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Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on?
• Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon 

osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi 
työyksikkö

• Kaizen on työyksikön sisäisen 
yksittäisenprosessin tarkastelua

• Lean menetelmää käyttäen jonka 
tarkoituksena on tunnistaa vähiten hukkaa 
tuottava tapa tuottaa arvoa asiakkaille

• Hukkahaavi tähtää toiminnan jatkuvaan 
kehittämiseen niin, että toiminnan tavoitteena ovat 
laadun parantaminen, potilasturvallisuuden 
lisääminen, toiminnan tehostuminen, 
kustannussäästöt ja henkilöstön työtyytyväisyyden 
parantaminen

• Pieniin jokapäiväisiin asioihin liittyvän hukan 
vähentäminen tehostaa toimintaa ja tuottaa 
kustannussäästöjä ilman, että joudutaan ”repimään 
kenenkään selkänahasta” yhtään lisää.

• Hukkahaavissa annetaan mahdollisuus sekä 
työkalut toimintaa parantavien uudistusten 
suunnitteluun ja toteuttamiseen
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Lean menetelmät
5S-menetelmä
• Sortteeraus (lajittelu) - Erota tarpeettomat tavarat 

tarpeellisista. Säästä vain tarpeelliset, Poista 
tarpeettomat tavarat.  

• Systematisointi - Järjestä tarpeellisiksi katsotut tavarat 
niin, että ne on helppo löytää ja ottaa käyttöön. Merkitse 
tavarat niin, että niiden säilytyspaikat käyvät selviksi 
kaikille. “Paikka kaikelle ja kaikki paikallaan.” 

• Siivous – Siivoa lika, sotku, epäjärjestys ja pöly 
työpaikalta. Pidä paikat puhtaina ja järjestyksessä

• Standardisointi – Pidä huoli, että sorteeraus, 
systematisointi ja siivous pysyvät yllä ja tulevat osaksi 
jokapäiväistä toimintaa. 

• Seuranta – Pidä yllä oikeita menettelytapoja ja pyri 
työpaikan olosuhteiden jatkuvaan parantamiseen

Tarvitseeko pyörää keksiä uudelleen?

Pitäisikö meidän kuitenkin miettiä
kuka sitä pyörää käyttää?

Ja käytetäänkö pyörää järkevästi…..

Onko pyörä toimiva ja
tarkoituksen mukainen?
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PITÄISIKÖ MEIDÄN SITTENKIN KEKSIÄ 
PYÖRÄ UUDELLEEN JA PAREMMIN….

Hukan muodot

Seitsenvaiheisen ongelmanratkaisuprosessin työkalut

Pikaparannusjakso
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KAIZEN JAKSO Lapin keskussairaalassa

Kaizen… Hukkahaavin syventämistä
- Viedään Hukkahaavissa opitut työkalut yksikön sisäiseen käyttöön

- Hyödynnetään koulutettujen Hukkahaaviosaamista

Kaizenin ja Hukkahaavin ideologia on yhteinen
• Ratkaistaan ongelma siellä missä se esiintyy
• Etsitään tekijöiden kanssa ongelma ja määritellään se
• Etsitään perimmäinen syy ja annetaan asianomaisten 

etsiä kunnon ratkaisu
• Luottamusta ja kunnioitusta toisia työntekijöitä 

kohtaan – kaikkien työ on tärkeää.
• Tavoitteena jatkuva kehittäminen ja laadun 

parantaminen Perustuu jatkuviin, pieniin parannuksiin, 
pätevyyden ja varustuksen jatkuvaan parantamiseen 
jne. Kaikki työntekijät osallistuvat, askel askeleelta. 

Kaizen jakson työsuunnitelma

Yksikkö Kysymys/
Ongelma

Tavoite Hyödyt/Mahdolli-
set hyödyt

Aikataulu Vastuuhen-
kilöt

Rovaniemen 
kaupungin 
pienteollisuu
stalon 
välinehuolto 

Steriloitujen ja 
desinfioitujen 
välineiden/ins
trumenttien 
luovutus 

Oikeaoppinen 
lajittelu - oikea 
säilytyspiste -
instrumenttien 
tunnistaminen 
- työn 
sujuvuus -
työntekijän ja 
työyhteisön 
hyvinvointi -
ergonomian 
paraneminen

Turhautumisen 
minimointi 
Edestakaisen 
liikkeen 
vähentäminen 
Prosessin 
nopeutuminen -
Työn laatu 
paranee -
Asiakaspalautteid
en laatu paranee 
- Sairaslomat 
vähenee -
Työhyvinvointi
paranee

Erillisen 
aikataulun 
mukaan

Koko 
henkilö-
kunta
myös 
sijaiset

Yleisraamit Yksikön asettamat raamit 

• Yksikön sisäinen prosessi • työajan puitteissa; ei ylityönä 

• Ei kustannuksia/ erittäin 
kustannustehokas 

• jokainen osallistuu 

• Prosessi toteutetaan yksikössä 
moniammatillisesti
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• Yksikkö kuvaa alkutilan prosessia omana 
toimintana 

• Yksikössä prosessi helposti kaikkien 
kommentoitavissa, kuvattavissa  ja esillä.

• Kuvaamisohjeet kaikkien tiedossa

• Kuvataan alkutilan prosessi, 
• tehdään työsuunnitelma, 
• sovitaan vastuut ja säännöt

PAKOLLINEN

ARVO

HUKKA

• Aloitetaan  prosessin pakollisten, 
hukan ja arvon tarkastelu

Sovitut asiat
Harjoitellaan

Osataan

Uudet ideat –
Jatkuva 
kehittäminen

Kehitetty prosessi

- Prosessi pidetään näkyvillä sellaisena kuin se kullakin hetkellä on (eli sellainen millaiseksi 
se vakioitiin)

- jos aloitteet aiheuttavat muutoksia, niin lisätään/ poistetaan post-it-lappuja sen 
mukaisesti, mutta prosessi on siis kokonaisena koko ajan näkyvissä

Yksikkö työstää ihanneprosessiaan itsenäisesti
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Kiitos 

Jatkuva kehittäminen 
automaattiseksi 
toimintatavaksi!


