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Mika Myyry: Riski ryhmä
https://www.superliitto.fi/viestinta/ajankoh
taista/mika-myyry-on-luonut-riski-ryhman/

https://www.superliitto.fi/viestinta/ajankohtaista/mika-myyry-on-luonut-riski-ryhman/


Lean 5S: Esimerkki: Eksote, Armilan
kuntoutuskeskus 

http://www.eksote.fi/eksote/tutkimus-ja-kehittaminen/lean-
eksotessa/Documents/Armila_5S_nettiin.pdf

https://www.leanlion.com/miksi-5s/

http://www.eksote.fi/eksote/tutkimus-ja-kehittaminen/lean-eksotessa/Documents/Armila_5S_nettiin.pdf
https://www.leanlion.com/miksi-5s/


Lean: 

- Japanissa Toyotan tehtailla 1940-luvulla 
kehitetty työnjohto-oppi

- Periaatteet: työprosessien 
sujuvoittaminen (virtaustehokkuus), 
hukan vähentäminen, asiakkaan tarpeista 
lähtevä arvontuotanto, jatkuva 
parantaminen.

- Filosofia, johtamisjärjestelmä, 
ajattelutapa, ”tieteellinen menetelmä”…

- Suomessa jopa 70% sairaaloista on 
käyttänyt leania (Jorma ym. 2016)

- Kasvava koulutus- ja 
konsultointibisneksen kenttä



http://oe.ucdavis.edu/Lean/index.html

Kahdeksan hukan muotoa:

http://oe.ucdavis.edu/Lean/index.html


Lean-ajattelu hyvinvointipalveluissa –
esimerkki strategisesta managerialismista
• Strateginen managerialismi: 

synteesi asiantuntijadiskursseista, joilla pyritään vahvistamaan 
yhteisöjen poliittista ohjattavuutta ja ”ketteryyttä” sitoutumatta 
avoimesti tiettyihin poliittisiin arvoihin (Koikkalainen 2017)



Lean: taylorismia ja ihmiskeskeistä 
systeemijohtamista
• Visuaalinen hallinta:

• ”vakioidut työohjeet seinille ja 
käytäville; Tehokkuuden 
mittaaminen sopivan usein; 
Tehokkuuden kehityksen graafinen 
esittäminen; Tuloskortit, josta 
mittareiden tilanne on nopeasti 
nähtävissä…“ (Barnas & Addams 2017, 
Enemmän kuin sankareita) 

• ”tieteellinen menetelmä” 
työprosessien hallintaan (Torkkola 
2015, Lean asiantuntijatyön jothamisessa)

www.sijoitusaloon.fiEtunimi Sukunimi

Kuvat: Salon kaupunki



Mielten hallintaa uudistetuin arvoin 

• ”Seinätaulut lisäävät läpinäkyvyyttä ja 
avoimuutta. Ihmisille on tärkeää seistä 
vierekkäin, katsoa samaan suuntaan kohti 
ongelmaa. Silloin ongelma irtoaa 
identiteetistä ja sitä on helpompi käsitellä. 
Ongelma ei ole enää yksittäisen henkilön 
tai tiimin vaan prosessin. Tällaisella 
mielenmallilla ongelmiin on helpompi 
tarttua yhdessä ja muutosvastarinta 
pienenee”. (Torkkola 2015, Lean asiantuntijatyön 
johtamisessa) 

Strateginen johtaminen Eksotessa (2015, 6)



Sitoudu arvoihin ja innostu intohimoisesti!

• Biokapitalismi (Morini & Fumagalli 2010):
• tuotantomalli jossa arvon tuotannon lähteenä on yksilön elämä (bios) 

kokonaisuudessaan

• Biotyön ulottuvuudet:
• Kognitiivinen, tieto ja taito

• Suhteisuus, suhteisiin kykenevyys

• Affektiivinen,

• Ruumiillinen,

• Imaginaarinen potentiaali 







https://alueuudistus.fi/palvelulupaus

https://alueuudistus.fi/palvelulupaus


- ilmiö, jossa konsulttitoiminta ulotetaan 
tiedontuotannon tapana yhteiskunnan 
demokraattisen hallinnan keskeisten kanavien 
ytimeen.

- neljä riskiä (Ylönen & Kuusela 2018):

1) tiedon monopolisoituminen ja yksityistyminen ja 
tästä seuraava julkisten toimijoiden riippuvuus 
yksityisen sektorin palveluntarjoajista,

2) hiljaisen tiedon heikkeneminen hallinnon 
virastoissa ja muissa toimipaikoissa,

3) tilivelvollisuuden heikkeneminen,

4) instrumentaalisen rationaliteetin vahvistuminen.

Konsulttidemokratisoituminen 
(”consultocracy”)

https://www.talentvectia.com/palvelut/sote/

https://www.talentvectia.com/palvelut/sote/


Ylönen (2017, 96). Ulkoa ostettujen 
asiantuntijapalvelujen arvo, STM, €, 1998-2015 
(tilipaikka 4392). 

Ylönen & Kuusela (2018). Ulkoa ostettujen asiantuntijapalveluiden 
arvo, ministeriöt yht. €, 1998-2017. 



Tutkimusta lean-ajattelun soveltamisesta

• Prosessijohtamisen kirjavat sovellustavat: lean, TQM…
• Lean-sovellusten määrää ja laajuutta vaikeaa arvioida (Heikkilä & Martinsuo

2015, Jorma ym. 2016)
• ”Tehdä vähemmällä enemmän” antaa paljon lupauksia niukkuuden 

maailmassa.
• Lean muoti-ilmiönä: ”life cycle of a fad” (McCann ym. 2015)
• Lean toivon mekanismina ”mechanism of hope” (Thedvall 2017)

• Seuraukset riippuvaisia 
• Työntekijäryhmästä (ylemmät vs. alemmat toimihenkilöt)
• Tuotannonalasta ja sektorista (teollinen vs. palvelutuotanto)

(Seppälä & Klemola 2004, Holden 2011, Radnor & Osborne 2013)



Lean hyvinvointipalvelutyössä
• Leanin leviämisellä on yhteiskuntapoliittisia, taloudellisia ja 

sosiokulttuurisia vaikutuksia
• Ylönen & Kuusela (2018): ”Tarve laadulliselle tutkimuksille, jossa 

konsulttidemokratisoitumista käsitellään myös muusta kuin suorien 
taloudellisten vaikutusten näkökulmasta”

• Miten suomalainen sosiaali- ja työpolitiikka vastaa työn kulttuurin 
muutokseen?

• Yrittäjämäinen työntekijäideaali (Laiho & Riikonen 2016, Olakivi 2018)

• Eroista ja hierarkioista vaikeneva toimijuus 
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