
Lean-matka Saarikan 

palveluohjauksessa 

 

Lean-pilotin ohjausryhmä 8.10.2015  

 



Saarikan palveluohjaustoiminnan  

Lean-kehittämistyö 

• Lean-seminaari 10.9.2015 toimi kick off  –tilaisuutena lean-pilotin 

alkamiselle. 

• Etsimme Saarikan omaa lean-mallia eli mitä lean tarkoittaa juuri meillä. 

• Kehittämistyötä viedään eteenpäin työryhmän ja ohjausryhmän avulla.  

• Tukena Keski-Suomen Sote 2020 –hankkeen mahdollistama lean-

sparraus seminaarin kouluttajalta puhelimitse (Manu Heikura / Lean5 

Europe Oy).  



Työryhmän työskentely 

Kokoontumiset 1 - 3 



Tästä lähdettiin liikkeelle: TR 1 

• Määritelty, mistä asiakkaan palveluohjauspolku alkaa ja mihin se 
päättyy. 

• Määritelty, mistä asiakasarvo muodostuu. 

• Lean toiminnassa arvoksi määritellään lähtökohtaisesti sellainen 
toiminta/asiat, josta asiakas hyötyy, josta hän olisi esimerkiksi 
valmis maksamaan. 

• Avainkysymys: Mikä on hyödyllistä asiakkaamme näkökulmasta? 

• Aloitettu nykytilan kuvaaminen.  

 



Asiakaspolun kuvaaminen post-it lapuilla 
(arvovirtakuvaus) 

• Kokonaiskuvan visualisointi 

• Tarkoituksena ymmärtää 
asiakkaan prosesseja, tarpeita ja 
liikkumista  

• Vihreä = arvoa lisäävä toiminta 

• Keltainen = aputoiminta 

• Punainen = hukka 

 



Ensimmäisessä työryhmän kokoontumisessa 

työstetty arvovirtakuvaus  

Asiakasnäkökulman 

löytäminen ei ole aivan helppoa 

– se vaatii paneutumista. 



Ensimmäisen Lean-sparrauksen jälkeen näytti  

hieman selkeämmältä 

Liimalaput on ryhmitelty 

kronologisesti eteneviksi: 

vasemmalta oikealle ja 

uimaradalta toiselle niin, että 

asiat seuraavat loogisesti 

toisiaan. Liimalappujen 

teksteissä on pyritty kuvaamaan 

toimintaa. 



TR 2 ja 3 

• Työstetty edelleen arvovirtakuvausta nykytilanteesta.  

• Työ rajattu käsittelemään kotihoidon palveluita; tarkastelussa 
kiireellinen ja ei-kiireellinen palvelun tarve. 

• Ryhmäläiset ovat välitehtävänään pohtineet eniten rasittavia asioita 
työssään tällä hetkellä käyttäen kalanruoto-/syy-seurauskaaviota tai      
5 x Miksi? –tekniikkaa. 

• Toiminnan pilkkominen osiin oikeassa järjestyksessä ei olekaan kovin 
helppoa! Lisäksi se vie paljon aikaa. 

 

 

 



Toisen lean-sparrauksen antia: 

• Työn rajaaminen edelleen esillä! 

• Poistetaan kuvauksesta ylimääräiset  

”uimaradat”. 

• Kirkastetaan ajatusta siitä, mikä on 

virtausyksikkö meidän kuvauksessa. 

• Kuvataan toimintotaso lapuille. 

• Kriittinen suhtautuminen vihreisiin 

liimalappuihin. 

• Määritellään erikseen ne osa-alueet 
(”mysteerit”), jotka pitäisi laputtaa 
omiksi kuvauksiksi. 

• Aikojen/keston arviointi jatkossa 
kaikkiin lappuihin. 

• Vaihtoehtoisia käsittelypolkuja voisi 
jättää pois. 

• Arvovirtakuvauksen vieminen 
Excel-pohjaan. 

 



Ensimmäinen versio arvovirtakuvauksesta TR 2 jälkeen Excel-pohjassa 



Lean-sparrauksen myötä syntyneitä huomioita 

• Erotettu kotihoidon palvelutarvetta kuvaava polku erilleen tukipalvelun 

tarvetta kuvaavasta polusta. 

• Tukipalveluille syytä tehdä oma arvovirtakuvauksensa liimalapputekniikalla. 

• Kotihoidosta eri kuvaukset kiireellisestä ja ei-kiireellisestä palvelutarpeesta. 

• Pienempää kokonaisuutta helpompi käsitellä, päästään selvemmin kiinni ”oikeaan” 

toimintaan. 

• Kaikkien lappujen läpikäynti asiakkaan/omaisen näkökulmasta. 

• Huomiot, jotka eivät ole prosessin vaiheita, on kerätty erilleen. 

 



Uudet kuvaukset Excel-ohjelmalla 

Ei-kiireellinen kotihoidon palvelutarve
Kotikäynti / 

hoitoneuvottelu 

= 1. palvelu-

tarpeen arviointi

Palvelutarpeen 

uudelleen 

arviointi 

asiakkaan 

Asiakkaan tilap. 

kotihoidon 

palvelutarve 

päättyy.

Asiakas

Asiakas soittaa 

väärälle palvelu- 

ohjaajalle.

Asiakas ottaa 

yhteyttä oikeaan 

palv.ohj.

As. palv.tarv. 

arvioidaan kotik. 

tai hoitoneuv.

Asiakkaalle 

suunniteltu 

palvelu alkaa.

Asiakas saa 

palveluaan 

koskevaa 

lisätietoa 1. 

Asiakas on 

tilapäisen 

kotihoidon 

piirissä max. 1 

Asiakkaan 

palvelutarpeen 

uud. arviointi 

viivästyy.

As. osallistuu 

palv.tarp. 

uudelleen 

arviointiin.

Asiakkaan tilap. 

kotih. palvelu 

muuttuu 

säännölliseksi.

Asiakas 

osallistuu 

pahosun 

tekemiseen.

As. saa päätök-

sellä tiedon 

palvelun 

hinnasta.

5 min (30 min)

Omaiset / 

läheiset

Omaiset 

osallistuvat 

hoitoneuvotte-

luun.

Omaisia 

ohjataan 

täyttämään tarv. 

paperiset 

Omaiset osallis-

tuvat pahosun 

tekemiseen, 

mikäli mahd.

Omainen täyttää 

tuloselvityslo-

makkeen.

X min

Palvelu-

ohjaaja

Po sopii tapaami-

sen asiakkaan 

kanssa.

Po tutustuu 

asiakkaan 

tietoihin ennen 

tapaamista.

Po kutsuu 

omaiset mukaan 

hoitoneuvotte-

luun.

Po kutsuu tarv. 

kotihoidon 

edustajan 

mukaan.

Po siirtyy 

paikasta toiseen 

tavatakseen 

asiakkaan.

Po arvioi 

asiakkaan 

palvelutarpeen 

haast. + havain.

Po täyttää as. 

puolesta tarv. 

Saarikan paperi-

set hakemukset.

Po kirjoittaa 

tiedonsiirtolom. 

(sähk.läh.) 

kotihoitoon.

Po selvittää, 

kenelle lähete 

osoitetaan.

Po. odottaa 

vastauksia 

yhteydenottoihi

n kotihoidosta.

Po kirjaa Pega-

sokseen asiakas-

tapaamisen ja 

palv.tarp.arv.

Po kirjaa 

Pegasos-viestin 

uudesta 

asiakkaasta 

Po tekee asiak-

kaalle palvelu-

päätöksen ja 

postittaa sen.

Po saa tiedon 

uudesta sään. as. 

Pegasoksen 

kautta.

Po tiedottaa 

tuloselvittäjää 

uudesta 

asiakkaasta.

Po tekee maksu-

päätöksen koti-

hoidosta ja 

postittaa sen.

10 - 15 min 20 - 30 min 10 - 15 min 10 min 15 - 75 min 1,5 - 2,5 tuntia sis. ed. 45 - 60 min 5 - 15 min 30 - 120 min 60 - 90 min 15 min 45 min 5 min 5 min 15 min

Po tekee 

asiakkaalle 

tiettyjä 

arviointeja.

Po täyttää as. 

puolesta tarv. 

Kelan paperiset 

hakemukset.

Kotihoito

Lähete uudesta 

asiakkaasta 

"rekisteröidään"

.

Läheteasian 

käsittely 

kotihoidossa 

alkaa.

Asiakkaalle 

avataan 

asiakkuus 

Pegasokseen.

Asiakkaalle 

avataan 

asiakkuus 

eHoivaan.

Asiakkaalle 

nimetään 

eHoivaan 

omahoitaja.

Kotihoidon 

työntekijä 

valmistautuu 1. 

kotikäyntiin.

Kotihoidon 

työntekijä tekee 

1. kotikäynnin 

asiakkaan luona.

Asiakkaan 

palvelumäärää 

arvioidaan.

Kotihoidon 

palvelutarpeen-

arvioijan tekemä 

uusi arviointi.

Palvelutarpeen 

arvioija tekee as. 

tarvittavat 

arvioinnit.

Palvelutarp.arv. 

kutsuu asiakkaan 

omaisen teke-

mään pahosua.

Palvelutarp. arv. 

tekee 

asiakkaalle 

pahosun 

Palvelutarp.arv. 

kirjaa pahosun 

Pegasokseen 

toimistolla.

X aika 10 min 10 min 5 - 15 min 5 - 10 min 30 min 15 min 45 - 60 min, sis. arvioinnit 10 min 1-2 h 15-60 min,

Asiakkuus 

uloskirjataan 

Pegasoksesta.

Asiakkuus 

uloskirjataan 

eHoivasta.

5 min 5 min

Tuloselvittäjä

Tuloselv. läh. 

tuloselvityslom. 

asiakkaalle tai 

yht.hlölle.

Ellei lomake 

palaudu määrä-

aik. selvitys 

viranom.teitse.

Tuloselv. kirjaa 

tulotiedot 

Pegasokseen.

Tuloselv. lähet-

tää lomakkeet ja 

liitteet sisä-

postissa po:lle.

10 min 30 min - 2 vk 10 - 30 min 10 min

Ne tulotiedot, 

joihin ei löydy 

liitteitä, tarkist. 

viranom.teitse.



Kiireellinen kotihoidon palvelutarve

Palvelutarpeen 

uudelleen arvi-

ointi asiakkaan 

kotona.

Asiakkaan tilap. 

kotihoidon 

palvelutarve 

päättyy.

Asiakas

Asiakas soittaa 

väärälle palvelu- 

ohjaajalle.

Asiakas ottaa 

yhteyttä oikeaan 

palv.ohj.

Asiakkaalle 

suunniteltu 

palvelu alkaa.

As. saa palve-

luaan koskevaa 

lisätietoa 1. 

kotikäynnillä.

Asiakas on 

tilapäisen 

kotihoidon 

piirissä max. 1 

kk:n ajan.

Asiakas 

osallistuu 

palvelutarpeens

a uudelleen 

arviointiin.

Asiakkaan tilap. 

kotih. palvelu 

muuttuu 

säännölliseksi.

Asiakas 

osallistuu 

pahosun 

tekemiseen.

As. saa päätök-

sellä tiedon 

palvelun 

hinnasta.

5 min (30 min)

Omaiset / 

läheiset

Omaiset osallis-

tuvat pahosun 

tekemiseen, 

mikäli mahd.

Omainen täyttää 

tuloselvityslo-

makkeen.

x min

Palvelu-

ohjaaja

Po sopii 

palvelun 

alotitamisen 

asiakkaan 

kanssa.

Po ottaa 

välittömästi 

yhteyttä as. 

kotihoitoalueell

e

Po ottaa 

yhteyttä väärään 

työntekijään.

Po selvittään 

asiakkaan 

taustatietoja. 

Po laittaa 

as.asiasta Peg.-

postin koti-

hoitoon.

Po tekee asiak-

kaalle palvelu-

päätöksen ja 

postittaa sen.

Palveluohjaajan 

mahd. kotikäynti 

asiakkaan luona.

Po kirjaa käynnin 

Pegasokseen

Po saa tiedon 

uudesta sään. as. 

Pegasoksen 

kautta.

Po tekee maksu-

päätöksen koti-

hoidosta ja 

postittaa sen.

10 - 15 min 5 min 5 min 20 - 30 min 10 min 45 min 1 - 2 h 30 - 45 min 10 min 15 min

Po:n 

yhteydenottoon 

ei vastata.

Po tiedottaa 

tuloselvittäjää 

uudesta 

asiakkaasta.

5 min

Kotihoito

Käynnit sovitaan 

heti sen työnt. 

kanssa kenet 

tavoitetaan.

Kiireel. käynnit 

kirj. heti 

eHoivan päivän 

työlistaan / 

pap.tuloste

Kotihoidon 

työntekijä 

valmistautuu 1. 

kotikäyntiin.

Kotihoidon 

työntekijä tekee 

1. kotikäynnin 

asiakkaan luona.

As. avataan Peg. 

vireillä olevana 

pahosuna + pv 

suunnit.työt.

Tiedot avaava 

työnt. laittaa Peg-

postin po:lle 

palvelup. varten.

Asiakkaalle 

suunniteltua 

palvelumäärää 

arvioidaan.

Kotihoidon 

palvelutarpeen-

arvioijan tekemä 

uusi arviointi.

Palvelutarp.arv. 

kutsuu asiakkaan 

omaisen teke-

mään pahosua.

Palvelutarp. arv. 

tekee 

asiakkaalle 

pahosun 

yhdessä as. 

Palvelutarp.arv. 

kirjaa pahosun 

Pegasokseen 

toimistolla.

5 - 15 min 10 min 5 - 10 min 30 min 15 min 5 min 15 min 45 - 60 min 10 min 1 - 2 h 15 - 60 min

Tieto uudesta 

as.käynnistä  

kirjataan 

Pegasokseen

Palvelutarpeen 

arvioija tekee as. 

tarvittavat 

arvioinnit.

Asiakkuus 

uloskirjataan 

Pegasoksesta.

Asiakkuus 

uloskirjataan 

eHoivasta.

10 min 5 min 5 min

Tuloselvittäjä

Tuloselv. läh. 

tuloselvityslom. 

asiakkaalle tai 

yht.hlölle.

Ellei lomake 

palaudu määrä-

aik. selvitys 

viranom.teitse.

Tuloselv. kirjaa 

tulotiedot 

Pegasokseen.

Tuloselv. lähet-

tää lomakkeet ja 

liitteet sisä-

postissa po:lle.

10  min 30 min - 2 vk 10 - 30 min 10 min

Ne tulotiedot, 

joihin ei löydy 

liitteitä, tarkist. 

viranom.teitse.



Pohdittavaksi jatkossa 

• Työskentelyn aikana esiin nousseita huomioita: 

 epäselvyydet vastuunjaossa 

 vaikeudet tavoittaa Saarikan sisäisiä yhteistyötahoja 

 työskentelytavat eroavat Saarikan sisällä 

 palvelutarpeenarvioijien työhön ei varata aina riittävästi aikaa 

 paljon keskeneräisiä töitä, joiden kiireellisyysjärjestys hukkuu 

 



Työryhmän työskentely 

Mitä tästä eteenpäin? 



Ohjausryhmän 

jälkeen työtä 

jatketaan 

TAHTOTILAN 

ARVOVIRTA-

KUVAUKSELLA 



Innovaation välineenä valkoinen tyhjä pohja, 

jossa vain ”uimaradat” valmiina 



Kokoontumiset 

jatkossa? 

Ohjausryhmälle on 
sovittu yksi lisäkerta 
25.11. ja työryhmällä  

on myös mahdollisuus 
yhteen lisä-

kokoontumiseen. 

vk 37 
• To 10.9. Lean-koulutus henkilöstölle 

vk 38 
• Ma 14.9. työryhmän 1. kokoontuminen (TR 1)  

vk 39 
• Ti 22.9. TR 2 

vk 41 
• Ti 6.10. TR 3 

• To 8.10. ohjausryhmän 1. kokoontuminen (OR 1) 

vk 43 
• Ti 20.10. TR 4 

vk 44 
• Ma 26.10. TR 5 

vk 45 
• To 5.11. OR 2 

vk 46 
• Ti 10.11. TR 6 



Yhteenveto 

Ajatuksia kehittämishankkeesta ja  

työryhmän osallistumisesta 



HUIKEA ALKU!! 

• Työryhmässä on vallinnut innostunut ja mukava 
ilmapiiri! Työskentely on koettu mielenkiintoiseksi. 

• Osallistuminen on ollut erittäin aktiivista! 

• Ryhmäläisten oma arvio osallistumisestaan 
työskentelyyn asteikolla 1 – 5 on ollut 3,6. 

• Väki on motivoitunut kehittämään työtään! 

• Työryhmän jäsenten oma arvio motivaatiostaan 
asteikolla 1-5 on samoin 3,6. 

 

 



JATKUVA PARANTAMINEN JA 

OSAAMISEN 

KEHITTÄMINEN 

• Työtyytyväisyys kasvaa, kun pääsee 

itse vaikuttamaan omaan työhönsä! 

• Organisaation osaaminen kasvaa! 



ASIAKAS ON YKKÖNEN: 

teemme kaikki töitä  

asiakasta varten! 

Yhteistyöllä ja 

yhteisellä asenteella 

parannetaan 

työskentelyn laatua! 



AIKA ON 

RESURSSI 

TYÖSSÄMME! 

• Vähäseltäkin 
tuntuvan hukan 

poistaminen 
vapauttaa aikaa 

muuhun 
työskentelyyn. 

 


