oikealta kohderyhmältä. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta ja onko tutkimus helposti 

toistettavissa. Tässä yhteydessä tarkastellaan sitä, että onko saadut tutkimustulokset 

sattumanvaraisia vai toistuvatko ne, jos tutkimus tehtäisiin uudestaan samoilla 

tutkimusmenetelmillä. Reliabiliteetilla ja validiteetilla välillä on suhde, sillä mitä 

parempi tutkimuksen reliabiliteetti on, niin sitä parempi on validiteetti. Suhde ei toimi 

päinvastoin. (Hiltunen, 2009.)  

Tässä tutkimuksessa validiteetin voidaan nähdä olevan hyvä, sillä tutkimuksessa 

haluttiin tutkia lean-mallin soveltamista ja implementointia julkishallinnolliseen 

työhön. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten valittuja menetelmiä sovelletaan, 

kuinka työntekijät reagoivat siihen ja kuinka muutosprosessi etenee kokonaisuutena. 

Tähän tavoitteeseen valikoitui tapaustutkimus, jossa ihmisiä tutkittiin heidän omassa 

toimintaympäristössään. Havainnointi ja haastattelut antoivat monipuolisesti tietoa, ja 

erilaisilla kysymyksillä varmistettiin läpikäytävien aiheiden laajuus. Haasteena on 

kuitenkin kysymysten osuvuus ja kuinka rehellisesti haastateltavat ovat vastanneet 

niihin. Avoimessa kyselyssä vahvuutena oli anonymiteetti, sillä silloin työntekijät ovat 

todennäköisesti vastanneet rehellisemmin. Avoimen kyselyn kirjalliset vastaukset 

eivät kuitenkaan anna yhtä syvällistä tietoa, kuin haastattelussa olisi saatu, jossa 

ihmiset olisivat vastanneet pitemmin ja tietoa olisi saatu syvällisemmin.  

Reliabiliteetin arviointi on haastavaa, sillä kyseessä oli tapaustutkimus. Jos eri 

kunnassa implementoidaan lean-malli eri konsultin johdolla, niin sieltä tulevat 

tutkimustulokset eivät välttämättä ole samoja. Reliabiliteettia pyrittiin parantamaan 

menetelmätriangulaatiolla, jotta aineistoa olisi monipuolisesti ja näin ollen saadaan 
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syvällisempi ja luotettavampi käsitys tutkimuksesta. Näin ollen pystyttiin 

tarkastelemaan johdon sitoutumista muutokseen, muutosagenttien ja konsultin välistä 

suhdetta, käytettyjä menetelmiä ja työntekijöiden asennetta muutosprojektia kohtaan. 

Tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavina sen osalta, mitä lean-mallin menetelmiä 

on käytetty ja kuinka ne on implementoitu käytäntöön. Ihmissuhteet ja 

muutosvastarinnan esiintyminen ovat yksilöllisiä asioita, joten niistä nostetut 

tutkimustulokset ovat jossain määrin sattumanvaraisia. 

Etnografisen tutkimuksen haasteena nähdään tutkijan samanaikainen havainnointi ja 

osallistuminen tutkittavaan ympäristöön. Tämä tuli esiin myös tässä tutkimuksessa ja 

täydellisiä muistiinpanoja ei saatu tämän vuoksi tehtyä. Lisäksi konsultin, 

muutosagenttien ja tutkijan välille syntyi luottamussuhde, ja tutkijana pääsi niin 

”sisäpuolelle”, että voi olla haastavaa kuvailla objektiivisesti projektin kulkua 

ulkopuolisille. Tapaustutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta tämän 

tutkimuksen voidaan nähdä tuottaneen tärkeää tutkimustietoa lean-mallin 

soveltamismahdollisuuksista kuntien julkishallinnolliseen työhön. Tässä 

tutkimuksessa esitetyt tavat käyttää lean-mallin ajattelua ja toimintatapoja on helposti 

siirrettävissä myös muihin kuntiin. Tutkimuksessa nousseet kuntien haasteet ja 

muutostarpeet ovat samankaltaisia kaikissa kunnissa, joten lean-malli voidaan tämän 

tutkimuksen perusteella todeta toimivaksi ratkaisuksi näihin haasteisiin. Tieteellisessä 

kirjallisuudessa on erilaisia näkemyksiä siitä, onko ulkopuolisen konsultin 

palkkaaminen lean-mallin implementointiin toimiva ratkaisu vai ei. Tässä tapauksessa 

konsultin rooli kehitysprojektin vetäjänä toimi erittäin hyvin, joten tästä voidaan tehdä 

johtopäätös, että konsultin käyttäminen lean-mallin implementoinnissa on 

kannattavaa. Tätä tulosta ei voida kuitenkaan täysin yleistää, sillä konsultin omat 

taustat ja persoonallisuus on voinut vaikuttaa hyvään vuorovaikutussuhteeseen, joka 

hänen ja tapauskunnan välille syntyi.  

7.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimustuloksista saatiin selville, millaiset asiat tukevat tai heikentävät lean-mallin 

implementointiprosessia. Ei ole tietoa siitä, miten lean-malli toimii implementoituna 

käytännössä. Tämä johtuu osittain tutkimuksen ajallisesta rajoituksesta, jonka takia 

muutosprosessin tutkimista ei voitu suorittaa loppuun asti. Jatkotutkimusehdotuksena 
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voidaan ehdottaa pitkittäistutkimuksen tekemistä kunnissa, joissa lean-malli on jo 

otettu käyttöön ja tutkia sitä, miten se toimii käytännössä. Lean-mallin käyttöä 

julkishallinnollisessa työskentelyssä tulisi tutkia lisää, sillä sen kaikkea potentiaalia ei 

olla välttämättä vielä havaittu. Lisäksi lean-mallin implementointia edistäviä ja estäviä 

tekijöitä tulisi tutkia lisää, sillä tällä hetkellä on tiedossa vain muutosjohtamisesta 

nousevat tekijät ja jako ”pehmeään” ja ”kovaan” lean-malliin. Tässä tutkimuksessa 

konsultti lähestyi pehmeän lean-mallin kautta, opastaen ja tukien muutosagentteja 

toimintaan. Tästä nousee jatkotutkimusaihe, jossa voitaisiin havaita kuinka pehmeän 

ja kovan lean-mallin implementointi vaikuttaa lopulliseen lean-mallin juurtumiseen 

toimintaan. 

Toinen jatkotutkimusehdotus liittyy lean-mallin terminologian käyttöön, sillä tässä 

tutkimuksessa uutena tietona tuli konsultin tietoinen valinta olla käyttämättä lean-

mallin terminologiaa sellaisenaan muutoksen kohderyhmälle. Lean-mallin 

terminologiaa käytettiin muutosagentteja kouluttaessa, mutta silloinkin konsultti käytti 

ymmärrettävää kieltä. Tähän liittyen voidaan esittää jatkotutkimusehdotuksena 

vertaileva tutkimus siitä, että onko lean-mallin terminologian käytöllä tai 

käyttämättömyydellä vaikutusta siihen, kuinka muutosvastarintaa esiintyy ja lean-

mallin implementointi onnistuu. 



88 

LÄHTEET 

Ahonen, G. S., Husman, P., & Ikonen, R. (2015). Julkista johtamista jalostamassa. 

Appelbaum, S. H., Habashy, S., Malo, J. L., & Shafiq, H. (2012). Back to the future: 

revisiting Kotter's 1996 change model. Journal of Management development. 

Arikoski, J. & Sallinen, M. (2007). Vastarinnasta vastarannalle: Johda muutos 

taitavasti. Johtamistaidon opisto: Työterveyslaitos. 

Barraza, M. F. S., Smith, T., & Dahlgaard‐Park, S. M. (2009). Lean‐kaizen public 

service: an empirical approach in Spanish local governments. The TQM Journal. 

Bateman, N., Radnor, Z., & Glennon, R. (2018). The landscape of Lean across public 

services. Public Money & Management, 38(1), 1-4 

Boca, G. D. (2013). Adkar Model Vs. Quality Management Change. Risk in 

Contemporary Economy, 246-253. 

Boyne, G. A. (2002). Public and private management: what’s the difference?. Journal 

of management studies, 39(1), 97-122. 

Burch V, R. F., & Smith, B. (2019). Using simulation to teach lean methodologies and 

the benefits for Millennials. Total Quality Management & Business 

Excellence, 30(3-4), 320-334. 

Burnes, B. (2004). Kurt Lewin and the planned approach to change: a re‐

appraisal. Journal of Management studies, 41(6), 977-1002. 

Calder, A. M. (2013). Organizational change: Models for successfully implementing 

change. 

Carter, E. (2008). Successful change requires more than change management. The 

Journal for Quality and participation, 31(1), 20. 

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The 

Use of Triangulation in Qualitative Research. In Oncology Nursing Forum (Vol. 

41, No. 5). 

Chen, J. C., & Cox, R. A. (2012). Value Stream Management for Lean 

Office. American Journal of Industrial and Business Management, 2, 17-29. 



89 

Cerase, F. (2002). The Competencies Required in Public Management: A Case Study 

in Italy. Teoksessa Horton, S., Hondeghem, A., & Farnham, D. (toim.), Competency 

management in the public sector: European variations on a theme (s. 135—150) 

(Vol. 19). IOS Press. 

Čiarnienė, R., & Vienažindienė, M. (2012). Lean manufacturing: theory and 

practice. Economics and management, 17(2), 726-732. 

Dammand, J., Hørlyck, M., Jacobsen, T., Lueg, R., & Röck, R. (2014). Lean 

management in hospitals: Evidence from Denmark. Administration and Public 

Management Review, 14(23), 19-35. 

Dekier, Ł. (2012). The origins and evolution of Lean Management system. Journal of 

International Studies, 5(1), 46-51. 

Dent, E. B., & Goldberg, S. G. (1999). Challenging “resistance to change”. The 

Journal of applied behavioral science, 35(1), 25-41. 

Errida, A., & Lotfi, B. (2021). The determinants of organizational change management 

success: Literature review and case study. International Journal of Engineering 

Business Management, 13, 18479790211016273. 

Espíndola, S. C. N. L., de Albuquerque, A. P. G., de Arruda Xavier, L., de Melo, F. J. 

C., & de Medeiros, D. D. (2019). The Standardization of administrative processes: 

a case study using continuous improvement tool. Brazilian Journal of Operations 

& Production Management, 16(4), 706-723. 

Ford, J. D., & Ford, L. W. (2009). Decoding resistance to change. Harvard business 

review, 87(4), 99-103. 

García-Alcaraz, J. L., Realyvasquez-Vargas, A., García-Alcaraz, P., Pérez de la Parte, 

M., Blanco Fernández, J., & Jimenez Macias, E. (2019). Effects of Human Factors 

and Lean Techniques on Just in Time Benefits. Sustainability, 11(7), 1864. 

Gau, W. B. (2011). A study of tacit knowledge management in the public 

sector. Journal of Knowledge Management Practice, 12(1), 1-13. 

Genzuk, M. (2003). A synthesis of ethnographic research. Occasional Papers Series. 

Center for Multilingual, Multicultural Research (Eds.). Center for Multilingual, 

Multicultural Research, Rossier School of Education, University of Southern 

California. Los Angeles, 1-10. 

Gill, R. (2002). Change management--or change leadership?. Journal of change 

management, 3(4), 307-318. 



90 

Heuru, K., Mennola, E., & Ryynänen, A. (2011). Kunta: kunnallisen itsehallinnon 

perusteet. Tampere University Press. 

Hiatt, J. (2006). ADKAR: a model for change in business, government, and our 

community. Prosci. 

Hiltunen, L. (2009). Validiteetti ja reliabiliteetti. Jyväskylän yliopisto. Haettu 

kohteesta: 

http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/Graduryhma/PDFt/validius_ja_reliabiliteetti.pdf 

Hines, P., Martins, A. L., & Beale, J. (2008). Testing the boundaries of lean thinking: 

observations from the legal public sector. Public money and management, 28(1), 

35-40. 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (1993). Teemahaastattelu (6. painos). Helsinki, 

Yliopistopaino. 

Hirvonen, H. (2019). Julkisen palvelun tehostamisen uudet opit. Tarkastelussa lean-

ajattelu. Työelämän tutkimus, 17(2), 149-156. 

Holmemo, M. D. Q., Rolfsen, M., & Ingvaldsen, J. A. (2018). Lean thinking: Outside-

in, bottom-up? The paradox of contemporary soft lean and consultant-driven lean 

implementation. Total Quality Management & Business Excellence, 29(1-2), 148-

160. 

Hyrkäs, E. (2009). Osaamisen johtaminen Suomen kunnissa. Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto. 

Iuga, M. V., & Kifor, C. V. (2013). Lean manufacturing: The when, the where, the 

who. Revista Academiei Fortelor Terestre, 18(4), 404-410. 

Jadhav, J. R., Mantha, S. S., & Rane, S. B. (2014). Exploring barriers in lean 

implementation. International Journal of Lean Six Sigma, 5(2), 122-148. 

Jagusiak-Kocik, M. (2017). PDCA cycle as a part of continuous improvement in the 

production company-a case study. Production Engineering Archives, (14 (2017)), 

19-22. 

Jorma, T., Tiirinki, H., Bloigu, R., & Turkki, L. (2016). LEAN thinking in Finnish 

healthcare. Leadership in health services. 

Keva (12.2.2021). Joka kolmas kunnan ja valtion työntekijä eläkkeelle seuraavan 

kymmenen vuoden aikana. Haettu osoitteesta https://www.keva.fi/uutiset-ja-

http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/Graduryhma/PDFt/validius_ja_reliabiliteetti.pdf
https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/joka-kolmas-kunnan-ja-valtion-tyontekija-elakkeelle-seuraavan-kymmenen-vuoden-aikana/


91 

artikkelit/joka-kolmas-kunnan-ja-valtion-tyontekija-elakkeelle-seuraavan-

kymmenen-vuoden-aikana/ 

Kılıçoglu, A. (2018). Qualitative research for educational science researchers: A 

review of an introduction to qualitative research. The Qualitative Report, 23(4), 

949-951. 

Klotz, L., Horman, M., Bi, H. H., & Bechtel, J. (2008). The impact of process mapping 

on transparency. International Journal of Productivity and Performance 

Management, 57(8), 623-636. 

Koskinen, I., Alasuutari, P., & Peltonen, T. (2005). Laadulliset menetelmät 

kauppatieteissä. 

Kotter, J. P. (1995). Why transformation efforts fail. Harvard business review, 73(2), 

59-67. 

Kotter, J. P. (1996). Leading change. Harvard Business School Press. 

Lareau, W. (2003). Office Kaizen: Transforming Office Operations Into A Strategic 

Competitive Advantage. ASQ Quality Press. 

Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: concept, method and reality in social 

science; social equilibria and social change. Human Relations. 

Lukrafka, T. O., Silva, D. S., & Echeveste, M. (2020). A geographic picture of Lean 

adoption in the public sector: Cases, approaches, and a refreshed agenda. European 

Management Journal, 38(3), 506-517. 

McAdam, R., Mason, B., & McCrory, J. (2007). Exploring the dichotomies within the 

tacit knowledge literature: Towards a process of tacit knowing in 

organizations. Journal of Knowledge Management, 11(2), 43-59. 

Mento, A., Jones, R., & Dirndorfer, W. (2002). A change management process: 

Grounded in both theory and practice. Journal of change management, 3(1), 45-59. 

Modig, N., & Åhlström, P. (2013). Tätä on lean: ratkaisu tehokkuusparadoksiin. 

Rheologica publishing. 

Monteiro, M. F., Pacheco, C. C., Dinis-Carvalho, J., & Paiva, F. C. (2015). 

Implementing lean office: A successful case in public sector. FME 

Transactions, 43(4), 303-310. 

https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/joka-kolmas-kunnan-ja-valtion-tyontekija-elakkeelle-seuraavan-kymmenen-vuoden-aikana/
https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/joka-kolmas-kunnan-ja-valtion-tyontekija-elakkeelle-seuraavan-kymmenen-vuoden-aikana/


92 

Murto, K. (1992). Prosessin johtaminen: Kohti prosessikeskeistä työyhteisön 

kehittämistä. Jyväskylän koulutuskeskus. 

Oinas, T., Anttila, T., & Mustosmäki, A. (2016). Työn organisoinnin muutos 

yksityisellä ja julkisella sektorilla. Lisääntyvätkö uudet työn organisoinnin muodot 

Pohjoismaissa?. Yhteiskuntapolitiikka.  

Omogbai, O., & Salonitis, K. (2017). The implementation of 5S lean tool using system 

dynamics approach. Procedia Cirp, 60, 380-385. 

Pedersen, E. R., & Muniche, M. (2011). Determinants of Lean Success and Failure in 

the Danish Public Sector: A Negotiated Order Perspective. International Journal of 

Public Sector Management, 24(5), 403-420. 

Petersson, P., Ahlsén, S. & Lehtimäki, S. (2018a). Lean: Muuta poikkeamat 

menestykseksi! (1. suomenkielinen painos.). Part Media. 

Petersson, P., Lehtimäki, S. & Ahlsén, S. (2018b). Johtajuus: Tee Leanista 

menestys! (1. laitos. 1. suomenkielinen painos.). Part Media. 

Powell, D. J. (2018). Kanban for lean production in high mix, low volume 

environments. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 140-143. 

Ratana, S., Raksmey, C., & Danut, D. (2020). Conceptualizing A Framework: A 

Critical Review Of The Development Of Change Management Theories. Studies in 

Busine and Economics, 15(2), 205-214 

Robbins, S. P. & Coulter, M. K. (2009). Management (10th, international ed.). 

Prentice Hall/Pearson. 

Sote-uudistus (2022) Hyvinvointialueet. Haettu osoitteesta www.soteuudistus.fi 

Todnem R. (2005). Organisational change management: A critical review. Journal of 

Change Management, 5(4), 369-380. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu 

laitos.). Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Utureanu, S., & Dragomir, C. (2015). Review on Lean tools used in manufacturing 

process improvement (I). Ovidius University Annals, Economic Sciences 

Series, 15(1), 642-647. 

http://www.soteuudistus.fi/


93 

Valter (2013). Valtioneuvoston termipankki (hallintokunta). Haettu osoitteesta 

www.valter.sanakirja.fi  

Van der Voet, J., Kuipers, B. S., & Groeneveld, S. (2016). Implementing change in 

public organizations: The relationship between leadership and affective 

commitment to change in a public sector context. Public Management 

Review, 18(6), 842-865. 

Virtanen, P. & Stenvall, J. (2010). Julkinen johtaminen. Tietosanoma. 

Vuori, J. (2016). Julkisen ja yksityisen johtamisen ja toiminnan erot: Myyttien 

palvontaa, näytön etsintää vai ideologian kylmää sotaa?. Hallinnon 

Tutkimus, 35(2). 

Zainal, Z. (2007). Case study as a research method. Jurnal kemanusiaan, (9), 1-6. 

http://www.valter.sanakirja.fi/


94 

LIITTEET 

Liite 1 

Teemahaastattelurunko 1 – alkukartoitus 

• Suhtautuminen prosessiin   

o Minkälaisia tunteita projekti ja koko muutos on herättänyt sinussa?  

o Miten suhtaudut työyhteisösi työprosessien kehittämiseen?  

▪ Onko se mielestäsi tarpeellista? 

o Minkälaista on elää muutoksessa?  

• Taustatyön tekeminen  

o Mikä sai sinut hakemaan [muutosagentiksi]?  

o Oletko ollut tyytyväinen päätökseesi? 

o Miten näet oman roolisi nyt muutoksessa?  

o Miten koet muutoksen tulosuunnan? 

▪ Miten olet kokenut johdon ja konsultin roolit?  

▪ Onko viestintää ja sitoutumista ollut tarpeellisesti? 

o Minkälainen käsitys sinulla on työyhteisöstäsi? Oletko havainnut 

muutosvastarintaa tai muutosväsymystä vai päinvastoin innostusta? 

o Miten on mennyt työajanseuranta?  

• Lean-malli 

o Kuinka tuttu lean-malli on sinulle? 

o Miten suhtaudut lean-mallin käyttöön teidän organisaatiossanne? 

o Koetko, että sitä voi hyödyntää teidän työssänne? 
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Liite 2 

Teemahaastattelurunko 2 – loppukartoitus 

• Minkälaisia ajatuksia nyt projektista, kun ollaan jo melkein finaalissa? 

o Miltä näyttää tällä hetkellä työprosessien kehittäminen? 

▪ Miten koet tiimin osallistumisen tällä hetkellä? 

o Minkälaisina olet kokenut yllättävät ja äkkinäiset muutokset teidän 

organisaatiossanne?  

• Muutosprosessi 

o Miltä on tuntunut olla [muutosagentti]? 

▪ Koetko, että olet päässyt vaikuttamaan muutosprosessiin? 

o Oletko ollut edelleen tyytyväinen päätökseesi hakea 

[muutosagentiksi]? 

o Projektin tulossa lopetukseen, miten uskot johdon sitoutumisen 

pysyvän? 

▪ Miten koet konsultin poistumisen kuvioista? 

▪ Onko viestintää ja sitoutumista ollut tarpeellisesti?  

o Minkälainen käsitys sinulla on työyhteisöstäsi? Miltä vaikuttaa heidän 

mielentilansa? 

• Lean-malli 

o Miten koet nyt käsittäväsi lean-mallin ja sen käytön? 

o Miten suhtaudut lean-mallin käyttöön teidän organisaatiossanne? 

o Koetko, että sitä voi hyödyntää teidän työssänne? 

o Oletko hoksannut jo leanin juttuja työssäsi? esim. hukan lähteitä, 

arvovirtauksia? 

• Mitä olisit tehnyt toisin projektin aikana? 

 

 

 



96 

Liite 3 

Avoin kysely henkilöstölle  

1. Minkälaisia tunteita ja ajatuksia sinulla heräsi, kun kuulit muutosprojektista ja 

työprosessien kehittämisestä ensimmäistä kertaa? Koitko projektin 

tarpeellisena? 

2. Miten nämä ajatukset ovat muuttuneet projektin aikana? Jos ovat, niin mikä on 

vaikuttanut siihen? 

3. Onko mielestäsi tiimeihin jakaminen ollut toimiva käytäntö? Minkälaiseksi 

näet [muutosagentin] roolin tiimissä? 

4. Minkälaisina olet kokenut vaikuttamismahdollisuutesi projektissa? Oletko itse 

päässyt vaikuttamaan tehtäviin asioihin? 

5. Mitä on tehty mielestäsi hyvin ja mikä on jäänyt puutteelliseksi projektin 

aikana? Mitä olisit toivonut tehtävän toisin? Vapaa sana. 


