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Miksi loppukäyttäjien osallistaminen 
edistää LEAN-toimintatapoja? 
• Tietoa saadaan oikea-aikaisesti  

• Tietoa saadaan oikealta asiantuntijalta 

• Tieto on kerralla oikeaa 

• Vältytään turhilta muutoksilta, mutta toisaalta muutokset tehdään vielä 

paperilla (ei rakentamisvaiheessa tai valmistumisvaiheessa) 
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Mikä ihmeen loppukäyttäjä? 

Perinteinen malli: 

• Uhka ja hidaste hankkeelle 

 

• Aito loppukäyttäjä näkee valmiin tilan 

vasta käyttöönottovaiheessa  

purnausta, valitusta, muutostöitä… 

 

• Käyttäjäedustajana on 

suunnitteluvaiheessa ollut 

käyttäjäryhmän arvovaltaisin edustaja 

(koulu = rehtori, sairaala = 

ylilääkäri…) 

 

 

Ideaalitilanne: 

• Aitoja loppukäyttäjiä, jotka 

tulevat valmiissa tiloissa 

toimimaan 

• Ryhmä monien toimintojen 

asiantuntijoita  

• Selkeästi tunnistettu ryhmä 

päätösviidakossa ja eri 

suunnitteluvaiheissa 

 



Edellytykset sujuvalle 

käyttäjäkommentoinnille – prosessi 

selkeäksi! 

4 

Mihin voi 
vaikuttaa? 

Mihin asti voi 
vaikuttaa? 

Kenellä on 
päätösvalta? 

Miten 
kommentit 

käsitellään? 

Kenelle 
kommentit 
osoitetaan? 

 



Mihin loppukäyttäjiä tarvitaan 

suunnitteluvaiheessa? 

 
• Lähtötietojen antajaksi  

• Toiminnan asiantuntijaksi hankkeeseen 

• Keskustelukumppaniksi 

• Muutosagentiksi 
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Kuka antanut lähtötiedot? 

Mikä, miten, miksi? 



Miten loppukäyttäjä saadaan mukaan? 
• Tunnistetaan oikeat loppukäyttäjät 

toimintojen kautta. 

 

• Hyödynnetään käyttäjän asiantuntijuutta – ei 

arvailla käyttäjän puolesta.  

 

• Tutustutaan toimintaan – jalkaudutaan, 

kysellään, ihmetellään… 

 

• Moniosaaminen on muotisana, mutta 

siinäkin on reunaehtonsa. ”Lääkäri ei ole 

arkkitehti – eikä arkkitehti ole lääkäri”. 
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Miten loppukäyttäjä saadaan mukaan? 
• Löydetään yhteinen kieli – molempien osapuolien 

on yleensä muunnettava asiansa 

”maallikkokielelle”. 

 

• Tehdään yhteistä hanketta – kumppaneina, 

työkavereina, sparraajina… 

 

• Levitetään rakentamisen ilosanomaa. 

Rakentaminen on paljon muutakin kuin räjäytyksiä, 

vesikatkoja, pölyä, hometta, sisäilmaongelmia… 
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Kuka on lopulta asiantuntija? 
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Kenellä on 

kompetenssia 

arvioida, että 

tarvitaanko tällä 

potilaspaikalla 

todella 12 

happipistettä, 20 

paineilmapistettä 

ja 30 pistorasiaa? 



Puhukaa samaa kieltä 

 • IV, TATE, KSL, SUKO… 

 

• Ymmärtäisitkö itse, jos lähtötiedoissa lukisi: AB, FT, TH, LPV? 

 

• … ja väärin ymmärryksen vaara on suuri, esim. IV = intravenous = 

suonensisäinen = ilmanvaihto 
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Mitä nuo 

kissanpennut 

ovat? 

Mitä nuo 

kirjekuoret 

ovat? 



Case: Käyttäjäkommentointi 

 Taustalla osaoptimointi, oman edun ajattelu, vanhoihin tapoihin juurtuminen… 
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Meidän kerroksesta 

valokuilun voi 

poistaa, kun me ei 

siitä juurikaan 

hyödytä… 

Voiko tuon yhden hissin 

meiltä poistaa, kun 

meille ei juurikaan 

asiakkaita sitä kautta 

tule? 

Tuosta huoneesta voisi 

ikkunan poistaa 

julkisivulta, kun siihen 

pitäisi saada ehjää 

seinäpintaa… 

Me tarvitaan oma 

kahvihuone, koska meillä 

on tapana jutella siellä 

potilastapauksista ja muut 

ei saisi kuulla niistä… 

… päädyttiin rakentamaan positiivisen kommentoinnin pelisäännöt! 



Case: Käyttäjäkommentoinnin pelisäännöt 
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1. Hankesuunnitelma on luettu ja linjauspäätökset sisäistetty.  

 

2. Ymmärretään tietyt tontin asettamat rajoitteet: 

• Rakennuksen muoto ja sijainti, kerrosluku, rungon syvyys 

• Ympäröivän kampuksen rajoitteet (tunneliverkosto, liityntä muuhun kampukseen…) 

 

3. Tehdään yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Kompromisseja tulee väistämättä. 

Tyypillisiä kompromissin aiheita ovat esim. luonnonvalo, hissien läheisyys…  

 

4. Ymmärretään tiettyjen tekijöiden rajoitettu saatavuus: 

• Kaikkialle ei saada eriytettyä henkilökunnan tiloja ja hoitotiloja erilleen 

• Luonnonvaloa saadaan vain ulkokehän tiloihin, muualla sitä voidaan saada 

valokuilujen, lasirakenteiden yms. avulla.  

• Erilaiset kuilut (hissit, jäte, pyykki…) ovat kiinteitä ja vaikuttavat koko rakennukseen. 

Niiden osalta ei voi tehdä yksilöllisiä ratkaisuja. 

 

5. Asetutaan monipuolisesti eri rooleihin: omainen, lääkäri, hoitaja, laitoshuoltaja, 

turvapalvelu… Ja vilkaistaan myös ylä- ja alapuolelle. 

 

6. Tiedostetaan eri tasoiset kommentit. Suunnitteluaikaa on loppuvuosi. 

 

7. Tehdään yhdessä tätä hanketta! 



Case: Työpajatyöskentely 

 • Osallistaa laajan joukon käyttäjiä  

• Tuottaa lukemattomia ideoita ja innovaatioita 

• Viestii hankkeen työtavoista ja temposta 

• Korvaa kymmenet kokoukset ja sähköpostit 
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Edellytykset työpajatyöskentelylle 

 
• JOHDON SITOUTUMINEN JA ESIMERKKI 

 

• Fokusoitu aihe/aihepiiri 

 

• Sisällön tuottaa osallistujat – eivät järjestäjät 

 

• Tulokset lähtevät jatkotyöstöön 

 

• Työskentelyyn osallistuvat oikeat henkilöt sisällön, ei 

virkanimikkeen, perusteella 

 

• Työpajan ohjelma on tarkoin suunniteltu, aikataulutettu 

ja ohjattu 

 

• Häiriötön työskentelytapa ja avoin ilmapiiri 
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3D-mallilla tehoa käyttäjäkommentointiin 

 

Oikeat asiantuntijat esittelemään 

mallia. 

 

Kommenttien dokumentointi ja 

ryhmäpäätös. 
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Oikeat asiat malliin oikealle ryhmälle. 

 

Ennakkovalmennus esiteltävästä 

mallista. 

 

Tavoite kommentoinnille. 



Case: Tehohoitomoduuli 

 
Kolmelle käyttäjäryhmälle esitettiin kahta vaihtoehtoista  

tehohoitomoduulia 3D-tekniikalla. 
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Case: Tehohoitomoduuli 

 Ryhmä 1: Käyttäjäryhmä 

”Vaihtoehto A ei tule missään tapauksessa 

kysymykseen, mutta katsotaan nyt…” 

 

 

 

Ryhmä 2: Johtoryhmä 

”Mielenkiintoista nähdä, että miten omaiset 

on huomioitu vaativassa 

tehoympäristössä…” 

 

 

 

Ryhmä 3: Omaisraati  

”Kuunnellaankohan meitä ja uskallanko 

toivoa mitään…” 
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Tulos: kaikki ryhmät valitsivat 

yksimielisesti vaihtoehto A 
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