
1

LEAN-AJATTELU
TERVEYDENHUOLLOSSA



2

Tiivistelmä

Lean on yksi monista tuotantotaloudellisista koulukunnista, joiden juuret ovat tehdasteollisu-
udessa. Koulukuntien ajattelumalleja on sovellettu terveydenhuoltoon vaihtelevalla menestyksellä.  
Yleisellä tasolla ei ole näyttöä minkään erityisen lähestymistavan paremmuudesta, vaikka prosessi- 
ja yksikkötasolla on dokumentoitu parhaita käytäntöjä. 

Terveydenhuolto on hyvin monimuotoinen, joten sitä ei voi tarkastella kuin yhtä toimialaa. Pikem-
minkin terveydenhuolto on monen eri toiminnan muodostama klusteri. Terveydenhuolto sisältää 
useita toiminnallisia logiikoita, moodeja, kuten päivystys, elektiiviset, ja kroonisten potilaiden hoi-
va. Kysyntä-tarjonta –perustaiset toimintamoodit (DSO) auttavat jäsentämään terveydenhuollon 
palvelutuotannon toiminnallisiin kokonaisuuksiin, moodeihin. Jokaiseen moodiin tulee erikseen 
hakea ja soveltaa asianmukaisia johtamisperiaatteita, kuten erilaisia Lean –versioita. Systemaat-
tinen kehittäminen vaatii myös yleisen ajatuksen tai teeman, jonka ympärille organisoidaan 
pitkäjänteistä kehitystyötä.

Tuotannon johtaminen

Tuotantotalous (Operations Management) tutkii tavara- ja palvelutuotantojärjestelmien toimin-
nallista logiikkaa. Tavoitteena on teknisten ja taloudellisten rajoitteiden puitteissa organisoida 
tuotanto mahdollisimman hyvin saavuttamaan asetetut tavoitteet. Tuote- ja tuotantotekniset 
seikat (esim. kliininen medisiina) otetaan annettuina Black Box -ehtoina. 

Tarkasteltavia ilmiöitä ovat prosessit, tuotantojärjestelmät, -ketjut ja -verkostot (Demand-
Supply Chain) sekä niitä tukevat organisatoriset ratkaisut ja kompetenssit. Tuotantotaloudessa 
on normaaliparadigma (vrt. koulumedisiina) sekä koulukuntia, jotka tarkastelevat ilmiöitä eri 
näkökulmista perustuen erilaisiin oletuksiin (vrt. homeopatia). Keskeisimmät koulukunnat ovat 
Lean, Agile, Total Quality Management (TQM), Six Sigma, sekä Theory of Constraints (TOC, ns. 
pullonkaulateoria). Koulukuntien välillä olevat erot ovat pikemminkin sovellutuskohteissa ja pai-
notuksissa. Koulukuntia arvioitaessa on huomioitava:

Mistä kysyntä- & tuotantoympäristöistä ne ovat lähtöisin ja mihin ne parhaiten soveltuvat?

Mitkä ovat ensisijaiset tavoitteet (laatu, tehokkuus, sujuva virtaus, jne), ja miten niitä opti-
moidaan?

Keskeiset ilmiöt (poikkeamat, läpimenoaika, jne.), mittarit, ja menetelmät.

Muutosjohtamisen oletukset ja menetelmät (osallistava vs. asiantuntijalähtöinen; benchmark-
ing vs. innovaatiot; kannustimien käyttö, jne.)  

•

•

•

•
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Tuotantotyypit

Tuotantoa pyritään tyypittelemään, jotta määrätyt tuotteet voitaisiin yhdistää määrättyihin proses-
seihin. Tyyppejä muodostetaan seuraavien muuttujien mukaan:

Tuotteiden vaihtelu tai valikoima (product variety): Palveluissa tämä tyypillisesti on sama 
kuin asiakaskontaktin intensiivisyys tai potilaan terveyskäyttäytymisen merkitys.

Yhden tuotteen tai asiakastilauksen suhteellinen läpimenoaika: Palveluissa voidaan tämän 
sijasta käyttää esim. hoidettujen potilaiden määrää per aikayksikkö.

•

•

Kuva 1:  Tuotantotyypit valikoiman ja läpimenoajan mukaan

Tämän perusteella saadaan viisi pääluokkaa (Kuva 1):

Projekti (Teollisuudessa esim. Laivanrakennus. Terveydenhuollossa esim. harvinaiset, erittäin 
kalliit, ja/tai monimutkaiset co-morbiditeetti –tapaukset)

Verstas (job shop) (Teollisuudessa esim. Lentokoneet. Terveydenhuollossa esim. hankalasti 
diagnostisoitavat syövät ja infektiot.) Verstaissa tuotetaan asiakaskohtaisesti räätälöityjä 
tuotteita ja versioita. 

Erätuotanto (batch fl ow) (Teollisuudessa esim. muovipuristeet, emolevyt. Terveydenhuol-
lossa esim. kiireettömät diagnostiikat ja ryhmäneuvonta) Tuotetaan identtisiä tuotteita tai 
komponetteja optimaalisen pitkissä sarjoissa. Prosessi katkeaa sarjojen välissä. Teollisuudessa 
eskeneräistä tuotantoa pidetään välivarastoissa, terveydenhuollossa keskeneräiset potilaat 
ovat hoitojonoissa.

Linjatuotanto (line fl ow) (Teollisuudessa esim. autot, tietokoneet. Terveydenhuollossa esim. 
päivystystapaukset ja elektiivinen kirurgia). Integroitu kokoonpano ja toimitusketjut (supply 
chain). Tuotanto on (lähes) katkeamaton virta; välivarastot ja odotusajat minimoidaan.

Jatkuva prosessi (continuous fl ow), (Teollisuudessa esim. sellu, öljynjalostus. 
Terveydenhuollossa esim. pitkäaikainen lääkehoito ja automaattinen monitorointi)

Monimutkaisten potilasprosessien eri vaiheissa voidaan soveltaa eri tuotantotyyppejä.

Taulukossa 1 havainnollistetaan eri tuotantotaloudellisten koulukuntien ajattelumallien 
tuotannollisia tavoitteita.

•

•

•

•

•
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Taulukko 1: Ajattelumallit ja tuotannolliset tavoitteet

Ajattelumalli Tuotannollinen tavoite

Lean Tuotanto mahdollisimman lähelle linjatuotantoa

Agile Keskittyy verstastuotantoon, jossa vaihtelevaa kysyntää ja tuotevariaatio-
ta pyritään hallitsemaan joustavilla resursseilla

TOC Pullonkaulojen tunnistaminen ja kehittäminen

TQM ja Six Sigma Virtaavan tuotannon (virhe)vaihtelun minimoiminen ja standardointi

Terveydenhuollon Lean –sovellutuksissa tavoitteena on linjatuotanto. Linjatuotantoon pyritään 
tuotteistamalla hoitopolkuja (clinical pathways) määrätyille sairaus- tai potilastyypeille. Toimenpi-
teiden ja vaiheaikojen standardoinnin ollessa hankalaa tulee muodostaa kapeasti määriteltyjä hoi-
topolkuja. Ongelmaksi muodostuu, että kapeasti määritellyt hoitopolut heikentävät tehokkuutta, 
jos niillä ei ole riittävää ja tasaista volyymia. 

Tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus

Tuotantotaloudelliset menetelmät soveltuvat ensisijaisesti suoriteperustaisen tuottavuuden ke-
hittämiseen. Suorite on mitä potilaalle tehdään (toimenpide, output). Vaikutus on mitä potilaan 
terveydentilalle tapahtuu (outcome). Suoritteesta ei seuraa yksiselitteistä vaikutusta, väliin tulevia 
tekijöitä ovat esim. potilaan terveyskäyttäytyminen, placebo, ja sattumanvaraiset tekijät. Vai-
kuttavuuden keskeinen tekijä on kliininen päätöksenteko: mitä tutkitaan ja hoidetaan milläkin 
suoritetyypeillä ja -määrillä. 

Tuottavuus on panosten suhde tuotokseen. Tuottavuuden kehittäminen tarkoittaa, että vähem-
mällä saadaan enemmän ja/tai parempaa. Tuotokset ovat suoritteita. Vaikuttavuus on panosten 
suhde vaikutuksiin.

Panokset voidaan jakaa pääsääntöisesti:

Henkilö- ja pääomaresurssit: käytettävissä olevat henkilö- tai laiteajat tyypeittäin 
(lääkäriaika, hoitaja-aika).  

mitataan kapasiteetin käyttöasteella (tekninen tehokkuus): miten monta 
vakioitua suoritetta per resurssiyksikkö (tiimi, osasto, jne) per aikayksikkö.

Rahalliset resurssit

mitataan resurssiyksikön hinnalla (taloudellinen tehokkuus): mikä on suoritteen 
yksikkökustannus.

Teknisen ja taloudellisen tehokkuuden suhteeseen vaikuttaa resurssien 
allokatiivinen tehokkuus

mitataan minkähintaisia resursseja käytetään mihinkin (lääkäri-hoitaja –suhde, 
lääkärin työnkuva). 

Teknisen, taloudellisen ja allokatiivisen tehokkuuden yhdistelmää kutsutaan 
resurssitehokkuudeksi (resource effi ciency).

Virtaustehokkuudeksi (fl ow effi ciency) kutsutaan läpimenoaikaa (aika ensimmäisestä yhteyden-
otosta tapauksen sulkemiseen). Virtaustehokkuus ottaa myös huomioon asiakkaan suorat ja 
epäsuorat kustannukset, odotusajat, vaivannäön, kärsimyksen jne. Potilaskeskeisyyden ensisijaiset 
ilmiöt ja mittarit ovat laatu & potilasturvallisuus sekä läpimenoaika. 

•

•

•
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Tuottavuuden kehittämisen keskeinen dilemma on resurssi- ja virtaustehokkuuden 
optimointi (Kuva 2): suoritteita pitäisi tuottaa mahdollisimman tehokkaasti, mutta ne 
pitäisi pystyä järjestämään niin, että virtaus (potilasprosessi) on mahdollisimman sujuva.

Kuva 2: Resurssitehokkus ja virtaustehokkuus

Resurssi- ja virtaustehokkuuden välinen suhde ei ole suoraviivainen. Tiettyyn rajaan asti 
virtaustehokkuus edistää resurssitehokkuutta. Tietyn rajan jälkeen kapasiteetin käyttöasteen ko-
hoaminen voi huonontaa virtaustehokkuutta eksponentiaalisesti:  prosessi menee tukkoon.

Resurssitehokkuutta ei voi tavoitella päivystyksessä, ts. stand-by  -palvelussa, joka edellyttää 
resurssien varallaoloa. Resurssitehokkuuden vaatimus voi hoitokomponenttien erätuotannossa 
(esim. diagnostiset kokeet) aiheuttaa tuhoisia seurauksia virtaustehokkuudelle (ns. keskeneräinen 
potilas –ilmiö).

Virtaustehokkuus ei ole relevantti tavoite kroonisissa taudeissa tai palliatiivisessa hoidossa, koska 
prosessilla ei ole määrättyä päätepistettä eikä siten tavoitteellista läpimenoaikaa. 

Koulukunnat

Lean on kehkeytynyt Japanin autoteollisuudessa 1950 –luvulta lähtien. Leanin keskeinen saavutus 
on ollut siirtää kappaletavaran valmistus erätuotannosta linjatuotantoon. Lean –ajattelun keskei-
set periaatteet ovat:

Asiakasarvon tuottaminen (customer value)

Tuotteita ja palvelua tuotetaan vain, jos sille on kysyntää

Kaikki poistetaan, mikä ei tuota asiakkaalle arvoa tai ole tuotannon kannalta oleellista (huk-
ka = waste, muda)

Tuotanto pyritään hoitamaan mahdollisimman niukoilla resursseilla (lean)

Tasainen tuotantovirta (swift, even fl ow)

Virhevaihtelu minimoidaan (quality assurance)

Pyritään virtaustehokkuuteen (resurssitehokkuus eliminoi hukkatuotannon)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tehokas

Tehoton Tehokas

Resurssitehokkuus 
Kapasiteetin 
käyttöaste 
Yksikkökustannus

Virtaustehokkuus
Läpimenoaika

Jatkuva
Prosessi

Halpa, mutta
hidas

Tavoitetila

Nopea, mutta 
kallis

Kaoottinen
organisaatio
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Lean –ajattelun laajennus on sen periaatteiden soveltaminen kysyntä- tarjontaketjuihin (demand-
supply chain management), jossa pyritään integroimaan kokonaisia alihankkijaverkostoja. 

Lean –ajattelun oletukset ja rajoitukset ovat: 

vakaa tai vakioitavissa oleva kysyntä

hinta- ja laatukilpaillut markkinat

asiakkaan ja arvon määrittely yksiselitteistä; ts. hukan (muda) määrittely myös yksiselitteistä

ennalta suunniteltavissa olevat prosessit ja sekvenssit (tightly coupled dependent events)

Agile (joustava) noudattaa pitkälti Lean –ajattelua. Agile syntynyt ja sovellettu ympäristöissä, jois-
sa kysyntä on epävakaista, ennustamatonta ja vaikeasti tasattavissa sekä määrien että tuotetyyp-
pien mukaan. Näistä syistä keskeiset periaatteet ovat:

prosessien nopea konfi gurointi kysynnän mukaan, lyhyet asetusajat

suunnittelun ja tuotannon läheinen yhteistyö

resurssitehokkuus ei ole keskeistä, ylläpidetään stand by resursseja, koska oletetaan asiakkai-
den olevan valmiita maksamaan nopeista toimituksista ja erikoistuotteista. 

Lean ja Agile ovat yhdistettävissä (Leagile), esim. siten, että potilasprosessin alkupäässä, kun diag-
noosi ei ole vielä varmistunut, sovelletaan Agilea, loppupäässä Leania.

Theory of Constraint (TOC) on Eliyahu Goldrattin luoma yhteinäinen teoria. TOC:n keskeinen 
havainto on, että prosessin tehokkuus määräytyy sen heikoimman lenkin (pullonkaulan) tehok-
kuudesta. Niinpä Leanista poiketen TOC ei pyri tuotantolinjojen kokonaisvaltaiseen tasapainotta-
miseen, vaan pullonkaulojen tunnistamiseen ja ohjaamiseen. 

Kokonaisvaltaisen laadunohjauksen (TQM) perusajatus on, että tuotannon ongelmat palau-
tuvat (virhe)vaihteluun (variation), jolla on erityisiä (tilannekohtaisia) ja yleisiä (tuotantojärjestel-
män rakenne) johtuvia syitä. Laatua ja tuottavuutta parannetaan samanaikaisesti virhevaihtelua 
vähentämällä. Keskeiset menetelmät ovat:

Laadun varmistus standardeilla ja järjestelmillä

Jatkuva kehittäminen (kaizen)

Tilastollinen prosessianalyysi ja –johtaminen (statistical process control), jonka erityistapaus 
on Six Sigma. 

TQM korostaa asiakaslähtöisyyttä ja tiimityötä.

Toyota Production System (TPS) on Toyotan kehittämä oma sovellutus. Se sisältää elementtejä 
kaikista edellä mainituista, lisäksi vahva yrityskulttuurin, johtajuuden ja jatkuvan kehittämisen 
painotus.

Koulukunnat ovat samanlaisia käsityksissään muutoksen johtamisesta. Kaikissa painotetaan tiimi-
työtä, osallistamista, ongelmanratkaisua ja jatkuvaa kehitystyötä. Six sigma on eniten asiantuntija-
lähtöinen korostaessaan tilastollisen analyysin merkitystä (black belts).

Lean –ajattelun ongelmakohdat terveydenhuollossa

Lean –ajattelua on sovellettu terveydenhuollossa enemmän kuin muita koulukuntia. Kirjallisuu-
dessa ei ole systemaattisia vertailuja lean vs. muut koulukunnat; pikemminkin kehitystarinoita 
perinteisestä tai puuttuvasta johtamisesta kohti systemaattisempaa kehittämistä. Lean –ajattelun 
periaatteet ovat arvokkaita (kts. Lista Lean periaatteista

•

•

•

•

1.

2.

3.

1.

2.

3.



7

edellä). Ajattelutavassa on kuitenkin joukko fundamentaalisia ongelmia niitä terveydenhuoltoon 
sovellettaessa:

Asiakasarvon määrittäminen vaikeata: 

Arvo (value) määräytyy siitä, mistä (valistunut) asiakas on valmis maksamaan. Informaatio-
asymmetria –teesin mukaan potilailla monissa tapauksissa ei ole  edes mahdollisuutta tietää, 
mikä tuo hänen tilanteeseensa terveysarvoa.  

Asiakaslähtöisyys vaikeata toteuttaa: 

Asiakkuus terveydenhuollossa ei ole yksiselitteinen. Potilas on palvelujen loppukäyttäjä, mut-
ta asiakkuudessa on muitakin osapuolia, kuten rahoittaja, työnantaja ja terveysviranomaiset. 

Hukka on vaikea määrittää:

Jos arvoa ei voi yksiselitteisesti määritellä, ei myöskään voi selkeästi sanoa, mikä on ei-arvoa, 
hukkaa (muda). Esimerkiksi, tuottaako second opinion tai yksi lisätutkimus arvoa vai ei? 

Laadun hallinta vaikeata:

Teollinen laadunhallinta ei tarjoa välineitä havainnolle, että joissakin palveluissa kolmannes 
ongelmista johtuu asiakkaasta itsestään.

Vaiheaikojen vakiointi hankalaa: 

Lean pyrkii kokonaisprosessin tasapainottamiseen ja tahdistamiseen. Monissa hoitopro-
sesseissa vaiheaikojen vakiointi ei ole mahdollista, koska kliininen kuva on epävarma, josta 
syystä potilasprosessia ei voi suunnitella, aikatauluttaa ja resursoida etukäteen.

Prosessien selkeyttäminen vaikeata:

Teollisuudessa, erityisesti kappaletavarateollisuudessa prosessit ovat määrättyjä, polkuriip-
puvaisia sekvenssejä, joissa jokainen vaihe on olennainen ja sillä on oma paikkansa (tightly 
coupled dependent events). Monet terveydenhuollon prosessit eivät täytä näitä ehtoja (loo-
sely coupled independent events).

Kysynnän hallinta hankalaa: 

Prosessin tasapainottaminen edellyttää kysynnän hallintaa ja virtauksen tasapainottamista. 
Vakavissa ja kiireellisissä tapauksissa tämä ei ole mahdollista.

Suppea Lean: sovella missä soveltuu

Edellisestä seuraa, että Lean –ajattelua voi soveltaa valikoidusti niillä terveydenhuollon aloilla, 
joilla pätee:

Arvo ja ei-arvo ovat kiistattomat (esim. päällekkäinen työ)

Prosessi on suunniteltavissa etukäteen (elektiiviset)

Kysyntä on seulottavissa ja ohjattavissa (lähetepakko).

Kaikissa asioissa tulee kuitenkin pyrkiä yleisiin Lean –tavoitteisiin:

Resurssitehokkuuden ja virtaustehokkuuden optimointi

Laadun (virheettömyys) ja potilasturvallisuuden maksimointi.

Johtopäätökset edellisestä ovat, että Lean –ajattelua voi soveltaa suorite –perustaisen tehokkuu-
den kehittämiseen soveltuvilla osa-alueilla. Sen rinnalla tulee erikseen kehittää vaikuttavuutta. 
Tehdastuotanto ei lähtökohtaisesti ole hyvä esikuva kaikille

•

•

•

•

•

•

•

1.

2.

3.

•

•
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terveydenhuollon aloille. Terveydenhuollossa johtamismenetelmiä on sovellettava eri tavoin eri 
osa-alueilla. Tämä edellyttää terveydenhuollon toiminnallista segmentointia.

Terveydenhuollon segmentointi

Terveydenhuollon palvelutuotanto on jaettava osiin toiminnallisen logiikan mukaan. Eri osissa 
tuottavuudelle asetetaan erilaisia tavoitteita, resurssi- ja virtaustehokkuus optimoidaan eri tavoin 
sekä sovelletaan erilaisia menetelmiä.

Terveydenhuolto on perinteisesti segmentoitu loogisesti homogeenisiin osa-alueisiin eri kriteerein:

kiireelliset – kiireettömät

vakavat – lievät

potilaan demografi nen status (lapset, nuoret, vanhat; miehet, naiset; sotilaat, siviilit; työlliset, 
työvoiman ulkopuoliset,  jne)

kliiniset kriteerit, kuten kehon osa (ortopedia, neurologia, ihotaudit, jne.); aiheuttaja (trauma, 
infektio, kasvain, perinnöllinen, jne.); pääasiallinen menetelmä (kirurgia, sisätaudit, sädehoi-
to, jne.).

Kliiniset kriteerit ovat luotu tiedeperustaisesti lääketieteellisen johtamisen tueksi. Niistä kuitenkin 
seuraa toiminnallisesti hankala funktionaalinen organisaatio, jossa tyypillisesti resurssitehokkuutta 
kehitetään virtaustehokkuuden kustannuksella. 

Kysyntä- tarjonta –lähtöiset toimintamoodit (DSO)

Toiminnalliseen logiikkaan perustuva segmentointitapa on kysyntä-tarjonta –lähtöiset toiminta-
moodit (Deman-Supply –based Operating Modes, DSO)1. 

Toimintamoodi (mode of operation) tarkoittaa resurssien ryhmittelyä ja ohjausta tilanteen ja 
tavoitteiden mukaisesti: potilaan ongelma (demand) on ratkaistava käytettävissä olevien resurssi-
en (supply) rajoissa ryhmittelemällä ja ohjaamalla niitä tarkoituksenmukaisesti (operating mode). 
Organisaatiot voivat erikoistua johonkin moodiin ja luoda kiinteitä resurssikeskittymiä (esim. 
traumapäivystys). Monitoiminnallinen tuotantoyksikkö (esim. yleislääkäri) voi kuitenkin vaihtaa 
moodista toiseen ilman resurssimuutoksia. 

DSO –logiikan tavoitteena on luokitella terveydenhuollon toiminnat riittävän homogeenisiin ryh-
miin. DSO –logiikka perustuu seuraaviin oletuksiin kysynnästä ja tarjonnasta.

Kysyntää määräävät:

Kysyntä voi olla kiireellistä tai kiireetöntä

Kysyntä voi olla vakavaa tai lievää 

Potilaan ongelman syy voi olla ilmeinen tai erityistä diagnostiikkaa vaativaa. 

Potilaat eivät aina tiedä kysyä mitä tarvitsevat, tai tarvitse mitä pyytävät, joten segmentointia ei 
voi tehdä pelkästään asiakastarpeen (itse ilmoitettu tulosyy) mukaan.

•

•

•

•

1.

2.

3.

1Ks. Lillrank & Venesmaa: Terveydenhuollon alueellinen palvelujärjestelmä, Talentum 2010

Lillrank, Paul, Groop, Johan, Malmstöm, Tomi (2010), Demand and Supply–based operating modes—A Framework for 
Analyzing Health Care Service Production. Milbank Quarterly, Vol. 88. No 4. pp. 595-615.
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Tarjontaa rajoittavat:

Tekniset tekijät, ts. lääketieteen asettamat rajoitteet: diagnoosi ei aina ole täsmällinen, 
kaikkia ei voi parantaa. Jotkut prosessit voidaan suunnitella ja aikatauluttaa alusta loppuun 
(tekonivelkirurgia), kun toisissa prosessi on iteratiivisesti kehkeytyvä, se voidaan suunnitella 
vain muutama vaihe kerrallaan sen mukaan, miten diagnoosi varmistuu tai potilas reagoi 
erilaisiin toimenpiteisiin (vaikeat syövät). 

Behavioraaliset tekijät liittyvät potilaan terveyskäyttäytymiseen. Potilaat hakeutuvat hoi-
toon, toteuttavat ohjeita ja reagoivat toimenpiteisiin vaihtelevasti.   

Taloudelliset rajoitteet ovat yleisiä resurssivajeita (kaikkeen ei ole varaa) tai erityisiä koh-
danto-ongelmia (resurssi on olemassa, mutta ei välittömästi käytettävissä)

Teknisistä ja taloudellisista rajoitteista seuraa, että kaikkia potilastapauksia ei voi hoitaa katkea-
mattomana virtana, vaan ne on jaettava erillisiin vaiheisiin, joista muodostetaan prosesseja. 

Kysyntää ja tarjontaa yhdistelemällä saadaan seitsemän DSO –moodia (Kuva 3).

•

•

•

Kuva 3:  Kysyntä-tarjonta –lähtöisten toimintamoodien ryhmittelyalgoritmi

DSO –moodit ja niiden johtamisen kannalta keskeiset aikaperspektiivit on summeerattu taulukos-
sa 2

Terveysongelma
toteutunut?

Ei (vielä)

1. Preventio

Kyllä Kiireellinen? Kyllä

Yhdellä käynnillä 
hoidettavissa?

Ei

Prosessi?

Ei

7. Projekti

Kyllä

Kyllä

2. Päivystys

3. Yksi käynti

Täsmä 
toimenpide?

Päättyvä?

Ei

6. Hoiva

Ei

4. Efektiivinen

5. Parantava hoito

Ei

Kyllä

Kyllä
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Taulukko 2: Moodit, kysyntä, tarjonta ja aikaperspektiivi

MOODI KYSYNTÄ TARJONTA AIKAPERSPEKTIIVI

1. Preventio Kohonnut riski Ennakolta ehkäisevää neu-
vontaa ja ohjausta

Tulevaisuus: mitä 
tapahtuu, jos mikään ei 
muutu?

2. Päivystys Kiireellinen 
ja/tai vakava. 
Satunnainen, 
monia ongel-
matyyppejä

Pelasta, stabiloi tila, ehkäise 
pysyvä vamma

Kiireellisyys: paljonko on 
aikaa?

3. Käynti Kiireetön, pie-
nehkö, suppea 
resurssikysyntä

Yhden ongelman ratkaisu Tässä ja nyt: mitä 
voimme tehdä kun olet 
täällä?

4. Projekti Harvinainen, 
monimutkai-
nen, monitoi-
mija

Monien resurssien & proses-
sien orkestrointi

Synkroninen: mitä kaik-
kea tämä tapaus vaatii?

5. Elektiivinen Täsmädiag-
noosi, 

Täsmätoimenpide, määrä-
muotoinen prosessi

Deadline: valmistelut 
ja toteutus aikataulun 
mukaan.

6. Parantava hoito Kompleksi-
nen ongelma, 
paranemisen 
mahdollisuus

Prosessi suunnitellaan muu-
tama vaihe kerrallaan

Kehkeytyvä, iteroituva, 
päättyvä

7. Hoiva Krooninen, 
päättymätön, 

Oireen mukainen, lieventävä, 
ylläpitävä

Jatkuva rytmi, 

DSO –logiikan keskeinen anti on selventää toiminnanohjauksen erilaiset tilanteet, tavoitteet ja 
ehdot. On syytä huomioida, että:

yksi potilas voi olla samanaikaisesti useammassa moodissa

potilas voi siirtyä moodista toiseen (esim. päivystyksestä parantavaan hoitoon tilanteen stabi-
loiduttua, hoivasta päivystykseen, jne.)

yhdessä organisaatiossa voi olla samanaikaisesti useita moodeja 

yksi resurssiyksikkö tai organisaatio voi vaihtaa moodista toiseen 

moodi –logiikasta ei seuraa, että sairaala pitäisi organisoida moodien mukaisiksi organisaa-
tioyksiköiksi.

Kehittäminen moodeittain
DSO –moodit ovat toiminnallisen logiikan, ei diagnoosin tai kliinisen resurssin mukaisia ryhmit-
telyjä. Esimerkiksi raskaus ja metabolinen oireyhtymä ovat eri asioita, mutta molempiin liittyy 
preventiivisen moodin elementit: kohonnut riski, terveyskäyttäytyminen ja säännöllinen seuranta. 
Tekonivel- ja kaihikirurgia toimivat samalla ohjauslogiikalla. Hankalat nuorisopsykiatriset tapauk-
set ja vaikeat palovammat vaativat projektimoodia. 

Monet viimeaikaiset terveydenhuollon organisaatioinnovaatiot ovat yhteen moodiin keskittyviä, 
koska yhtä moodia on helppo johtaa; esimerkiksi tekonivelsairaala (elektiivinen), terveyskioski 
(käynti), tai kipuklinikka (projekti). On siis pohdittava, missä asioissa voitaisiin soveltaa yhden 
moodin organisaatiota. Joissakin asioissa joudutaan väistämättä toimimaan useassa moodissa. 
Esimerkiksi synnytystoiminnassa tulee olla neljä moodia: preventio (neuvola), käynti (ongelmaton 
alatiesynnytys), elektiivinen (suunniteltu sektio), ja päivystys

•

•

•

•

•
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(ennustamaton kriisi).  Monimoodiorganisaatio on johtamisen kannalta haastava ja häiriöaltis, 
esimerkiksi päivystys- ja elektiivisen kirurgian tekeminen samassa organisaatiossa. Potilaan siirty-
minen moodista toiseen on usein ongelmallista, joten tähän olisi syytä kehittää erilaisia rutiineja. 
Moodiajattelu auttaa sekä tunnistamaan että ratkaisemaan ongelmia.

DSO –ryhmitykseen perustuvassa toiminnan kehittämisessä voi käyttää kaikkia tuotantotalou-
dellisia ajattelutapoja ja menetelmiä, mutta soveltaa ja painottaa niitä eri tavoin eri moodeissa. 
Ohjausperiaate esikuvia voi hakea eri toimialoilta (taulukko 3).  

Taulukko 3 DSO-moodit ja esikuvat eri toimialoilta

DSO-moodit Esimerkkejä esikuvista eri toimialoilta

Preventio Rahoitus- ja vakuutusala (investoi nyt, tuotto tulee myöhemmin)

Käynti Vähittäiskauppa (paljon yksinkertaisia käyntejä)

Päivystys Pelastuslaitos ja puolustusvoimat (kiire)

Elektiivinen Autoteollisuus (määrämuotoiset prosessit)

Parantava hoito Tuotekehityksen ongelmanratkaisu, kommunikaatio ja iterointi

Hoiva Teollinen kunnossapito (tilan ylläpito, ongelmien ehkäisy)

DSO –moodeittain tulee pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä.

Resurssi- ja virtaustehokkuuden optimointi ja tavoitteet ovat väistämättä erilaisia. Resurssi- 
ja virtaustehokkuuden painottamista tulee soveltaa erilailla moodeihin. Esimerkiksi Leanin 
mukainen virtaustehokkuus ei sovi lainkaan preventio- ja hoivamoodeihin, koska niissä ei ole 
suunniteltua päätepistettä eikä siis läpimenoaikaa. Sen sijaan on ajateltava prosessin rytmiä 
ja poikkeamien hallintaa. 

Resurssitehokkuuden vaatimus asettaa rajoituksia virtaustehokkuudelle erikoistuneiden 
potilasprosessien (clinical pathways) suunnittelussa. Resurssitehokkuus edellyttää yleensä 
keskittämistä ja kysynnän ohjausta.

Prosessien määrittely, mallinnus ja mittaus on syytä ajatella erikseen eri moodeissa.  Prosessi-
en kehittämisen painopiste vaihtelee moodeittain. Esimerkiksi elektiivisessä moodissa proses-
sikartan keskipiste on toimenpidettä edeltävä resurssien mobilisaatio. Preventio- ja hoivapro-
sessit rakentuvat rytmisesti toistuvista elementeistä, erilaisten terveydentilaindikaattoreiden 
seurannasta, sekä poikkeamien aiheuttamista säännöllisistä subrutiineista.

1.

2.

3.
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