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Leikkaushoidon kysyntä tulee kasvamaan lä-
hivuosikymmeninä väestön ikääntyessä, 
vaatimustason noustessa ja teknologian ke-

hittyessä 1. Palveluntarjontaa puolestaan rajoittaa 
yhä paheneva henkilöstöpula 2, 3 ja lisääntyvät kus-
tannukset. Vähemmillä voimavaroilla on saata-
va aikaan enemmän, mikä luo paineita kehittää ja 
ohjata koko palveluprosessia. Leikkaushoitoa vaa-
tivien sairauksien kohdalla varsinaisen hoitotoi-
menpiteen toteuttamisympäristö, henkilökunta-, 
pääoma- ja tietointensiivinen leikkaussali 4, osoit-
tautuu usein koko hoitovaiheen pullonkaulaksi 5. 
Leikkaussalin toimintaan on siksi syytä kiinnittää 
yhä enemmän huomiota ja etsiä keinoja sen tehos-
tamiseksi.

Selvitin väitöskirjatutkimuksessani maan jul-
kisten leikkausyksiköiden leikkaussalitoiminnan 
järjestelyjä, johtamista, tiedonhallintaa, toimin-
nan arviointia ja tilaratkaisuja ja etsin käytännön 
ratkaisuja leikkaussalin teknisen tehokkuuden li-
säämiseen. Tavoitteenani oli löytää toimintamallit, 
joilla leikkaussalin ja leikkaustiimien käyttöastetta 
voitaisiin kasvattaa ja potilaiden läpimenoaikaa ly-
hentää siten, että virka-aikana saataisiin tehdyksi 
aikaisempaa useampia leikkauksia.

Leikkaussalien johtaminen

Vaikka terveydenhuollon johtamista on kritisoi-
tu Suomessa jo pitkään, leikkaussalien yhteydes-
sä johtamisesta on puhuttu kuitenkin melko vä-
hän, vaikka kyseessä on usein samanaikaisesti se-
kä sairaalan kallein että sen tuottavin yksikkö 6. 
Leikkaussaliympäristössä työskentelevillä ammat-

tiryhmillä on omat hierarkiansa eikä erityistä vel-
voitetta toimintansa koordinointiin 7. Epämääräi-
set toimenkuvat sekä työnjaon ja valtasuhteiden 
epäselvyys vaikeuttavat ammattiryhmien välis-
tä yhteistyötä 8. Koska toiminta on organisoitu yk-
siköiden tai ammattiryhmien mukaan 9, ei leikka-
uspotilaan prosessin ohjaamiseen ole välttämättä 
nimetty vastuullista henkilöä. Asiaa ei ole kuiten-
kaan aiemmin tutkittu.

Toiminnanohjausjärjestelmät

Paitsi vastuullista henkilöä, leikkaussalin toimin-
nanohjauksen tukena tarvitaan myös reaaliaikai-
sia tietojärjestelmiä. Ensimmäiset leikkaussalin 
toiminnanohjaukseen tarkoitetut tietojärjestelmät 
otettiin tiettävästi käyttöön 1980-luvun puolivä-
lin tienoilla 10. Useimmat näistä yhä käytössä ole-
vista järjestelmistä on suunniteltu ennen kaikkea 
toimenpiteiden aikataulutusta 11 eikä potilaan pro-
sessin seuraamista ja reaaliaikaista ohjaamista var-
ten. Ne edellyttävät lisäksi tietojen kirjaamista jär-
jestelmään käsin, mikä heikentää luotettavuutta ja 
lisää työtä 12. Tarvitaan uutta teknologiaa, joka sekä 
helpottaisi prosessinohjausta että vähentäisi työtä.

Toiminnan arviointi

Leikkausyksikön toiminnan arvioinnissa on kan-
sainvälisestikin käytetty varsin kirjavia mittareita. 
Tuottavuutta on terveydenhuollossa yleisesti mi-
tattu suoritteiden määränä aikayksikköä kohden 
– myös leikkaussalin toimintaa arvioitaessa 13, 14. 
Tehokkuudella on ymmärretty mahdollisimman 
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pientä leikkaussaliajan ali- ja ylikäyttöä 15 tai vä-
häisintä mahdollista ”hukka-aikaa” eli tuottamat-
tomaan toimintaan kulutettua aikaa 16. Prosessin 
tehokkuus kuitenkin ymmärretään yleensä tuo-
toksen ja panoksen suhdelukuna 9, jota tulisi sovel-
taa myös leikkaussaliprosessin arviointiin 17.

Muita leikkaussalin toiminnan mittareita ovat 
esimerkiksi salien käyttöaste ja leikkausten väli-
nen vaihtoaika 18. Varsin käyttökelpoinen mitta-
ri on englanninkielisessä kirjallisuudessa yleisty-
nyt ei-operatiivinen aika (non-operative time = 
NOT). Se alkaa, kun edellinen leikkaus loppuu ja 
päättyy, kun seuraavassa leikkauksessa leikkaavan 
lääkärin osuus alkaa 19–21. NOT mittaa sitä, kuin-
ka kauan aikaa leikkauspotilaan prosessissa kuluu 
kaikkeen muuhun kuin itse toimenpiteeseen.

Aamun ensimmäisen leikkauksen aloitusajan 
seuranta on tärkeää 19, 22, 23, ja erityisen tärkeää on 
seurata aloitusajan poikkeamaa itse asetetusta ta-
voitteesta 17, 24. Myös ylitöiden, peruutusten, komp-
likaatioiden ja leikkausajan seurantaa on suositel-
tu 24, 13.

Potilastyytyväisyyden kannalta tärkeä mittari 
on potilaan odotusaika leikkaukseen 17, 25, 26. Päivys-
tyspotilaiden kohdalla odotusaika leikkauspäätök-
sestä leikkaussaliin pääsyyn mittaa epäsuorasti toi-
minnanohjauksen onnistumista eli sitä, miten hy-
vin kiireelliselle potilaalle pystytään järjestämään 
paikka leikkauslistalta. Odotusaikaa on myös lää-
ketieteellisistä syistä tärkeä seurata, koska pitkiin 
odotusaikoihin saattaa liittyä lisääntynyttä sairas-
tavuutta ja kuolleisuutta 27.

Leikkausyksikön tehokkuuteen 
vaikuttavia tekijöitä

Leikkausyksikön tehokkuuteen vaikuttavat leik-
kaavan lääkärin nopeuden 28 ja leikkaustekniikan 29 
ohella oikea leikkausajan allokointi 30, päivittäisen 
leikkauslistan laatiminen kestoaikatilastoja hyö-
dyntäen 28, käytetyt anestesiamenetelmät 31 ja jär-
kevät toimintamallit 21, 32. Erityisesti toimintojen li-
mittäminen suorittamalla esimerkiksi anestesiain-
duktio leikkaussalista erillään olevassa tilassa näyt-
tää tehostavan leikkausyksikön toimintaa 14, 20, 33. 
Viivästysten minimointiin kannattaa myös panos-
taa 16, 34.

Tutkimuksen tavoitteet

Ensimmäisen osatutkimuksen tarkoituksena oli 
selvittää maan julkisten leikkausyksiköiden joh-
tamisen työnjakoa, toiminnan arvioinnissa käy-

tettäviä mittareita ja toiminnanohjauksen apuvä-
lineinä käytettäviä tietojärjestelmiä. Toisessa osa-
tutkimuksessa tutkittiin potilaiden RFID- (Radio 
Frequency Identification) paikannukseen perustu-
van leikkaussalin prosessinohjausjärjestelmän luo-
tettavuutta ja sen automaattisesti kirjaamien aika-
leimojen tarkkuutta. Kolmannessa ja neljännes-
sä osatutkimuksessa selvitettiin kahta menetelmää 
käyttäen erilaisia limittäisen toiminnan malleja 
toiminnan tehostamiskeinoina. Viidennessä mi-
tattiin, miten paljon samojen standardileikkausten 
kestoajat vaihtelevat kansainvälisesti.

Aineisto ja menetelmät

Leikkaussalien toiminnanohjauksen nykytilaa sel-
vitettiin strukturoidulla postikyselyllä, joka osoi-
tettiin maan kaikkien julkisten sairaaloiden leik-
kausyksiköiden anestesiavastuulääkäreille ja osas-
tonhoitajille. 

RFID-paikannukseen perustuvan prosessinoh-
jausjärjestelmän automaattisesti kirjaamien aika-
leimojen tarkkuutta verrattiin ajanottajan kirjaa-
miin aikaleimoihin ja hoitohenkilökunnan sairaa-
lan omaan järjestelmään kirjaamiin aikoihin. 

Hoitoprosessin limittämisen suomia mahdol-
lisuuksia selvitettiin etenevässä asetelmassa, jossa 
leikkaussalin ajankäyttöä ja potilasmääriä mitat-
tiin vertaamalla perinteisen leikkaussalissa tapah-
tuvan anestesiainduktion ja erillisen induktiotilan 
käytön tuottamia potilasvolyymejä. 

Toiminnan limittämisen ja erilaisten henkilös-
tömäärien vaikutuksia tutkittiin soveltamalla tie-
tokonesimulaatiota viiteen erilaiseen toimintamal-
liin. Kansainvälisessä benchmarking-tutkimukses-
sa verrattiin kahden samanlaisen toimenpiteen ku-
luttamaa saliaikaa kahdeksassa eri maassa.

Tulokset

Leikkausyksiköiden toiminnanohjausta selvittele-
vän kyselytutkimuksen vastausprosentti oli 86 %. 
Osastonhoitajien ja anestesiavastuulääkäreiden 
käsitykset suomalaisten leikkausyksiköiden toi-
minnanohjauksen työnjaosta osoittautuivat risti-
riitaisiksi. Anestesialääkärin osallistuminen toi-
minnanohjaukseen yleistyi yksikön koon ja sai-
raalastatuksen kasvaessa. Toiminnanohjausjärjes-
telmät osoittautuivat 73 %:lla yksiköistä vanhan-
aikaisiksi merkkipohjaisiksi järjestelmiksi, joiden 
reaaliaikaisuudessa oli puutteita, eivätkä ne tuke-
neet toiminnan arviointia. Toiminnan arvioinnis-
sa käytettiin pääasiassa toimenpiteiden lukumää-
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riä (85 %), käyttöastetta (66 %) ja vaihtoaikaa (59 
%). Erillisiä anestesiainduktiotiloja oli vain noin 
neljänneksessä yksiköistä ja niitä käytettiin melko 
harvoin.

Potilaiden RFID-paikannukseen perustuva leik-
kaussalin prosessinohjausjärjestelmä soveltui sai-
raalakäyttöön. Se lisäsi hoitoprosessin läpinäky-
vyyttä ja vähensi henkilökunnan työmäärää. Jär-
jestelmän automaattisesti kirjaamat aikaleimat oli-
vat tarkempia kuin nykyisiin järjestelmiin käsin 
kirjatut aikaleimat ja tieto oli välittömästi käytet-
tävissä.

Limittäisillä toimintamalleilla tuotettiin vir-
ka-aikana useampia leikkauksia pienemmin yk-
sikkökustannuksin kuin perinteisesti toimimal-
la. Käytännössä työpäivän aikana ehdittiin yhdes-
sä salissa tehdä kolmen leikkauksen sijasta neljä. 
Keskitetty, useampaa leikkaussalia palveleva in-
duktiotila henkilökuntineen osoittautui kustan-
nustehokkaimmaksi toimintamalliksi. Vaihtosalia 
käyttämällä puolestaan kolme kirurgia pystyi suo-
rittamaan neljän kirurgin toimenpiteet. 

Laparoskooppisen sappileikkauksen ja keuhko-
lohkonpoiston leikkausaikojen välillä on jopa 50 % 
eroja maiden välillä. Erojen syyt vaativat tarkem-
pia tutkimuksia.

Pohdinta

Leikkausyksiköiden päivittäisen toiminnanohja-
uksen työnjako vaatii selkiyttämistä. Osastonhoi-
tajien ja anestesiavastuulääkäreiden toimenkuvat 
ja vastuut osoittautuivat leikkausyksiköissä yhtä 
epäselviksi, kuin erikoissairaanhoidossa yleensä-
kin 8, 35. Tähän on ilmeisesti totuttu, sillä enemmis-
tö vastanneista oli kuitenkin tyytyväinen työn-
jakoon. Toisaalta, leikkauspotilaan prosessilla ei 
näytä olevan selvää vastuuhenkilöä, koska toimin-
ta on järjestäytynyt ammattiryhmä- ja erikoisala-
kohtaisesti. 

Useimpien suomalaisten sairaaloiden toimin-
nanohjausjärjestelmät ovat kyselytutkimuksen pe-
rusteella yhä 80-luvulla hankittuja, merkkipohjai-
sia ohjelmia, jotka eivät vastaa nykyajan vaatimuk-
sia. Reaaliaikaisuuden puutteista johtuen tieto ei 
ole heti käytettävissä ja tiedon saaminen toimin-
nan arviointiin soveltuvien raporttien muodossa 
on hankalaa. Potilaiden RFID-paikannukseen pe-
rustuva prosessinohjausjärjestelmä tuottaa tietoa 
automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Se vähentää tie-
don kirjaamista järjestelmiin työntekijävoimin ja 
helpottaa toiminnanohjausta ja sen arviointia.

Toiminnan arvioimiseen käytettävässä mittaris-

tossa tulee pyrkiä valtakunnallisesti yhteneväiseen 
käytäntöön. Tutkimuksen perusteella esimerkiksi 
päivystyspotilaiden odotusaikaa leikkaukseen mi-
tattiin vain harvoissa yksiköissä, eikä tuottavuu-
teen viittaavia mittareita juuri ollut käytössä.

Leikkausyksiköiden toimintamalleissa on paran-
tamisen varaa. Väitöskirjatutkimuksen perusteella 
mikä tahansa limittäistä työskentelyä hyödyntävä 
malli on kustannustehokkaampi kuin perinteinen 
leikkaussalien toimintamalli. Onkin hämmästyttä-
vää, että leikkausvalmisteluja ja anestesiaindukti-
oita suoritetaan kyselyn perusteella varsin harvoin 
varsinaisen salin ulkopuolella, vaikka osassa yksi-
köitä oli sitä varten erillisiä tilojakin. Tilojen puut-
teessa myös heräämöä voitaisiin käyttää tarkoituk-
seen, varsinkin aamupäivisin, jolloin heräämöissä 
yleensä on tilaa ja henkilökuntaa.

Tutkituilla toimintamalleilla voidaan lisätä vir-
ka-aikaisten leikkausten määrää. III osatutkimuk-
sen tulosten mukaan tämä tarkoittaa Töölön sai-
raalan ortopedis-traumatologisen leikkausyksikön 
aineistossa kolmea leikkausta päivässä, 15 leik-
kausta viikossa tai lähes 800 leikkausta vuodessa. 
Päivystysvaltaisessa yksikössä tämä merkitsee si-
tä, että vastaava määrä leikkauksia voidaan siirtää 
kustannuksiltaan kalliista ja henkilöstölle epämu-
kavasta päivystysajasta virka-aikana tapahtuvak-
si. Elektiivistä leikkaustoimintaa harjoittavissa yk-
siköissä voidaan vastaavasti lisätä päivittäistä leik-
kausten määrää ja hallita jonoja ilman lisävoima-
varoja. 

Johtopäätökset

Leikkausyksiköiden päivittäisen toiminnan-
ohjauksen johtamisvastuu vaatii selkiyttämis-
tä. Vanhat toiminnanohjausjärjestelmät eivät 
tue toiminnanohjausta eivätkä toiminnan ar-
viointia. Paikannusteknologiaan perustuva jär-
jestelmä tarjoaa helpotusta molempiin. Leik-
kausyksiköiden toiminnan arviointiin käytettä-
vä mittaristo tulee yhtenäistää. Leikkaussalien 
toiminnassa tulee hyödyntää limittäisiä toimin-
tamalleja kuhunkin yksikköön soveltuvalla taval-
la. Mikä tahansa tässä tutkimuksessa esitetty jär-
jestelytapa on tehokkaampi kuin nykyinen peräk-
käisten, toisiaan seuraavien toimintojen malli. 
Väitöskirja ja osatyöt:
Riitta Marjamaa: Kohti leikkaussalin tuloksellista toiminnanohjaus-

ta. Helsingin yliopisto 2007
I Marjamaa R, Kirvelä O. Who is responsible for the operating 

room management – and how do we measure how well we do 
it? Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51: 809–14.

II Marjamaa RA, Torkki PM, Torkki MI, Kirvela OA. Time accuracy of 



FINNANEST 8, 41 () 161

a radio frequency identification patient tracking system for re-
cording operating room timestamps. Anesth Analg 2006; 102: 
1183–6.

III Torkki PM, Marjamaa RA, Torkki MI, Kallio PE, Kirvela OA. Use of 
anesthesia induction rooms can increase the number of urgent 
orthopedic cases completed within 7 hours. Anesthesiology 
2005; 03: 401–5.

IV Marjamaa RA, Torkki PM, Hirvensalo E, Kirvelä OA.What is the 
best model for the operating room? A simulation study of five 
scenarios. Submitted.

V Dexter F, Davis M, Halbeis CE, Marjamaa R, Marty J, McIntosh C, 
et al. Mean operating room times differ by 50% among hospi-
tals in different countries for laparoscopic cholecystectomy and 
lung lobectomy. J Anesth 2006; 20: 319–22.

Kirjallisuusviitteet:
1. Etzioni DA, Liu JH, Maggard MA, Ko CY: The aging population 

and its impact on the surgery workforce. Ann Surg 2003; 238: 
170–7.

2. STM: Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden tur-
vaamiseksi, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003.

3. Lindfors PM, Nurmi KE, Meretoja OA, Luukkonen RA, Viljanen 
AM, Leino TJ, Harma MI: On-call stress among Finnish anaesthe-
tists. Anaesthesia 2006; 61: 856–66.

4. Young DW: Improving operating room performance in a center 
of excellence. Healthc Financ Manage 2004; 58: 70–4.

5. Young T, Brailsford S, Connell C, Davies R, Harper J, Klein J: Using 
industrial processes to improve patient care. BMJ 2004; 328: 
162–4.

6. Sieber TJ, Leibundgut DL: Operating room management and 
strategies in Switzerland: Results of a survey. Eur J Anaesth 2002; 
19: 415–423.

7. Watkins WD: Principles of operating room organization. Acta 
Anaesthesiol Scand (Suppl) 1997; 111: 113–5.

8. Tuomiranta M: Lääkärijohtaja – lääkäri vai johtaja? Tutkimus 
lääkärijohtajan roolijännitteistä ja johtamisroolin omaksumises-
ta erikoissairaanhoidossa, Lääketieteen laitos: Tampereen ylio-
pisto, 2002:170.

9. Laamanen K: Johda liiketoimintaa prosessien verkkona, 3. pain-
os, Laatukeskus 2003.

10. Lauritsalo K: Leikkaussalin tosiaikainen seuranta, Atk terveyden-
huollossa. Edited by Jokela H, Recallmed Oy, 1986, s. 269.

11. Macario A, Vasanawala M: Technology and Computing in the 
Surgical Suite: Key Features of an OR Management Information 
System and Opportunities for the Future. Anesth Analg 2002; 95: 
1120–21.

12. Shaw R, Coia JE, Michie J: Use of bar code readers and program-
mable keypads to improve the speed and accuracy of manual 
data entry in the clinical microbiology laboratory: experience of 
two laboratories. J Clinic Pathol 1999; 52: 54–60.

13. Geldner G, Eberhart LH, Trunk S, Dahmen KG, Reissmann T, 
Weiler T, Bach A: Efficient OP management. Suggestions for op-
timisation of organisation and administration as a basis for es-
tablishing statutes for operating theatres. Anaesthesist 2002; 51: 
760–7.

14. Sokolovic E, Biro P, Wyss P, Werthemann C, Haller U, Spahn D, 
Szucs T: Impact of the reduction of anaesthesia turnover time on 
operating room efficiency. Eur J Anaesth 2002; 19: 560–3.

15. Strum DP, Vargas LG, May JH, Bashein G: Surgical suite utiliza-
tion and capacity planning: a minimal cost analysis model. J Med 
Syst 1997; 21: 309–22.

16. Weinbroum AA, Ekstein P, Ezri T: Efficiency of the operating room 
suite. Am J Surg 2003; 185: 244–50.

17. Torkki PM, Alho AI, Peltokorpi AV, Torkki MI, Kallio PE: Managing 
urgent surgery as a process: Case study of a trauma center. Intern 
J Technol Assess Health Care 2006; 22: 255–60.

18. Donham RT, Mazzei WJ, Jones RL: Glossary of times used for 
scheduling and monitoring of diagnostic and therapeutic pro-
cedures. Am J Anesth 1996; 23: 5–9.

19. Mazzei WJ: Operating room start times and turnover times in a 
university hospital. J Clin Anesth 1994; 6: 405–8.

20. Sandberg WS, Daily B, Egan M, Stahl JE, Goldman JM, Wiklund 
RA, Rattner D: Deliberate perioperative systems design im-
proves operating room throughput. Anesthesiology 2005; 103: 
406–18.

21. Harders M, Malangoni MA, Weight S, Sidhu T: Improving oper-
ating room efficiency through process redesign. Surgery 2006; 
140: 509–14.

22. Cantwell R, Mirza N, Short T: Continuous quality improvement 
efforts increase operating room efficiency. J Healthc Qual 1997; 
19: 32–6.

23. Vitez TS, Macario A: Setting performance standards for an anes-
thesia department. J Clin Anesth 1998; 10: 166–75.

24. Macario A: Are your hospital operating rooms ”efficient”? A 
scoring system with eight performance indicators.[comment]. 
Anesthesiology 2006; 105: 237–40.

25. Dexter F, Epstein RH, Traub RD, Xiao Y: Making management de-
cisions on the day of surgery based on operating room efficiency 
and patient waiting times. Anesthesiology 2004; 101: 1444–53.

26. Torkki P, Peltokorpi A, Alho A, Aitamurto J, Hynynen M, Sjöberg J 
et al: Leikkaustoiminnan tehokkuutta tulisi mitata tuotoksen ja 
panoksen suhteen avulla. SLL 2007; 62: 3765–8.

27. Bottle A, Aylin P: Mortality associated with delay in operation af-
ter hip fracture: observational study. BMJ 2006; 332: 947–51.

28. Strum DP, Sampson AR, May JH, Vargas LG: Surgeon and type 
of anesthesia predict variability in surgical procedure times. 
Anesthesiology 2000; 92: 1454–66.

29. Hellberg A, Rudberg C, Kullman E, Enochsson L, Fenyo G, Graffner 
H et al: Prospective randomized multicentre study of laparo-
scopic versus open appendicectomy. Br J Surg 1999; 86: 48–53.

30. Dexter F, Macario A, Traub RD, Lubarsky DA: Operating room uti-
lization alone is not an accurate metric for the allocation of op-
erating room block time to individual surgeons with low casel-
oads. Anesthesiology 2003; 98: 1243–9.

31. Saadat H, Escobar A, Davis EA, Ehrenwerth J, Watrous G, Fisch GS 
et al: Task analysis of the preincision period in a pediatric oper-
ating suite: an independent observer-based study of 656 cases. 
Anesth Analg 2006; 103: 928–31.

32. Cendan JC, Good M: Interdisciplinary work flow assessment and 
redesign decreases operating room turnover time and allows for 
additional caseload. Arch Surg 2006; 141: 65–9; discussion 70.

33. Hanss R, Buttgereit B, Tonner PH, Bein B, Schleppers A, Steinfath 
M et al: Overlapping induction of anesthesia: an analysis of ben-
efits and costs. Anesthesiology 2005; 103: 391–400.

34. Overdyk FJ, Harvey SC, Fishman RL, Shippey F: Successful strate-
gies for improving operating room efficiency at academic insti-
tutions. Anesth Analg 1998; 86: 896–906.

35. Viitanen E, Wiili-Peltola E, Lehto J: Osastonlääkäri lähiesimiehenä 
”Enemmän tämmönen seniorikonsultti”. SLL 2002; 38: 3755–7.




