
V
uosi sitten päivystäessäni omassa yksikössäni oli synnytyssali il-
moittanut iltayöstä potilassulun, vaikka synnytyshuoneissa oli kol-
me synnyttänyttä äitiä eikä yhtään synnyttämätöntä. Ihmetellessäni 
tilannetta minulle kerrottiin sulun syyksi se, etteivät jo synnyttäneet 

päässeet vuodeosastolle, koska lapsivuodeosastolla oli vapaana vain kolme 
paikkaa, jotka tarvittiin seuraavana aamuna sektioon tuleville äideille.

Olin itse potilaana ortopedisellä osastolla toistakymmentä vuotta sitten. 
Olin ibuprofeenin saatuani leikkauksen jälkeen edelleen kipeä ja minulle 
tarjottiin opioidia. Minulla oli kuitenkin muistissa edellisen leikkauksen 
jälkeinen aamu samaisella osastolla, jossa kotiutumiseni kyseenalaistettiin 
sen vuoksi, että olin tarvinnut leikkauspäivän iltana opioidia. Päätin siis tällä 
kertaa pärjätä ibuprofeenilla ja kotiutua aamulla ilman mutkia.

Muistaen edellä kuvaamani tilanteet hakeuduin viime syksynä työnanta-
jani tarjoamaan ja Aalto PROn tuottamaan Lean-valmentajakoulutukseen 
mielessäni ajatus: voisinko sujuvoittaa oman työyksikköni prosesseja. Nyt 
koulutuksesta on jäljellä enää kaksi lähiopetusjaksoa ja projektityön loppuun 
saattaminen.

Olen oppinut, että Lean ei ole projekti, vaan se on toimintakulttuuri, joka 
perustuu jatkuvaan parantamiseen. Se on kehittämisjärjestelmä, jonka avulla 
pyritään tuottamaan oikeita tuotteita oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Sen 
avulla tähdätään tuotannon virtaustehokkuuden kehittämiseen muun muassa 
minimoimalla hukat ja hävittämällä pullonkaulat. Leanin ydinperiaatteisiin 
kuuluvat asiakaskeskeisyys ja ihmisten kunnioittaminen. Kehittämistyön te-
kevät asiantuntijat eli työntekijät itse. 

Lean-opit on työyksiköissä otettu vastaan pääsääntöisesti avosylin ajatuk-
sella: ”saimme vihdoin lisenssin kehittää työtämme”. Toki on kohdattu myös 
vastustusta: ”Ei terveydenhuollon hoitoprosesseihin voi 
käyttää autoteollisuuden keinoja”, ”yksikkömme työ on 
niin erityislaatuista, ettei siihen voi soveltaa tuota” ja 
”miksi meidän leikkaustoiminnassamme tarvittaisiin 
hoidonvaraajaa, kun tähänkin asti on pärjätty ilman?” 
Epämukavuusalueella ei totta tosiaan ole mukavaa. - 
Erikoislääkäri Stepani Bendel kirjoittaa tässä lehdessä 
sivulta 112 alkaen omista kokemuksistaan Aalto PROn 
Lean-muutosagenttikoulutukseen kuuluvassa KYS:n 
teho-osaston Lean-projektissa.

Lean-aate on kuorrutettu japaninkielisillä termeillä, jotka nostavat no-
peasti kuulijan niskavillat pystyyn. Terveydenhuollon ammattilainen nousee 
vastarintaan viimeistään kuullessaan Leanin alkuperän olevan Toyotan teh-
tailla. Jos kuitenkin unohdetaan japanilainen autoteollisuus ja terminologia, 
Leanista jää jäljelle terve järki. Terveen järjen mukaan synnyttäjät siirretään 
synnytyksen jälkeen lapsivuodeosastolle, josta seuraavana päivänä kuitenkin 
kotiutuu potilaita. Terveen järjen mukaan illalla annettu oksikodoni ei estä 
potilaan kotiutusta aamulla. 

Maailman kalleimmat sanat ovat: näin meillä on aina tehty. 

Maailman kalleimmat sanat
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