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LEANWORKGENDER

• Kysyy: millaista
sukupuolittunutta
toimijuutta lean-malli
synnyttää
hyvinvointipalveluissa?

• Aineistot

• Oppikirja-aineisto

• Asiantuntijahaastattelut
(tämän esitelmän aineisto)

• Osallistuva havainnointi
lean-koulutuksissa

• Erään sairaanhoitopiirin
lean-koulutuksen
seuraaminen



LEAN

• Toyota way

• Ohutjohtaminen, arvovirtaus, hukan poisto, 
arvon luonti asiakkaalle

• Lupaukset: voi soveltaa kaikkialle, 
vähemmällä enemmän

• Ylestä (entiseen) hallitusohjelmaan; 
erityisesti sote-aloilla kysyntää juuri nyt



LEAN-AJATTELUN 
YDIN

• Toiminnan organisointi asiakasnäkökulmasta: asiakkaat, 

potilaat, tavarat virtaavat palvelupolun läpi 

mahdollisimman sujuvasti.

• Virtausyksikön jalostuminen: esim. potilas siirtyy 

jouhevasti ensiavusta vuodeosastolle ja edelleen 

kuntoutukseen ja kotiutukseen.

• Virtaustehokkuuden parantaminen työ- ja 

palveluprosessien jatkuvalla kehittämisellä ja 

sujuvoittamisella: ongelmanratkaisu, hukkatyön 

poistaminen, parhaiden työskentelytapojen 

vakioiminen sekä vakioitujen työtapojen kellottaminen 

ja mittaustulosten vertailu.

• Perustana on yhteistyö, prosessien läpinäkyvyys sekä 

toiminnan kurinalaisuus.



KAKSI JOHTAMISTA

• Management: erilaisten aktiviteettien 

kontrollointi ja koordinointi organisaatiossa

• Asioiden johtaminen

• Suunnittelu, organisoiminen, budjetointi ja 

valvonta, vakaus, byrokratia

• Leanissa mm. käytäntöjen vakiointi, gemba-

kävelyt, visuaalinen kontrollointi, 

johtamistaulut, päivittäiset tiimikokoukset

• Johtamisen miestapainen elementti?

• Leadership: johtajuus, jonka tarkoitus on 

tuottaa muutosta, liikettä ja luoda suuntia

• Ihmisten johtaminen

• Avoin keskustelu, visioiminen, muiden 

ihmisten osallistaminen, innostaminen ja 

kannustaminen

• Karisma: miestapaisuus?

• Leanissa mm. valmentava johtaminen, 

innovaatioihin, luovuuteen, jatkuvaan 

parantamiseen innostaminen, 

kuunteleminen,

• Johtamisen naistapainen elementti?



LEANIN KAKSOISOTE

• Lean edellyttää samaan aikaan sekä 

managementtia että johtamista

• ”Sinulla on tästä alkaen kaksi työtä: oma 

työsi ja sen kehittäminen”

• Lean sekä säilyttää että murtaa että luo 

uudenlaisia sukupuolten muodostelmia

• Siksi tärkeää tarkastella lähemmin, 

millaisia muodostelmia 



SUKUPUOLITAPA

Kuvaileva termi: miltei kaikki osaavat nimetä toimintoja nais- tai miestapaiseksi

• Post-bourdieulaisen feministisen teorian käsite

• Tapa yhdistää rakenteen ja toimijan / toimijuuden dynamiikkaa

• Sukupuolitapa antaa siten näkökulman käytäntöihin, prosesseihin, 

valtarakenteisiin jne.

• Ja toisaalta tavan ”kantajan” toimijuuteen: vastakarvaan tai mukaan lähtöön, 

toisin toistamiseen jne.

• Ruumiillisuus, aika, eletty sukupuoli



NÄKYMÄTÖN SUKUPUOLI

• ”Lean ja sukupuolittuneet vaikutukset ovat mulle

suoraan sanottuna kohtuullisen outo asetelma, sillä 

mulle lean-ammattilaisena lähtökohtana on aina 

ollut ja on parhaan mahdollisen tekijän löytäminen 

eri tehtäviin eikä sukupuoli ole mulle merkinnyt 

mitään.”



LEAN SOPII NAISILLE: NAISTAPAINEN 
PELISILMÄ

• ”Lean luo voimakkaasti tarvetta valmentavalle 
johtamiselle, jossa johtajat eivät käskytä 
työntekijöitä, vaan valmentavat ja auttavat heitä 
saavuttamaan tavoitteita […] Se ei ehkä 
enemmän miehille tyypilliselle, vanhakantaisella 
ylhäältä-alas -tyyppisellä, autoritäärisyyteen 
taipuvaisella johtamistyylillä enää onnistu […] 
Monen naisen kohdalla hyvää on ihmissuhdetaidot 
ja eräänlainen ‘pelisilmä’, joka ottaa erilaiset 
ihmiset ja heidän tilanteensa paljon paremmin 
huomioon ymmärtäen inhimilliset tarpeet”



MIESTAPAISUUS HUKKAA?

• Tää (lean) sopii naisille paljon paremmin ku miehille 

[…] Meil (miehillä) on liikaa testosteronia, niin me 

halutaan hallita toisia. Lean ei perustu hallitsemiseen, 

vaan luottamukseen.”



LEAN-SEDÄT?

• Mä en esimerkiks kestä näit Lean-setiä. Eli mä tarkotan, siis on oikeita tosi 

kovia asiantuntijoita ja mä nyt sukupuolitan tätä tosi vahvasti 

ihan tietosesti niin on se, että mut et se on semmonen irvikuva siitä, että 

joku tulee henkseleitä paukutellen, pikkusen tietää paremmin kuin tytöt 

täällä ja ei välttämättä viitsi nähdä vaivaa sen palvelun tuottamiseksi tai 

räätälöimiseksi tai meille rakentamiseksi. Kilpailu on kova, hintahaitari 

on kova mut niinhän se on kaikes muuskin kun sä ostat jotain tämmöstä

konsultatiivista ostopalvelua. Tässä soten rakentumisessa niin nyt 

ei oo enää niin kiihkeä se aika mutta kyllä sitä myytiin ja 

jos jonkunnäköstä (kuulemma). Setä-konsulteiks mä niitä sanon.



NAISTEN HUKKA, MIESTEN TEHOT

(yli)tunteelliset naiset

”Monet naiset ovat toistensa ‘ystäviä’ 

työpaikalla ja vaikeiden päätöksien tekeminen 

voi olla kutakuinkin mahdotonta, koska se on 

kurjaa. Lisäksi olen sivusta seurannut, kuinka 

helposti monelta unohtuu tavoite; kunhan 

touhuillaan ja puhutaan kaikenlaista ilman 

selkeää tavoitetta. Tärkeää on, että on hyvä fiilis, 

tulokset eivät niinkään.”

rationaaliset miehet

"Miehet ovat usein tyyliltään suoraviivaisia, 

mistä on sekä hyviä että huonoja seurauksia. 

Hyviä siinä, että toiminnassa säilyy 

paremmin tavoite- ja tuloshakuisuus ja on 

tärkeää tehdä tuloksia. Hyvää on myös 

monesti vahva analyyttisyys ja fakta-

orientoituneisuus jo valmiiksi.”



LOPUKSI

• Management – leadership -jako sukupuolitapaisen 

lean-johtamisen näkökulmasta?

• Leadership ja miestapainen karismaattinen 

johtaminen?
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