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Lean ja hukan käsite

Lean-ajattelun juuret ovat autoteollisuudessa Toyota Motor Corporationin tuotantojärjestelmässä.¹

Leanilla on hieman erilaisia määritelmiä sen perusteella, millä tasolla sitä määritellään. ¹

Lean voidaan käsittää toimintastrategiaksi tai johtamisfilosofiaksi, jossa keskitytään siihen, miten 
organisaatio tuottaa arvoa. ¹

Leanissa korostuu asiakkaalle arvoa tuottamattoman tekijän, eli hukan, tunnistaminen ja  
poistaminen. ²

Hukkaa esiintyy niin ihmisissä, prosesseissa, tiloissa kuin informaatiossakin. ³

Hukan muodot tunnetaan ylituotantona, varastona, kuljetuksena, liikkumisena, yliprosessointina, 
odotuksena, laatuongelmina tai uudelleen tekemisenä sekä osaamisen hyödyntämättömyytenä. ²



Kehittämisprojektin lähtökohdat
Lean-ajattelu on levinnyt teollisuudesta myös terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen. 

Lean korostaa asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä ja asiakkaalle tuotettavaa arvoa. Näistä 
lähtökohdista mallia on omaksuttu myös terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen. ¹´⁴

Ajattelumallia on sovellettu terveydenhuollossa positiivisin tuloksin. Lean-kehittämishankkeilla 
on pystytty vaikuttamaan mm. laatuun, kustannuksiin sekä ajankäyttöön. ⁵

Useissa tutkimuksissa tai lean-kehittämishankkeissa on todettu, että asiakasosallisuus hukan 
tunnistamisessa ja arvon määrittelyssä olisi tarpeen.⁴´⁵´⁶´⁷

Asiakasosallisuuden lisääminen yleisestikin terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä on 
yleistymässä ja sen tärkeys tiedostetaan. ⁸

Asiakasosallisuuden toteutuminen koetaan paikallisesti kohdeyksikössä tärkeäksi ja sen vuoksi 
nähtiin tarpeelliseksi kehittää yksikön kehittämisideologian mukainen menetelmä, joka 
mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen toiminnan kehittämiseen. 



Kehittämisen 
kohteena oleva 
ilmiö ja 
menetelmän 
valinta

-Menetelmiä hukkatekijöiden 
tunnistamiseen on useita.

-Kohdeyksikössä mm. Hukkatunnistin-
työkalu ammattilaisten käytössä. 



Kehittämisprojektin tuotos:
Hukkamittari asiakaskäyttöön 



Kehittämisen 
vaiheet 



Systemoitu 
kirjallisuuskatsaus
Aineistovalinnan eteneminen



Aineiston 
analysointi ja 
tuloksia

Aikaisemmista tutkimuksista 
hyväksyttiin aineistoksi ainoastaan 
asiakkaan prosessissa havaittavat 
hukkatekijät. 

Aineisto analysoitiin teorialähtöisesti 
hyödyntämällä  Ohnon hukan 
ilmenemismuodon luokittelua.  

Kirjallisuuskatsauksen aineistossa 
esiintyi hukan kahdeksasta muodosta 
kuusi: ylituotantoa, liikettä, 
yliprosessointia, viivettä, 
laatuongelmia/uudelleen tekemistä 
sekä osaamisen 
hyödyntämättömyyttä.

Eniten hukkaa esiintyi erilaisissa 
tilanteissa ilmenevän odottamisen 
muodossa. 



Kirjallisuuskatsauksen tulosten 
soveltaminen palveluprosessiin

Mittarin rajaaminen ja 
laadinta sovelluksen 
perusteella

Moniammatillisuus

Tutkimustiedon ja 
käytännön yhdistäminen



Luotettavuusarviointi, testaaminen, 
haastattelu
Luotettavuusarviointi 

Asiantuntija-arvion (n=6) perusteella S-CVI/Ave 0,87. Yksittäisten väittämien luotettavuusindeksi (I-
CVI) vaihteli välillä 0,4-1,0. 

Mittarin testaaminen
Testivastaajista (n=19) 9 oli miehiä ja 10 naisia. 
Ikäjakauma painottui odotetusti yli 65-vuotiaisiin. 

Testivastaajien haastattelu

Kiinnostuksen kohteena oli mittarin sisällön selkeys, yksiselitteisyys, puutteet, turhat väittämät 
sekä vastaamisen helppous. Haastatteluun osallistui 8 testivastaajaa. 
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Tulosten hyödyntäminen mittarin 
kehittämisessä

Koko mittarin luotettavuusindeksiä pystyttiin parantamaan poistamalla yksittäisiä matalan indeksin 
saaneita väittämiä. Poistetut väittämät käsittelivät sellaisia hukan muotoja, joita testivastaajat eivät 
olleet myöskään havainneet asiointinsa aikana.  Tämän jälkeen S-CVI/Ave oli 0,9.
Testaamisen aikana havaittiin, että osat mittarin väittämistä olivat epäsopivia laaditun 
vastausvaihtoehdon kanssa. Yhdessä nämä muodostivat mahdollisen kaksoismerkityksen vastaamiseen.

Vastaanoton yhteydessä havaitsin seuraavaa: Kyllä Ei

Testaamisen avulla tähän luotettavuutta heikentävään tekijään pystyttiin puuttumaan. 
Haastatteluissa ei tullut suoria kehittämisehdotuksia mittariin. Mittari koettiin pääosin selkeäksi, siinä ei 
todettu olevan turhia osioita tai oleellisia puutteita. Vastaaminen koettiin helpoksi ja nopeaksi. 



Valmiin mittarin eri osiot:
Liikkumista ja vastaanotolle saapuessa ilmaantuvaa 
odottamista määrittelevät väittämät



Vastaanotolla ja hoidossa ilmeneviä hukkatekijöitä 
määrittelevät väittämät



Informaatioon, asiakkaan osaamisen hyödyntämättömyyteen 
ja palvelukokemukseen liittyviä hukkatekijöitä määrittelevät 
väittämät



Kehitetyn 
mittarin 
hyödynnettävyys

Mahdollistaa asiakkaan osallistumisen hukkatekijöiden tunnistamiseen.

Tunnistamalla hukkatekijöitä pystytään esimerkiksi juurisyyanalyysia apuna 
käyttäen pohtimaan niiden taustalla olevia syitä. 

Mahdollistaa nopean asiakaslähtöisen arvioinnin,  tulosten nopean 
analysoinnin ja reagoinnin saatuihin tuloksiin. Soveltuu nopeutensa vuoksi 
kehittämistoimenpiteiden jälkeen uudelleenarviointiin.

Tulosten perusteella voidaan pohtia mm. terveysasemakohtaisesti tai 
asiointiaikaan perustuen resursointia, lisäksi palveluohjauksen, opasteiden, 
tukitoimintojen (esim. välinehuollon) riittävyyttä. 



Mittari voidaan moduloida muihin prosessin vaiheisiin, jolloin saadaan kattavasti tietoa eri
vaiheiden hukkatekijöistä. 

Toimii myös sähköisenä versiona, jolloin palautteen kerääminen mahdollistuu esimerkiksi
asiakkaalle vastaanoton jälkeen lähetettävän tekstiviestin avulla. 

Hukkamittari voidaan määritellä palveluprosessin yhdeksi mittariksi ja määritellä sen
käyttötiheys. Tällöin taataan myös mittarin hyödyntämisen pysyvyys toiminnan kehittämisessä. 
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Kiitos!
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