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Hankkeen lähtökohdat 
• SOTE-uudistus: TeLean-ajatus ajankohtainen 

• Miten SOTE-toimitilat uudistuvat 18 maakunnassa? 

• Saadaanko SO ja TE yhteen? Mitä se on käytännössä? 

• Nykyiset tilat – uudistamistarve? 

• Toteutuvatko saumattomat SO ja TE -palveluketjut? 

• Palvelevatko nykyiset tilat uudistuvia toimintaprosesseja? 

• Mittava muutos toiminnoissa ja tiloissa tärkeää 

 



TeLean-hankkeen tavoite 
 • Kehittää ja virtaviivaistaa terveydenhuollon työprosesseja, 

toiminta- ja työskentelytapoja sekä niille suunniteltuja 
toimintaympäristöjä.  

• Parantaa terveydenhuollon tehokkuutta, turvallisuutta, 
työhyvinvointia ja palvelujen laatua. 

• Saada terveydenhuollon organisaatiot reagoimaan nopeasti 
asiakkaiden tarpeisiin, oikea-aikaisuuteen sekä 
potilasturvallisuuteen. 

• Kohdesairaaloina Kuopion yliopistollinen sairaala ja Turun 
yliopistollinen keskussairaala 

 

 



TeLean-hankkeen tuotokset 

Kiitos SSTY:lle oppaan rahoituksesta. 

 





KYS-toimintamalli 
Suurimpia menestyksen avaimia ovat olleet: 

• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen suunnittelussa 

• KYS:in omien kokemusten kirjaaminen Master Planiin ja sen hyödyntäminen 
tulevissa hankkeissa 

• Jatkuva oppiminen nopeassa tahdissa työprosesseihin ja tilasuunnitteluun 
liittyen 

• Vanhojen tapojen ja toimintojen kyseenalaistaminen, jotta voidaan toimia 
tehokkaammin ja kehittyä jatkossa 

• Luova ajattelu ja avoimuus uusille, kansallisille ja kansainvälisille  
state-of-the-art ratkaisuille 

• Käyttäjälähtöinen suunnittelu 

• Lean-ajattelun implementointi toiminnalliseen suunnitteluun 

 

 



JÄLKEEN ENNEN 

”Elämän alku”-prosessi 
 



Prioriteetti Arvo Tavoite Esimerkki 

1 Perhekeskeinen hoito Minimoida vanhemman 
erossaoloaika lapsesta 

Perhehuoneet 

2 Hukan etsiminen ja 
vähentäminen 

Luoda Lean-sairaala Muokattavat 
huoneet 

3 Potilaan ja 
henkilökunnan 
turvallisuus 

Parantaa 
potilasturvallisuutta 

Vähemmän 
potilassiirtoja 

4 Yhteistyö Parantaa työntekijöiden 
yhteistyötä 

Huoneet ovat 
lähempänä toisiaan 

• Projektin valmistelu aloitettu hyvissä ajoin ”epävirallisesti” 
• Toiminnallinen suunnittelu keskiössä 

• Lean-asiantuntija läsnä toiminnallisissa työryhmissä 

• Oleellista luoda uudet toimintamallit työntekijöille 

 

”Elämän alku”-prosessi 
 





Arvovirtakartat 
• Sairaalan prosessikaaviot kuvaavat usein prosesseja 

ideaalitapauksessa 

• Kriittisimmät, käytännössä esiintyvät ongelmat on joko tietoisesti 
tai huomaamatta sivuutettu 

• Piilevien ongelmien esiin tuominen ensiarvoisen tärkeää 

• Arvovirtakartat ovat brutaalin rehellisiä 

• Kuvaavat jokaisen vaiheen ja prosessivirheen 

• Auttavat myös henkilökuntaa ymmärtämään prosessin ja sen 
yhteydet muihin prosesseihin makrotasolla  



Leanin hyödyntäminen 
sairaaloissa 
• Selkeästi kuvattu 

potilaanhoitoprosessi ja jatkuva 
kehittäminen 

• Hukan minimointi työprosesseissa 

• Päällekkäisen työn minimointi 

• Potilaan valmistelu nykyistä 
huolellisemmin ennen leikkausta 

• Varastonhallinta ja 
logistiikkasuunnittelu 

• Turhien tehtävien ja kokousten 
vähentäminen 

• Keskitytään olennaiseen työhön 

• Aikataulutuksen kehittäminen ja 
tehostaminen 

• Moniammatillinen potilashoito 

• Potilassiirtojen minimointi 

• Työympäristön organisointi ja 
siivous 

 



Muutosjohtaminen 
• Muutosjohtamisen tietoa hyödynnettävä sairaalasuunnittelu- ja 

kehittämisshankkeissa 

• Toimintojen ja tilojen suunnittelu on hyvä integroida toisiinsa ja 
toteuttaa yhteistyössä 

• Layoutit uudelle rakennukselle suunnitellaan toimintaprosessien 
perusteella 

• Jatkuva oppiminen työprosesseista ja tilasuunnittelusta 
välttämätöntä 

• Luova ajattelu ja avoimuus edellytys uusille parhaille ratkaisuille 

• Läpinäkyvä ja tehokas viestintä 



Asiakas- ja potilaskeskeisyys 
suunnittelussa 
• Asiakaslähtöinen, toiminnallinen tilasuunnittelu tärkeä osa onnistumista 

• Potilaskeskeinen hoito ja pyrkimys potilaan hoitoajan minimointiin on 
oltava ydinasia 

• Potilaan näkökulma on hyvä ottaa mukaan suunnittelussa 

• Lapsipotilaiden vanhempia kannattaa kuulla esim. perhehuoneiden 
suunnittelussa 

• Sairaalahenkilöstön tärkeää saada kokonaisvaltainen näkemys 
potilaiden hoitopoluista ja nähdä hoitoprosessi myös potilaan 
näkökulmasta 



Henkilöstön osallistaminen 
suunnitteluun 
• Henkilöstön osallistumiseen varattava aikaa ja resursseja 

• Asiantuntija työryhmissä säästää aikaa ja opettaa  

• Avainhenkilöstö valmistautuu suunnitteluun riittävän aikaisin ja tutustuu 
alan kansainvälisiin ratkaisuihin  

• Suunnitteluryhmässä edustus kokeneista työntekijöistä 

• Osallistuminen edistää henkilöstön sitoutumista, yhteistyötä ja 
tyytyväisyyttä 

• Haasteet liittyen ajankäyttöön, siiloutumiseen ja suunnittelukäytäntöihin 

• Työntekijöiden opastus jo suunnittelun aikana 



Yhteenveto 
• Sairaalan johdon vietävä eteenpäin yhtä aikaa strategisesti 

tärkeiden tutkimus/hoitoprosessien kehittämistä ja sairaaloiden 
tilojen uudistamista  

 Tehtävä toimintojen tarpeiden lähtökohdista! 

• Osallistuva suunnittelu on tutkitusti eduksi hankkeiden läpiviennissä 
hyvän lopputuloksen varmistamiseksi 

• Lopputulos on parempi, jos henkilöstö mahdollisimman varhain 
mukana suunnittelemassa sairaaloiden toimintoja ja tiloja 
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