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TIIVISTELMÄ 

Alaselkäkipupotilaan hoitoprosessi lean-näkökulmasta  

Tellu Salmenkylä 

Oulun yliopisto, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma 

Kandidaatintyö 2022, 26 s + 1 liite 

Työn ohjaaja yliopistolla: Jaakko Kujala 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tarkastella alaselkäkipupotilaan hoitoketjua 

lean-näkökulmasta. Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta lean-periaatteeseen ja sen 

käyttöön terveydenhuollossa yleisesti sekä alaselkäkipupotilaan hoitoprosessin 

lähemmästä tarkastelusta.  

 

Lääketieteessä diagnostiikan ja hoidon kulmakivenä on niiden pohjautuvuus 

tieteelliseen näyttöön. Viimeisimmän tutkimustiedon perusteella luodaan 

hoitosuosituksia, joita päivitetään yleisen konsensuksen muuttuessa. Potilaalle arvoa 

tuottamatonta työtä voidaan ajatella syntyvän silloin, kun hoitosuosituksia ei noudateta.  

 

Tämän kandidaatintyön tuloksissa käydään läpi hoitopolun kohtia, joissa 

hoitosuosituksen noudattamatta jättäminen johtaa hukan syntymiseen. Epäspesifisen 

alaselkäkivun hoitopolussa arvoa tuottamatonta työtä voi olla turhat kuvantamis- ja 

laboratoriotutkimukset, turha erikoissairaanhoitoon lähettäminen, vääränlainen hoito ja 

kivun kroonistuminen. Työn tuloksia voidaan hyödyntää alaselkäkipupotilaan 

hoitopolkuun ja hoidonjatkuvuuden kohdentuvissa opetuksissa. 

 

 

Asiasanat: epäspesifinen alaselkäkipu, lean, terveydenhuolto  
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ABSTRACT 

The treatment pathway of low back pain from lean perspective 

Tellu Salmenkylä 

University of Oulu, Industrial Engineering and Management  

Bachelor’s thesis + 2022, 26 pp. + 1 appendix 

Supervisor at the university: Jaakko Kujala 

 

The main objective of this bachelor’s thesis is to view the treatment pathway of low 

back pain from lean perspective. The thesis consists of a literature review on lean 

principles, lean in healthcare, and the treatment guidelines for low back pain. The aim 

of this thesis is to define the possible non-value-adding steps, or waste, in the treatment 

pathway of non-specific low back pain. non-specific   

 

The basis of all diagnostics and treatment in medicine is scientific research. The 

consensus from the literature is gathered to form clinical guidelines, that are updated 

when new evidence emerges. Therefore, the process itself can be regarded lean when 

the guidelines are followed. Should there be any discrepancies, that do not follow the 

latest research and guidelines, they can be viewed as non-value-adding activities. 

 

The results of this thesis identify multiple steps where non-value-adding activities may 

occur. Most of these take place when clinical guidelines are not followed. The possible 

non-value-adding activities are unnecessary imaging and laboratory tests, unnecessary 

referrals, incorrect treatment, and the pain becoming chronic. The results can be used in 

educating students in the health care sector on the subject. 

 

 

 

 

 

Keywords: healthcare, lean, low back pain 



 

 

4 

SISÄLLYSLUETTELO  

1 JOHDANTO................................................................................................................... 5 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS.......................................................................................... 6 

2.1 Lean-filosofia .......................................................................................................... 6 

2.2 Lean-filosofia terveydenhuollossa .......................................................................... 8 

2.3 Alaselkäkipu .......................................................................................................... 10 

2.3.1 Yhteiskunnallinen merkittävyys .................................................................. 12 

2.4 Alaselkäkivun hoitopolku ..................................................................................... 13 

2.4.1 Oirekyselyt................................................................................................... 16 

3 MISSÄ ARVOA TUOTTAMATONTA TYÖTÄ TAPAHTUU? .............................. 17 

3.1 Lääkärikäynnit....................................................................................................... 17 

3.2 Erikoissairaanhoitoon lähettäminen ...................................................................... 17 

3.3 Kuvantamistutkimukset......................................................................................... 18 

3.4 Hoito ...................................................................................................................... 18 

3.5 Kivun kroonistuminen........................................................................................... 19 

4 Lean-filosofian implementointi terveydenhuollossa .................................................... 20 

5 POHDINTA ................................................................................................................. 21 

6 YHTEENVETO ........................................................................................................... 23 

LÄHDELUETTELO ....................................................................................................... 24 

LIITE 

Liite 1. Oswestryn toimintakykyindeksin arviointilomake 



 

 

5 

1 JOHDANTO 

Tämän kandidaatintyön tarkoitus on tarkastella alaselkäpotilaan hoitopolkua lean-

näkökulmasta. Aihe on merkittävä, sillä lähes kaikki kokevat alaselkäkipua jossain 

vaiheessa elämäänsä ja terveydenhuollon täytyy vastata hoidontarpeeseen. Kansan 

ikääntyessä ja sairastavuuden lisääntyessä terveydenhuollon kustannusten odotetaan 

nousevan tulevaisuudessa, mikä luo painetta kehittää hoitoprosesseja. 

 

Kandidaatintyön tavoite on kartoittaa akuuttia epäspesifistä alaselkäkipua kokevan 

potilaan hoitoprosessin sujuvuutta. Tutkimuskysymys on, onko alaselkäkipupotilaan 

hoitoprosessissa hukkaa. Työ käsittelee akuutin alaselkäkipupotilaan hoitoa hoitopolun 

tasolla, eikä käy läpi yksittäisten hoitotapahtumien sisällä tapahtuvaa arvoa 

tuottamatonta työtä. Työssä pyritään selvittämään, missä kohdissa hoitopolkua voi 

esiintyä potilaalle arvoa tuottamatonta työtä. Työssä pohditaan, minkälaisia syitä voi 

olla arvoa tuottamattoman työn taustalla, ja minkälaisia haittavaikutuksia niistä voi 

seurata.  

 

Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tieteellisiä julkaisuja etsittiin Scopus- ja 

PubMed-tietokantoja käyttämällä. Edellä mainittujen lisäksi työssä on hyödynnetty 

alaselkäkivun kansallista hoitosuositusta Käypä Hoito -hoitosuositusta ja siihen 

kytkeytyviä alueellisia hoitopolkuja.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Lean-filosofia 

Lean-filosofiaksi kutsutaan Toyota Motorsin tuotannossa vuosikymmenten aikana 

muovautunutta toimintakulttuuria 1940-luvulta. (Spear ja Bowen 1999) Lean-termiä 

käytettiin ensimmäisen kerran kuvaamaan Toyotan toimintakulttuuria vuonna 1991 

julkaistussa kirjassa The Machine that changed the World (Womack ym. 1999), jossa 

tuotiin esiin japanilaisen Toyotan tuotannon ylivertaisuus länsimaalaisiin valmistajiin 

verrattuna (Melton 2005).  Mikä erotti Toyotan sen kilpailijoista tulosten lisäksi, oli 

jatkuvaan parantamiseen pyrkiminen. Toyotalla työtehtävien kehittämiseen oli hyvin 

tieteellinen näkökulma, ja muutos oli harkittua. (Spear ja Bowen 1999) 

 

Lean-filosofian pääperiaatteita ovat arvon tunnistaminen, arvovirran määrittäminen, 

imuohjautuvuus ja täydellisyyden tavoittelu. Nämä periaatteet määritettiin ensi kertaa 

vuonna 1996 julkaistussa Womackin ja Jonesin kirjoittamassa jatko-osassa Lean 

Thinking: Banish Waste and Create Wealth in your Organisation. (Melton 2005) Arvon 

tunnistamisella ja arvovirran määrittämisellä tarkoitetaan asiakkaan kannalta arvoa 

tuottavien tehtävien kartoittamista. Imuohjautuvuus tarkoittaa tilannetta, jossa kysyntä 

määrittää tarjonnan. Toyotan toimintamallia yritettiin aluksi jäljitellä lukuisissa muissa 

yrityksissä yhtä ihanteellisia tuloksia saavuttamatta, mikä saattoi johtua keskittymisestä 

tiettyihin menetelmiin ja työkaluihin näkemättä toimintakulttuuria niiden takana. (Spear 

ja Bowen 1999) 

 

Spear ja Bowen (1999) kirjoittivat neljä sääntöä, jotka määrittelevät Toyotan 

toimintamallia paremmin kuin yksittäiset käytössä olleet menetelmät tai työkalut. 

Ensimmäiseksi, jokaisen työpisteen työntekijöiden omaa näkemystä työn 

suorittamisesta käytetään hyväksi jatkuvan parantamisen eteen. Näin kaikkein 

pienimpäänkin yksityiskohtaan voidaan luoda tarkat ohjeet, joita systemaattisesti 

noudattamalla varmistetaan korkea laatu ja tasainen ajankäyttö. Toiseksi 

tuotantoprosessissa käytettävän viestinnän tulee olla yksiselitteistä ja tapahtua suoraan 

sitä koskevien henkilöiden välillä. Kolmanneksi jokaisen tuotteen ja palvelun prosessin 

tulee olla niin yksinkertainen ja riisuttu kuin mahdollista. Neljänneksi prosessia 
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parannetaan, kun on näyttöä uuden menetelmän hyödyistä. Jokaisen muutoksen tulee 

tapahtua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa prosessia. (Spear ja Bowen 1999) 

 

Lean voidaan jakaa kolmeen tasoon. Tämän kolmijaon perustana on lean-filosofia, 

johon kuuluu arvon kehittäminen asiakkaalle, jatkuva parantaminen ja arvoa 

tuottamattoman työn, eli hukan poistaminen. Työskentely tapahtuu edellä läpi käytyjen 

lean-periaatteiden mukaisesti. Korkeimmalla tasolla on työkaluja ja tekniikoita, joilla 

lean-filosofian mukaiset lean-periaatteet saadaan otettua käyttöön työhön. Näitä ovat 

muun muassa imuohjaus ja kaizen, joka tarkoittaa arkityön jatkuvaa parantamista. 

(Abdulmalek ym. 2006) 

 

Kuva 1. Kolmijakoinen lean (mukailtu Abdulmalek ym. 2006) 
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2.2 Lean-filosofia terveydenhuollossa 

Terveydenhuollon alalle lean-filosofiaa on alettu soveltamaan etenevissä määrin 2000-

luvulla (D’Andreamatteo ym. 2015). Ajatus lean-periaatteiden käyttökelpoisuudesta 

myös muilla aloilla oli noussut edeltävästi 1900-luvun lopulla esiin kirjassa Lean 

Thinking  (Melton 2005). Terveydenhuollon alalla korostuu jokaisen tapauksen 

ainutlaatuisuus. Lean-filosofia taas on lähtöisin samanlaista työtä tuottavan 

tuotantolinjaston sujuvoittamisesta. Lean-filosofiaa on kuitenkin otettu käyttöön muissa 

palvelutehtävissä, kuten vakuutus- ja talouspalveluissa, joissa jokainen 

palvelutapahtuma on erilainen (Kim ym. 2006). Ensimmäisiä lean-implementointeja 

terveydenhuoltoalalle tehtiin ymmärrettävästi ilman aikaisempia alan esimerkkejä, 

lähinnä tuotannosta saatujen esimerkkien perusteella. Lean-filosofian käyttöönotolla 

saavutettavien tavoitteiden määrittely oli aluksi usein vaillinaista, mikä johti tulosten 

puutteellisuuteen. (Langabeer ym. 2009) Tärkeää onkin määritellä tavoitteet jo ennen 

lean-filosofian jalkautusta, jotta lean-implementoinnin tuloksia voidaan arvioida.  

 

Terveydenhuoltoalalle lean-filosofiaa tuotaessa tulee ottaa huomioon terveydenhuollon 

erityispiirteet. Toisin kuin muilla aloilla, joilla asiakas yritetään pitää asiakkaana 

pitkään, terveydenhuollossa pyritään parantamaan potilaan vaiva nopeasti minimoiden 

lisäkäynnit (Kujala ym. 2006). Toinen erityispiirre on palvelun maksaja. Lean-filosofia 

perustuu oletukseen, että asiakas maksaa palvelusta tai tuotteesta, ja lean-filosofia 

tähtääkin antamaan asiakkaan rahoille vastinetta. Terveydenhuollossa palvelun 

vastaanottaja ei kuitenkaan aina maksa palvelusta suoraan, vaan maksaja voi olla 

esimerkiksi kunta, työnantaja tai vakuutusyhtiö. Terveydenhuollon rajallisten resurssien 

vuoksi, tulee sekä yksittäisen potilaan kohdalla, että terveydenhuoltojärjestelmässä 

tunnistaa eniten arvoa tuottava työ.  

 

Kolmas erityispiirre on terveydenhuolto-organisaatioiden ja niiden toimintojen 

pirstaloituminen. (Poksinska 2010). Hoitopolut kulkevat perusterveydenhuollosta 

erikoissairaanhoitoon ja siellä eri erikoisalojen välillä. Erikoisalat ovat selkeästi omia 

yksiköitään, mikä voi vaikuttaa hoidonjatkuvuuteen siirtymäkohdissa.  

 

Lean-muutoksen tulisi edetä alhaalta ylöspäin, eli yksittäisistä työtehtävistä johtoa 

kohden. (Spear ja Bowen 1999). Alussa on selvitettävä, miten työtehtävä sitoutuu 
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hoitopolkuun, sisältääkö se arvoa tuottamatonta työtä ja miten tehtävää hoitava henkilö 

itse kehittäisi sitä. Muutosta voidaan käynnistää jopa vain yksi työntekijä kerrallaan, 

jolloin ongelmakohtiin puuttuminen on vaivattomampaa. Kuitenkin kaikki ne 

työntekijät, joiden työnkuvaan lean-muutos vaikuttaa, tulisi perehdyttää projektin ja 

työnkuvamuutosten osalta. (Suneja ja Suneja 2017) 

 

Lean-periaatteista terveydenhuollossa korostuvat arvovirtamääritys ja arvoa 

tuottamattoman työn poistaminen (Poksinska 2010). Potilaalle arvoa tuottavaa työtä 

ovat ne hoitoprosessin vaiheet, jotka johtavat diagnoosiin, hoitoon ja useimmiten 

toipumiseen. Lääketieteessä diagnosointi ja hoito perustuvat tieteelliseen näyttöön. 

Viimeisimmän tutkimustiedon perusteella tapahtuva taudin selvittely ja hoito ovat siis 

aina arvoa tuottavaa työtä. Hoitoprosessin tasolla arvoa tuottamatonta työtä, ovat 

sellaiset vaiheet, joille ei ole tieteellistä näyttöä potilaan oire huomioon ottaen.  

 

Yleisimmät terveydenhuollossa korostuvat arvoa tuottamattomat vaiheet ovat 

odotusajat, toistuvat käynnit ja virheet (Young ym. 2004). Toistuvien käyntien ja 

virheiden määrää pyritään vähentämään hoitamalla potilaita mahdollisimman hyvin 

tutkimustietoon perustuen.  
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2.3 Alaselkäkipu 

Alaselkäkipu on yleinen oire; jopa 80 % ihmisistä kokee alaselkäkipua jossain vaiheessa 

elämäänsä. Selkäkipua esiintyy lapsia lukuun ottamatta kaikissa ikäryhmissä kaikissa 

yhteiskuntaluokissa ympäri maailmaa. (Hartvigsen ym. 2018) 

 

Suomessa alaselkäkivun esiintyvyys on suurinta 18–19-vuotiailla naisilla ja yli 80-

vuotiailla naisilla. Molemmissa ryhmissä lähes 55 % FinTerveys -kyselyn vastaajista 

ilmoittaa kokeneensa selkäkipua viimeisen 30 vuorokauden aikana. Miehistä eniten 

selkäkipua kokevat 40–49-vuotiaat, joista noin 40 % ilmoitti kokeneensa selkäkipua 

viimeisen kuukauden aikana. Kaaviossa 1 on esitetty selkäkipua kokeneiden osuus 

Suomessa vuonna 2017. (FinTerveys-kysely 2017)  

 

 

Kaavio 1. Selkäkipua viimeisen 30 päivän aikana kokeneet Suomessa ikäryhmittäin 

(mukaillen FinTerveys-kysely 2017) 

 

 

Selkäkipu voidaan jakaa spesifisen syyn aiheuttamaan ja epäspesifiseen selkäkipuun.  

Selkäkivusta yli 90 % on epäspesifistä kipua, jolle ei voida määrittää selkeää syytä. 

Hoitoprosessin jatkuvuuden kannalta on tärkeää erottaa spesifeistä syistä vakavat ja 

systeemiset, noin 1–4 %, joista osa vaatii välittömiä jatkotutkimuksia. (Williams ym. 

2013). Spesifejä selkäkivun syitä on esitelty taulukossa 1.  
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Vakavat ja systeemiset syyt selkäkivun taustalla voivat oireilla neurologisilla 

puutosoireilla, esimerkiksi ratsupaikkaoireyhtymällä. Näitä puutosoireita esiintyy 5–9 % 

selkäkipupotilaista (Haldeman ym. 2012). Myös epäspesifi syy voi aiheuttaa 

neurologisia puutosoireita, mikä vaikeuttaa löydösten tulkintaa.  

 
Taulukko 1. Alaselkäkivun spesifisten syiden luokittelu (mukailtu Haldeman ym. 2012) 

 

Vakavia tai systeemisiä syitä 

Synnynnäinen (skolioosi tai selkärankahalkio) 

Infektio 

Systeeminen inflammaatio (selkärankareuma, spondyloartriitti) 

Metabolinen (osteoporoosi tai -malasia) 

Neoplastinen (etäpesäke tai primaarikasvain) 

Traumaattinen (nikamamurtuma) 

 

 

Neurologisia puutosoireita 

Radikulopatia 

Myelopatia 

Neurogeeninen klaudikaatio 

Ratsupaikkaoireyhtymä 

 

 

Epäspesifinen alaselkäkipu on hyvänlaatuista. Sen taustasyy ei ole vaarallinen eikä kipu 

vaadi kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia. Epäspesifisen alaselkäkivun hoitoon 

kuuluu kivun hyvälaatuisuudesta kertominen, aktiivinen kuntoutus, liikunta ja 

tarvittaessa kipulääkitys. (Foster ym. 2018) Vuodelepoa ei voida suositella, sillä ei ole 

näyttöä, että se vähentäisi kipua tai lyhentäisi sen kestoa (Koes ym. 2010, Foster ym. 

2018).    
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2.3.1 Yhteiskunnallinen merkittävyys 

 

Tuki- ja liikuntaelinvaivat johtivat noin 1,5 miljoonaan perusterveydenhuoltokäyntiin 

vuonna 2020. Ne olivat syynä 17 % kaikista käynneistä perusterveydenhuollon tasolla. 

Suurin yksittäinen syy oli selkäkipu, joka oli käyntisyynä lähes 300 000 tapauksessa. 

Selkäkipu yksin oli siis tulosyynä noin 3,5 % perusterveydenhuollon potilaista. Tuki- ja 

liikuntaelinvaivat johtivat 432 000 käyntiin erikoissairaanhoidossa vuonna 2021, ja tästä 

johtuvat kulut olivat 61 miljoonaa euroa. (Tuki- ja liikuntaelinliitto) 

 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat yhteiskunnallisesti merkittävät kustannukset. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että yhden suomalaisen tuki- ja 

liikuntaelinvaivojen hoitamiseen kuluisi perusterveydenhuollossa keskimäärin 24 000 

euroa. Kokonaiskustannuksia on vaikea arvioida, sillä tietoa ei ole kerätty 

systemaattisesti tarkoitusta varten. Kaikkein korkeimmat kustannukset arviossa oli 

Etelä-Karjalassa, jossa asukaskohtaiset kustannukset olivat 46 000 euroa. (Tuki- ja 

liikuntaelinliitto)  

 

Selkäkipu aiheuttaa myös välillisiä kustannuksia työstä poissaolojen ja 

sairauspäivärahojen kautta. Vuonna 2019 tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi 

sairauspäivärahapäivien määrä oli yli neljä miljoonaa ja tästä koituneet kustannukset 

250 miljoonaa euroa. (Tuki- ja liikuntaelinliitto) Työnantaja hakee sairauspäivärahaa 

vasta yhdeksännen päivän ylittävälle sairauspoissaololle, minkä takia myös työnantajan 

kustantamat sairauspoissaolot ovat mittavat.  

 

Selkäkipu on huomattava työkyvyttömyyden aiheuttaja niin Suomessa kuin maailmalla. 

Työikäisistä naisista lähes 50 % ja miehistä yli 45 % oli kokenut selkäkipua viimeisen 

kuukauden aikana. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat olleet jo pitkään suuri 

työkyvyttömyyden aiheuttaja. (Tuki- ja liikuntaelinliitto) Suomessa noin neljännes 

vuosittaisista työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu tule-vaivoista. Vuonna 2018 tuki- ja 

liikuntaelinperäisten syiden takia työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä oli noin 

6000. (Eläketurvakeskus 2019)  
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2.4 Alaselkäkivun hoitopolku 

Alaselkäkipua kokevan potilaan hoitoprosessi alkaa kivun luonteen selvittämisellä 

ensimmäisessä yhteydenotossa. Tärkeää on löytää se kourallinen potilaita, joiden 

selkäkivulle on välittömiä päivystyksellisiä jatkotutkimuksia vaativa syy. 

Hoidontarpeen arviossa päätellään potilaan esitietojen ja oireiden perusteella onko kyse 

tällaisesta vakavasta syystä, joka vaatii jatkotutkimuksia vai vaikuttaako kipu esitietojen 

perusteella epäspesifiltä. Epäspesifistä alaselkäkipua kokevan potilaan hoito tulisi 

tapahtua perusterveydenhuollossa. (Alaselkäkipu: Käypä Hoito -suositus, 2017) 

 

Punalipputilat ovat sairauksien aiheuttamia oirekuvia, jotka tulee poissulkea 

selkäkipupotilaan ensikontaktissa. Punalippuoireet ovat selkäkivun vakavaan syyhyn 

viittaavia oireita, joita ovat esimerkiksi lihasheikkous, korkea ikä, trauma ja 

tuntopuutos. (Taulukko 2). (Alaselkäkipu: Käypä Hoito -suositus, 2017)  

 

Taulukko 2. Käypä Hoito -suosituksen mukaiset punalipputilat (mukaillen 

Alaselkäkipu: Käypä Hoito -suositus, 2017). 

Sairaus Esitiedot tai löydökset, jatkohoito 

Ratsupaikkaoireyhtymä, 

sietämätön kipu ja alaraajan 

jonkin lihasryhmän pareesi 

Virtsaumpi, ulosteinkontinenssi, ratsupaikka-anestesia, 

alaraajahalvausoireet 

Päivystyslähete erikoissairaanhoitoon, jossa välitön 

kuvantaminen ja leikkaushoito mahdollisia 

Aortta-aneurysman repeämä 

tai aortan dissekoituma 

Äkillinen sietämätön kipu yli 50-vuotiaalla, 

hemodynamiikan häiriö 

Päivystyslähete erikoissairaanhoitoon, jossa välitön 

kuvantaminen ja leikkaushoito mahdollisia 

Pahanlaatuinen kasvain Aiempi syöpä, selittämätön painonlasku, kuumeilu, etenevät 

oireet, yli kuukauden jatkunut kipu, yökipu, parapareesi 

Kiireellinen lähete erikoissairaanhoitoon, parapareesi 

päivystyksellisesti 

Bakteerispondyliitti, 

spondylodiskiitti 

Aiempi selkäleikkaus, virtsatie- tai ihoinfektio, 

immunosuppresio tai glukokortikoidilääkitys, 

suonensisäisten huumeiden käyttö 

Selkärangan 

kompressiomurtuma 

Yli 50 vuoden ikä, kaatumistapaturma, glukokortikoidien 

käyttö. osteoporoosi 

Ajanvarauslähete, parapareesi päivystyksellisesti 
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Perinteisesti potilas on ohjattu ensikontaktin jälkeen lääkärin vastaanotolle. Siellä 

potilaan esitiedot kartoitetaan laajemmin, ja potilas tutkitaan. Lääkärin tehtävänä on 

sulkea pois vakavat tai spesifiset alaselkäkivun syyt, ja tarvittaessa toimia niiden 

vaatimalla tavalla. Suurin osa kivusta on epäspesifistä ja potilas saa lähetteen 

fysioterapiaan. Fysioterapeutti tutkii potilaan uudelleen ja määrää selän kuntoutusta 

tukevia harjoitteita. (ks. Kaavio 2) Tavoitteena hoitopolussa on toimintakyvyn ylläpito.  

 

Kaavio 2. Perinteinen hoitopolku, jossa potilas käy lääkärin vastaanotolla.  

 

Hoitoon kuluva aika voidaan jakaa kolmeen luokkaan: diagnostiikkaan ja hoitoon 

liittyvä aika, odotusaika ja hallinnollisiin asioihin kuluva aika (Kujala ym. 2006). 

Diagnostiikkaan ja hoitoon käytettävä aika jaetaan hoitosuositusten mukaiseen ja niiden 

vastaiseen ajankäyttöön. Hoitosuositusten vastainen ajankäyttö ei tuota arvoa potilaalle.  

Odotusaika on hoitoprosessin seuraavan vaiheen odotukseen kuluva aika, kun 

hoitoprosessi etenee suositusten mukaisesti. Epäspesifin alaselkäkivun hoitoprosessissa 

odotusaikaa voi esiintyä sekä ennen lääkärin vastaanottoaikaa että sen jälkeen 

fysioterapiaan ohjautuessa. Odotusaika ei tuota arvoa, jos potilas ei parane sen aikana ja 

se vähentää arvoa, jos potilaan tila huononee sen aikana. Hallinnollinen ajankäyttö voi 

näkyä esimerkiksi jonoina lääkärikäynnin jälkeiseen fysioterapiaan. Hallinnollisista 

syistä johtuvat viivästykset tulisivat olla minimaaliset. 

 

Lähetteetön fysioterapia on noussut viime vuosien aikana perinteisen hoitopolun 

rinnalle. Suoravastaanotoksi kutsuttu malli vähentää odotusaikaa potilaan päästessä 

fysioterapeutille pian ensimmäisen yhteydenoton jälkeen. (ks. Kaavio 3) Lähetteettömän 

fysioterapian mallissa lääkäri ei arvioi tai tutki potilasta, vaan tämän tekee 

fysioterapeutti. Fysioterapeutti tarkistaa, ettei punalippuoireita ole kehittynyt ja ohjaa 
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sitten selän aktiivisuutta ylläpitäviä liikkeitä. Työnjaon on oltava selkeä ja tiivis 

yhteistyö lääkärin kanssa on tärkeää (Karppinen ym. 2020).  

 

Kaavio 3. Epäspesifistä alaselkäkipua kokevan potilaan hoitoprosessista, jossa nuolilla 

merkitty lähetteettömän fysioterapian reitti. 

 

 

Suoravastaanoton tulokset ovat olleet lupaavia Suomessa (Karppinen ym. 2020). 

Hoitoon pääsy on ollut parempaa ja sekä yksiköiden että lääkärien toiminta on 

parantunut. Lähetteettömän fysioterapian kriteerit vaihtelevat kuitenkin huomattavasti 

sairaanhoitopiirien välillä. Meta-analyysi Yhdysvalloissa tehdyistä tutkimuksista 

lähetteettömästä fysioterapiasta tuki- ja liikuntaelinperäisten syiden aiheuttamiin 

kiputiloihin osoitti, että suoraan fysioterapiaan pääseminen lääkäriä näkemättä vähensi 

tarvittavien fysioterapiakäyntien määrää ja niiden kustannuksia (Hon ym. 2021). 

Toimintakyky oli hieman parempi, kun fysioterapiaan päästiin suoraan. Vain pieni osa 

potilaista joutuu siirtymään fysioterapeutilta lääkärin vastaanotolle (Karppinen ym. 

2020). 
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2.4.1 Oirekyselyt 

 

Alaselkäkivun kroonistumisen riskiin liittyy psykososiaalisia piirteitä, joita on hyvä 

kartoittaa jo ensikäynnillä (Harvigsen ym. 2018). Start-kysely on selkäkivun 

psykososiaalisia riskitekijöitä mittaava kysely, joka ennustaa riskiä kivun 

kroonistumiselle. Hoidon sisältöä ja intensiteettiä voidaan kohdistaa kivun 

kroonistumisriskiin sopien. (Taulukko 3) 

 

Taulukko 3. Start-oirekysely (mukaillen Stevans ym. 2021). 

 

Ajattele viimeksi kulunutta 2 viikkoa vastatessasi seuraaviin kysymyksiin.  

Kyllä = 1 p Ei = 0 p 

1. Selkäkipuni on säteillyt alaraajaani (-raajoihini) jossakin vaiheessa viimeksi kuluneen 2 

viikon aikana 

2. Minulla on ollut niska- tai hartiakipua viimeksi kuluneen 2 viikon aikana 

3. Olen kävellyt ainoastaan lyhyitä matkoja selkäkipuni vuoksi 

4. Viimeksi kuluneen 2 viikon aikana pukeutumiseni on ollut tavallista hitaampaa 

selkäkivun vuoksi 

5. Tällaisessa kunnossa olevan henkilön ei ole oikeastaan turvallista olla fyysisesti 

aktiivinen 

6. Olen ollut usein huolestunut tilanteestani 

7. Minusta tuntuu, että selkäkipuni on erittäin vaikea eikä se tule koskaan paremmaksi 

8. Yleisesti ottaen en ole nauttinut kaikista niistä asioista, joista ennen nautin 

9. Kuinka haittaavaa selkäkipusi on ollut viimeksi kuluneen 2 viikon aikana? 

Ei lainkaan 0 p Hieman 0 p Kohtalaisesti 0 p Paljon 1 p Erittäin paljon 1 p 
 

 

Kivun kroonistumisen suhteen matalan riskin potilaalle (pisteitä 3 tai vähemmän) 

suositellaan 1–2 fysioterapiakäyntiä. Kohtalaisen riskin potilaalle (4 pistettä) 

suositellaan useampaa fysioterapiakäyntiä, jotka keskittyvät edukaation lisäksi 

aktiiviseen fysioterapiaan. Suuren riskin potilaille (yli 4 pistettä) suositellaan 

psykologisesti painotettua fysioterapiaa, jossa toimintakykyä pyritään parantamaan 

lisäten samalla tietoisuutta kivun hyvästä luonteesta.  

 

Selkäkipupotilaan toimintakyky tulisi arvioida jokaisella käynnillä. Tähän voidaan 

käyttää Oswestryn toimintakykyindeksiä, joka mittaa on selkäkivun haittaavuutta 

(Alaselkäkipu: Käypä Hoito -suositus, 2017). Sen avulla voidaan arvioida, selviytyykö 

potilas vielä arkielämässä vai tarvitseeko hän sairauslomaa tai lisätutkimuksia. (Liite 1)  
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3 MISSÄ ARVOA TUOTTAMATONTA TYÖTÄ 

TAPAHTUU? 

3.1 Lääkärikäynnit 

Punalipputilat poissuljetaan kaikilta alaselkäkipupotilailta ensikontaktissa. Akuuttia 

alaselkäkipua kokevista jopa 80 % todetaan vähintään yksi punalippuoire (Henschke 

ym. 2009). Lähetteettömän fysioterapian mallissa nämä vakavaan tai spesifiin syyhyn 

viittaavat oireet täytyy olla poissuljettu, jotta lääkärinkäynnin voi välttää. Suurin osa 

potilaista joutuu siis lääkärin vastaanotolle huolimatta siitä, että kipu olisikin lopulta 

epäspesifistä.  

 

Tieteellinen näyttö osalle punalippuoireista on hyvin heikkoa, mutta kliinisessä työssä 

ne ovat aktiivisesti käytössä. (Downie ym. 2013) Esimerkiksi nikamamurtumalle 

edustavimmat punalippuoireet ovat korkea ikä, pitkä kortikosteroidien käyttö, vakava 

trauma ja mustelma tai ihorikko. Kuitenkin yksittäisen tekijän perusteella murtuman 

todennäköisyys on vain 10–30 %. Todennäköisyys on suurempi, jos näitä oireita on 

useampi. Maligniteettiin viittaavista punalippuoireista aiempi maligniteetti on 

edustavin. (Downie ym. 2013) Eri maiden hoitosuosituksia vertailevassa meta-

analyysissa kaikki hoitosuositukset suosittelivat punalippuoireiden poissulkua, mutta 

oireet vaihtelevat hoitosuositusten välillä (Koes ym. 2010).  

3.2 Erikoissairaanhoitoon lähettäminen 

Epäspesifisen alaselkäkivun hoitopaikka tulisi olla perusterveydenhuolto (Alaselkäkipu: 

Käypä Hoito -suositus, 2017; Hartvigsen, 2018). Erikoissairaanhoitoon tulisi lähettää 

vain ne potilaat, joilla epäillään akuutissa vaiheessa välitöntä hoitoa vaativaa tilaa eli 

punalipputilaa.  

 

Turhassa erikoissairaanhoitoon lähettämisessä arvoa tuottamatonta työtä on kuljetus, 

odotusajat ja lisätutkimukset, sillä epäspesifisen kivun tapauksessa ne eivät tuota 

potilaalle hyötyä. Eräässä italialaistutkimuksessa kävi ilmi, että vain 0,6 % sairaalan 

päivystykseen päätyneistä selkäkipupotilaista oli sairaalahoitoa vaativa tila. Toinen 

uhka on päivystyksen ruuhkautuminen sinne kuulumattomista potilaista. Ranskassa 

erään sairaalapäivystyksen potilaista jopa 11 % oli selkäkipupotilaita. (Foster ym. 2018) 
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3.3 Kuvantamistutkimukset 

Alaselkäkipupotilaan selkä tulisi kuvata akuutissa vaiheessa vain silloin, kun esitiedot ja 

kliininen tutkimus antavat vaikutelman spesifisestä tai vakavasta selkäkivun syystä 

(Alaselkäkipu: Käypä Hoito -suositus, 2017; Foster ym. 2018). Suurin osa 

selkäkipupotilaista ei siis tarvitse kuvantamistutkimuksista. Tarpeettomat 

kuvantamistutkimukset voivat johtaa ylidiagnostiikkaan, mikä on sekä lean-filosofian 

että terveydenhuollon etiikan vastaista. Suositusten ja käytännön välinen ero voi 

kuitenkin olla suuri. Akuuttia alaselkäkipua kokevista lähes 40 % magneettikuvattiin 

Norjassa ja jopa puolet Italiassa ja Yhdysvalloissa. (Foster ym. 2018) 

 

Epäspesifisessä akuutissa alaselkäkivussa kuvantamistutkimuksista voi olla jopa haittaa, 

sillä ne lisäävät kivun kroonistumisen riskiä (Stevans ym. 2021). Kuvantamisella, sekä 

magneetti- että röntgentutkimuksilla, voidaan havaita muutoksia, jotka voisivat 

aiheuttaa selkäkipua, mutta samanlaisia muutoksia esiintyy myös samanikäisillä 

kivuttomilla verrokeilla. Kuvantaminen ei muuta hoitolinjaa, mutta voi johtaa potilaan 

toimintakyvyn heikentymiseen. 

3.4 Hoito 

Epäspesifistä alaselkäkipua kokevaa potilasta tulisi informoida kivun hyvästä luonteesta 

ja kannustaa aktiivisena pysymiseen. Käytännössä tällainen edukaatio jää usein 

toteutumatta. (Foster ym. 2018) Alaselkäkipupotilaalle toteutetun edukaation on 

havaittu vähentävän kivun haittaavuutta ja laskevan kustannuksia (Karjalainen ym. 

2003). 

 

Suomalaisessa tutkimuksessa verrattiin mini- interventiota, siihen liitettyä ylimääräistä 

työpaikkakäyntiä ja perinteistä hoitoa pitkittyneen selkäkivun hoitoon. Kaikki ryhmät 

saivat epäspesifisestä alaselkäkivusta kertovan oppaan. Mini-interventio oli lääkärin ja 

fysioterapeutin antama edukaatio epäspesifistä selkäkivusta ja sen hyvälaatuisuudesta. 

Interventioryhmissä päivittäistä kipua koettiin harvemmin ja se oli vähemmän 

haittaavaa kuin verrokkiryhmässä. Sairausloman tarve oli lyhyempää. Ryhmien välillä 

ei ollut eroa kivun voimakkuudessa, Oswestryn-kyselyn haitta-asteessa tai yleisessä 

elämänlaadussa. (Karjalainen ym. 2003) Interventioryhmässä kokonaiskustannukset 

olivat kahden vuoden seurannassa merkitsevästi matalammat kuin perinteisen hoidon, 
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kun taas ylimääräinen käynti työpaikalla ei vähentänyt kustannuksia merkitsevästi. 

(Karjalainen ym. 2004) Tässä tutkimuksessa interventioryhmän haastattelun ja 

tutkimisen oli tehnyt fysiatrian erikoistuva lääkäri ja erikoislääkäri, kun verrokkiryhmä 

taas oli asioinut yleislääkärin vastaanotolla.  

 

Tulehduskipulääkkeet vähentävät akuuttia alaselkäkipua ja sen aiheuttamaa haittaa. 

Sekä kipu että koettu haitta vähenevät vain hieman, mutta tämä jo saattaa helpottaa 

selän aktiivista kuntoutusta. (van der Gaag ym. 2020) Parasetamoli on universaalisti 

käytetty kipulääke, jota on suositeltu alaselkäkivun hoitoon. Se sopii esimerkiksi sydän- 

ja munuaissairaan kipulääkkeeksi tulehduskipulääkkeitä paremmin. Viime vuosina 

parasetamolin käyttöä alaselkäkivun hoidossa on kuitenkin osittain kyseenalaistettu, 

sillä eräissä tutkimuksissa se ei ole osoittautunut lumelääkettä paremmaksi (Williams 

ym. 2014, Saragiotto ym. 2016).  

 

Opioideja ei suositella akuuttiin alaselkäkipuun (Hartvigsen ym. 2018), sillä niiden teho 

alaselkäkivussa ei ole parempi kuin tulehduskipulääkkeiden, ja ne aiheuttavat enemmän 

haittoja (Krebs ym. 2018). Yhdysvalloissa tosin selkäkipu on yleisin yksittäinen oire, 

johon opioideja määrätään. Selkäkivun vuoksi päivystykseen tulevista jopa 60 % on 

määrätty opioideja. (Kao ym. 2014) Suomessa opioidien käyttö epäspesifisen 

selkäkivun hoidossa on ainakin toistaiseksi ollut vähäistä. 

3.5 Kivun kroonistuminen 

Lähes kolmasosalla alaselkäkipupotilaista kipu kroonistuu eli sitä koetaan sitä vielä 

kuuden kuukauden kuluttua. Kroonistumisen riskiin vaikuttaa potilaan psykososiaalinen 

kokonaistila. Psykologisista tekijöistä masennus ja ahdistus lisäävät kroonistumisen 

riskiä. Sosiaalisia riskitekijöitä kroonistumiselle ovat alhainen koulutustaso ja raskas 

fyysinen työkuormitus. (Hartvigsen ym. 2018) Start-kyselyllä arvioiduista pienen riskin 

potilaista noin 20 % kipu kroonistuu, suuren riskin potilaista lähes 50 %. Kun 

psykososiaaliset riskitekijät otetaan huomioon fysioterapiamallin valinnassa, voidaan 

vastata paremmin erilaisen tuen tarpeeseen. Tarpeettomat kuvantamistutkimukset, 

epäadekvaatit lääkehoidot ja turhat erikoissairaanhoitoon lähettämiset lisäävät riskiä 

kivun kroonistumiselle. (Stevans ym. 2021)  
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4 LEAN-FILOSOFIAN IMPLEMENTOINTI 

TERVEYDENHUOLLOSSA 

Mielikuva lean-filosofiasta voi olla vääristynyt. Suomessa toteutettuun 

kyselytutkimukseen vastanneista lääkäreistä yli puolet vastusti lean-projekteja. Suurin 

syy tähän oli halu pitäytyä vanhassa toimintamallissa. (Jorma ym. 2016) Joillekin lean-

sana tuo mieleen säästöt ja leikkaukset, mikä voi osaltaan vähentää halua ryhtyä 

muutokseen (Kim ym. 2006). Työn pitäisi olla mahdollisimman sujuvaa ja työtehtävien 

loppuun asti hiottuja, niin että työntekijän olisi helppoa tehdä työtään ja lopputulos 

palvelisi asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Terveydenhuollon ammattilaiset 

toimivat aina potilaan parhaaksi ja ovat tottuneet siihen, että hoitoperiaatteisiin voi tulla 

kliinisessä työssä muutoksia tieteellisen näytön lisääntyessä. Lean-filosofian ja 

terveydenhuollon perusajatukset ovat pohjimmiltaan samankaltaiset, eikä vastustukselle 

tunnu olevan perusteita. 

 

Ongelmana voi olla huonosti toteutetut koulutukset. Lean-filosofian jalkautus on usein 

lähtenyt käyntiin koko henkilökunnan samanaikaisesta massakoulutuksesta luentojen ja 

työpajojen avulla, ennen kuin varsinaiset lean-muutokset ovat lähteneet käyntiin. 

Toimintatapojen on ajateltu tulevan näin tutuksi kerralla koko henkilökunnalle, joka 

jälkeen muutosten taustasyyt ymmärrettäisiin paremmin ja työntekijät haluaisivat 

omalla toiminnallaan olla osa muutosta. Ongelmana tällaisessa työntöohjauksessa on, 

etteivät lean-koulutetut työntekijät pääse heti käyttämään oppimaansa työssään. 

Todennäköistä on, että tällaisessa tilanteessa koulutus ja siihen kuluneet resurssit 

menevät hukkaan, sillä työntekijät eivät joko enää muista saamaansa koulutusta tai ovat 

turhautuneet odotukseen varsinaisen projektin alkaessa. Lean-koulutus tulisikin antaa 

vain rajatulle ryhmälle kerrallaan. (Suneja ja Suneja 2017) 

 

Toinen ongelma on ollut vain yhden ja saman lean-työkalun implementointi koko 

organisaation laajuudella (Suneja ja Suneja 2017). Tällä tavalla on vastattu yhdessä 

työtehtävässä havaittuun ongelmaan jokaisessa työvaiheessa, mikä voi jopa lisätä arvoa 

tuottamatonta työtä. Työtehokkuuden lisäämiseen käytettävät menetelmät tulee valita 

tehtäväkohtaisesti, jotta ne vastaavat tehtäväkohtaisiin ongelmiin. Yksi lääke ei hoida 

kaikkia sairauksia, eikä yksi lean-työkalu kaikkea tehottomuutta.  
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5 POHDINTA 

Alaselkäkipupotilaan hoitopolussa on useita vaiheita, joissa arvoa tuottamatonta työtä 

voi esiintyä. Taustasyitä arvoa tuottamattoman työn tekemiselle on lukuisia. Vaiheet, 

niiden mahdollinen taustasyy sekä haittavaikutukset on esitetty juurisyyanalyysinä. 

(Taulukko 4)  

 

Hoidontarpeen arvioinnista osa potilaista ohjautuu lääkärin vastaanotolle ja osa suoraan 

fysioterapiaan. Näiden suhde vaihtelee, sillä kriteerit fysioterapeutin suoravastaanotolle 

ovat eivät ole yhtenevät sairaanhoitopiirien välillä. Tulevaisuudessa tutkimustiedon 

karttuessa tullee muodostumaan yhteinen optimoitu kriteeristö, jonka avulla suhde 

vastaa vielä paremmin taustasyytä. Jatkossa voitaisiinkin tutkia alaselkäkipupotilaan 

hoitoprosessin yksittäisiä hoitotapahtumia ja niiden vaikuttavuutta. 

 

Suuri osa arvoa tuottamattomasta työstä johtuu hoitosuositusten noudattamatta 

jättämisestä. Diagnoosivaiheessa turhaan kuvantamiseen tai turhaan 

erikoissairaanhoitoon lähettämiseen voi johtaa esimerkiksi tutkimuslöydösten 

epävarmuus tai konsultaatiomahdollisuuksien puute. Mahdollisia haittoja näistä ovat 

turhat kuljetukset ja kivun kroonistumisen riskin suureneminen. Alaselän 

röntgenkuvantamisessa on aina haittana sädeannos lantion alueelle, joten sitä tulee 

käyttää vain tarkoin valikoiduissa tilanteissa. 

 

Epäspesifisen alaselkäkivun tärkein hoito on kivun hyvälaatuisen luonteen 

ymmärtäminen ja aktiivisena pysyminen. Tarvittavan edukaation antaa fysioterapeutti 

tai lääkäri. Jos tätä tiedonvälitystä ei tapahdu esimerkiksi kiireen tai tietämättömyyden 

takia, potilas ei saa oikeaa kuvaa kivun luonteesta. Edukaatioon tulee käyttää tarpeeksi 

aikaa vastaanottotilanteessa, sillä pelkkään ohjekirjaan verrattuna se vähentää kivusta 

koettua haittaa ja vähentää hoitokustannuksia pitkittyneessä kivussa.  
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Taulukko 4. Juurisyyanalyysi arvoa tuottamattomasta työstä 

 

Hoitopolun vaihe Miksi tapahtuu Haitta 

Ensikontakti   

lääkärin vastaanotolle 

ohjautuminen  

Punalippuoireiden käyttö 

selkäkivun erottelussa on 

epätarkkaa, mikä johtaa 

turhiin lääkärikäynteihin. 

odotus, käynnin 

kustannukset, 

ylidiagnosointi 

Diagnosointi   

turha kuvantaminen  

 

epätarkkuus esitiedoissa, 

epävarmuus tutkimisessa, 

konsultaatiomahdollisuuden 

puute 

ylidiagnosointi, 

ylihoitaminen, 

säderasitus (röntgen) 

turha lähettäminen 

erikoissairaanhoitoon 

epävarmuus tutkimisessa, 

konsultaatiomahdollisuuden 

puute 

potilaan 

kuljettaminen, riski 

kivun 

kroonistumiselle 

Hoito   

edukaation 

toteutumattomuus 

puutteellinen kommunikaatio, 

kiire, lääkärin tietämättömyys  

Potilas ei saa oikeaa 

kuvaa kivun 

luonteesta. 

kivun hoito vuodelevolla edukaation 

toteutumattomuus, yleinen 

uskomus, potilaan oma 

päätös edukaatiosta 

huolimatta 

kivun pitkittyminen, 

toimintakyvyn lasku, 

työstä poissaolo, 

riski kivun 

kroonistumiselle 

kasvaa 

opioidikipulääkitys puutteellinen tietämys 

opioidien tehosta 

alaselkäkipuun 

riippuvuus, 

sosiaaliset ongelmat 
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6 YHTEENVETO 

Diagnostiikan ja hoidon tulisi perustua tieteelliseen näyttöön. Hoitosuositukset ovat 

tieteelliseen näyttöön pohjautuvia, ja niitä päivitetään vastaamaan vallitsevaa 

ymmärrystä hoitolinjasta. Kliinisessä työssä hoitosuositukset ovat ammattilaisen tukena, 

kun arvioidaan esimerkiksi hoidon tarvetta ja sen vaikuttavuutta. Hoitosuosituksista 

voidaan poiketa, mutta tällöinkin päätösten tulee perustua tieteelliseen näyttöön, eivätkä 

ne saa aiheuttaa potilaalle haittaa. 

 

Lähetteetön fysioterapia voi vähentää tarvittavia terveydenhuollon käyntejä. Mallia on 

otettu käyttöön eri puolilla Suomea. Joihinkin alueellisiin hoitopolkuihin sen 

toimintaketju on päivitetty, mutta alaselkäkivun Käypä Hoito -suosituksessa sitä ei vielä 

mainita. Suoraan fysioterapiaan pääsee vain ilman punalippuoireita, joten suuri osa 

potilaista joutuu edelleen käymään lääkärin vastaanotolla epäspesifisen alaselkäkivun 

vuoksi.  

 

Hoitosuositusten vastainen arvoa tuottamaton työ lisää epäspesifisen alaselkäkivun 

kroonistumisen riskiä. Arvoa tuottamattomia vaiheita voivat olla turhat lääkärikäynnit, 

kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset, erikoissairaanhoitoon lähettäminen ja 

tarpeettomat lääkitykset. Edellä mainittuja tulisi käyttää harkiten, mutta kivun 

pitkittyessä tai uusien oireiden ilmaantuessa niilläkin on paikkansa.  

 

Epäspesifisen alaselkäkivun hoidon kulmakiviä ovat selkäkivun hyvälaatuisuudesta 

kertominen ja aktiivisuuteen kannustaminen, sillä suuri osa epäspesifisestä 

alaselkäkivusta väistyy ajan kanssa. Kivun vähentämiseksi voidaan käyttää 

kipulääkkeitä, ottaen huomioon niiden haittavaikutukset ja näytön asteen. Akuutin 

vaiheen jälkeen ajoitettu fysioterapia tukee selän aktiivista kuntoutusta.  

 

Lean-filosofia tulee siirtymään terveydenhuoltoon tulevaisuudessa vielä suuremmissa 

määrin. Suurin kehityskohde on sen jalkauttaminen. Hyvin suunnitellulla käyttöönotolla 

lisätään henkilökunnan muutosmyönteisyyttä ja mahdollistetaan sujuvammat hoitopolut 

terveydenhuollossa.  

 



 

 

24 

LÄHDELUETTELO 

Abdulmalek, F. A., Rajgopal, J. & Needy, K. L. S., 2006. A classification scheme for 

the process industry to guide the implementation of lean. Engineering Management 
Journal, 18 (2), S. 15-25. 

Alaselkäkipu. Käypä hoito -suositus, 2017. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja 
Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim. Saatavissa: www.kaypahoito.fi. [viitattu 1.4.2022] 

Bowen H.K. & Spear S.J. 1999. Decoding the DNA of the Toyota Production System. 
Harvard Business Review 77(5). 

D’Andreamatteo, A., Ianni, L., Lega, F. & Sargiacomo, M., 2015. Lean in healthcare: A 
comprehensive review. Health Policy, 119 (9), S. 1197-209. 

Downie, A., Williams, C. M., Henschke, N., Hancock, M. J., Ostelo, R. W. J. G., de 

Vet, H. C. W., Macaskill, P., Irwig, L., van Tulder, M. W., Koes, B. W. & Maher, 
C. G., 2013. Red flags to screen for malignancy and fracture in patients with low 

back pain: systematic review. The BMJ [verkkodokumentti], 11 (347). Saatavissa: 
/pmc/articles/PMC3898572/ [Viitattu 1.4. 2022]. 

Eläketurvakeskus, 2019. Eläketurvakeskuksen tilastoja [verkkodokumentti]. Helsinki: 

Eläketurvakeskus. ISSN 2343-3558. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2019062722137 [viitattu 1.4.2022]. 

Foster, N. E., Anema, J. R., Cherkin, D., Chou, R., Cohen, S. P., Gross, D. P., Ferreira, 
P. H., Fritz, J. M., Koes, B. W., Peul, W., Turner, J. A., Maher, C. G., Buchbinder, 
R., Hartvigsen, J., Underwood, M., van Tulder, M., Menezes Costa, L., Croft, P., 

Ferreira, M., Genevay, S., Hancock, M. J., Hoy, D., Karppinen, J., Kongsted, A., 
Louw, Q., Öberg, B., Pransky, G., Schoene, M., Sieper, J., Smeets, R. J. & Woolf, 

A., 2018. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and 
promising directions. The Lancet, 391 (10137), S. 2368–2383. 

van der Gaag, W. H., Roelofs, P. D. D. M., Enthoven, W. T. M., van Tulder, M. W. & 

Koes, B. W., 2020. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for acute low back pain. 
The Cochrane database of systematic reviews [verkkojulkaisu], 4 (4). Saatavissa: 

https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.pc124152.oulu.fi:9443/32297973 [viitattu 
3.4.2022]  

Haldeman, S., Kopansky-Giles, D., Hurwitz, E. L., Hoy, D., Mark Erwin, W., Dagenais, 

S., Kawchuk, G., Strömqvist, B. & Walsh, N., 2012. Advancements in the 
Management of Spine Disorders. Best Practice & Research Clinical 

Rheumatology, 26 (2), S. 263–280. 
Hartvigsen, J., Hancock, M. J., Kongsted, A., Louw, Q., Ferreira, M. L., Genevay, S., 

Hoy, D., Karppinen, J., Pransky, G., Sieper, J., Smeets, R. J., Underwood, M., 

Buchbinder, R., Cherkin, D., Foster, N. E., Maher, C. G., van Tulder, M., Anema, 
J. R., Chou, R., Cohen, S. P., Menezes Costa, L., Croft, P., Ferreira, P. H., Fritz, J. 

M., Gross, D. P., Koes, B. W., Öberg, B., Peul, W. C., Schoene, M., Turner, J. A. 
& Woolf, A., 2018. What low back pain is and why we need to pay attention. The 
Lancet, 9 (391), S. 2356-2367. 

Henschke, N., Maher, C. G., Refshauge, K. M., Herbert, R. D., Cumming, R. G., 
Bleasel, J., York, J., Das, A. & McAuley, J. H., 2009. Prevalence of and screening 

for serious spinal pathology in patients presenting to primary care settings with 
acute low back pain. Arthritis & Rheumatism [online], 60 (10), S. 3072–3080.  

Hon, S., Ritter, R. & Allen, D. D., 2021. Cost-Effectiveness and Outcomes of Direct 

Access to Physical Therapy for Musculoskeletal Disorders Compared to Physician-



 

 

25 
First Access in the United States: Systematic Review and Meta-Analysis. Physical 
Therapy, 101 (1). 

Jeffrey Kao, M. C., Minh, L. C., Huang, G. Y., Mitra, R. & Smuck, M., 2014. Trends in 

Ambulatory Physician Opioid Prescription in the United States, 1997-2009. PM 
and R, 6 (7), S. 575-82. 

Jorma, T., Tiirinki, H., Bloigu, R. & Turkki, L., 2016. LEAN thinking in Finnish 
healthcare. Leadership in Health Services, 29 (1), S. 9-36. 

Karjalainen, K., Malmivaara, A., Mutanen, P., Roine, R., Hurri, H. & Pohjolainen, T., 

2004. Mini-intervention for subacute low back pain: two-year follow-up and 
modifiers of effectiveness. Spine, 29 (10), S. 1069–1076.  

Karjalainen, K., Malmivaara, A., Pohjolainen, T., Hurri, H., Mutanen, P., Rissanen, P., 
Pahkajärvi, H., Levon, H., Karpoff, H. & Roine, R., 2003. Mini-Intervention for 
Subacute Low Back Pain. Spine, 28 (6), S. 533–540.  

Karppinen J., Kangas H., Paukkunen M., Remes J. & Partanen K, 2020. Fysioterapeutin 
suoravastaanotto tuki- ja liikuntaelinpotilaiden hoidossa. Työnjako ja kokemuksia. 

Suomen Lääkärilehti, 5 (77). 
Kim, C. S., Spahlinger, D. A., Kin, J. M. & Billi, J. E., 2006. Lean health care: what can 

hospitals learn from a world-class automaker? Journal of hospital medicine, 1 (3), 

S. 191-99. 
Koes, B. W., van Tulder, M., Lin, C. W. C., Macedo, L. G., McAuley, J. & Maher, C., 

2010. An updated overview of clinical guidelines for the management of non-
specific low back pain in primary care. European Spine Journal, 19 (12), S. 2075-
94.  

Krebs, E. E., Gravely, A., Nugent, S., Jensen, A. C., DeRonne, B., Goldsmith, E. S., 
Kroenke, K., Bair, M. J. & Noorbaloochi, S., 2018. Effect of Opioid vs Nonopioid 

Medications on Pain-Related Function in Patients With Chronic Back Pain or Hip 
or Knee Osteoarthritis Pain: The SPACE Randomized Clinical Trial. JAMA, 319 
(9), S. 872–882.  

Kujala J., Lillrank P., Kronström V. & Peltokorpi A., 2006. Time-based management of 
patient processes. Journal of Health Organization and Management, 20 (6), S. 512-

524. 
Melton, T., 2005. The Benefits of Lean Manufacturing: What Lean Thinking has to 

Offer the Process Industries. Chemical Engineering Research and Design, 83 (6), 

S. 662–673. 
Poksinska, B., 2010. The current state of lean implementation in health care: Literature 

review. Quality Management in Health Care, 19 (4), 319–329.  
Saragiotto, B. T., Machado, G. C., Ferreira, M. L., Pinheiro, M. B., Abdel Shaheed, C. 

& Maher, C. G., 2016. Paracetamol for low back pain. The Cochrane Database of 

Systematic Reviews [verkkodokumentti], 2016. Saatavissa: 
/pmc/articles/PMC6353046/ [Viitattu 31.3.2022]. 

Spear, S. J., 2005. Fixing health care from the inside, today. Harvard Business Review, 
83 (9), S. 78-91. 

Stevans, J. M., Delitto, A., Khoja, S. S., Patterson, C. G., Smith, C. N., Schneider, M. J., 

Freburger, J. K., Greco, C. M., Freel, J. A., Sowa, G. A., Wasan, A. D., Brennan, 
G. P., Hunter, S. J., Minick, K. I., Wegener, S. T., Ephraim, P. L., Friedman, M., 

Beneciuk, J. M., George, S. Z. & Saper, R. B., 2021. Risk Factors Associated With 
Transition From Acute to Chronic Low Back Pain in US Patients Seeking Primary 
Care. JAMA Network Open [verkkojulkaisu], 4 (2), e2037371. Saatavissa: 

/pmc/articles/PMC7887659/ [Viitattu 7.4.2022]. 
Suneja, A. & Suneja C. 2017. Lean ja terveydenhuolto. Helsinki: Kustannus Oy 

Duodecim, 210 s. ISBN 978-951-656-988-1. 



 

 

26 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 

FinTerveys 2017-tutkimus [verkkodokumentti]. Helsinki: Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. ISSN 1798-0089. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-

952-343-105-8  [viitattu 28.2.2022] 
 

Tuki- ja liikuntaelinliitto ry, 2022. TULE Tuki- ja liikuntaelinliitto, tule kustannukset 
[verkkodokumentti]. Helsinki: Suomen tule. Saatavissa: https://suomentule.fi/tule-
kustannukset/ [viitattu 1.4.2022] 

Williams, C. M., Henschke, N., Maher, C. G., van Tulder, M. W., Koes, B. W., 
Macaskill, P. & Irwig, L., 2013. Red flags to screen for vertebral fracture in 

patients presenting with low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 
[verkkojulkaisu], 2013 (1). Saatavissa: 
/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD008643.pub2/full [Viitattu 1.4.2022]. 

Williams, C. M., Maher, C. G., Latimer, J., McLachlan, A. J., Hancock, M. J., Day, R. 
O. & Lin, C. W. C., 2014. Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a 

double-blind, randomised controlled trial. Lancet, 384 (9954), S. 1586–1596.  
Young, T., Brailsford, S., Connell, C., Davies, R., Harper, P. and Klein, J. H., 2004. 

Using industrial processes to improve patient care. BMJ, 328 (7432), S. 162–164. 

  



LIITE 1  

 

1 

 

Liite 1. Oswestryn toimintakykyindeksin arviointilomake

 



LIITE 1  

 

2 



LIITE 1  

 

3 



LIITE 1  

 

4 

 


	TEKNILLINEN TIEDEKUNTA
	ALASELKÄPOTILAAN HOITOPOLKU LEAN-NÄKÖKULMASTA
	Tellu Salmenkylä
	TUOTANTOTALOUS
	Kandidaatintyö
	Toukokuu 2022
	SISÄLLYSLUETTELO
	1 JOHDANTO
	2 KIRJALLISUUSKATSAUS
	2.1 Lean-filosofia
	2.2 Lean-filosofia terveydenhuollossa
	2.3 Alaselkäkipu
	2.3.1 Yhteiskunnallinen merkittävyys

	2.4 Alaselkäkivun hoitopolku
	2.4.1 Oirekyselyt


	3 MISSÄ ARVOA TUOTTAMATONTA TYÖTÄ TAPAHTUU?
	3.1 Lääkärikäynnit
	3.2 Erikoissairaanhoitoon lähettäminen
	3.3 Kuvantamistutkimukset
	3.4 Hoito
	3.5 Kivun kroonistuminen

	4 Lean-filosofian implementointi terveydenhuollossa
	5 POHDINTA
	Taulukko 4. Juurisyyanalyysi arvoa tuottamattomasta työstä

	6 YHTEENVETO
	LÄHDELUETTELO

