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Leikkaussuunnittelu- ja jonohallinta:  kuvaus erään tietojärjestelmäprojektin vaiheista ja 
kokemuksista 
 
Taustaa 
Keski-Suomen keskussairaala on Jyväskylässä sijaitseva n. 260 000 asukkaan väestöä palveleva 
erikoissairaanhoidon yksikkö. Sairaalan omistajakuntia on 30 ja viime vuosina kunnat ovat erityisesti 
halunneet kehittää perus- ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ns. sopimusohjauksen avulla. 
Leikkaushoitoa tarjoavia erikoisaloja on viisi (kirurgia, gynekologia, korvataudit, silmätaudit ja suu- 
leukakirurgia), joista kirurgia edelleen jakaantuu 9 itsenäiseen kirurgian erikoisalaan. Näiden 
erikoisalojen työvoimaan kuuluu 50 erikoislääkäriä ja leikkaussuunnittelijaa. Leikkaushoidon 
toteuttaminen jakautuu kolmeen erillään sijaitsevaan leikkausosastoon, joissa on yhteensä 22 
leikkaussalia. Virka-aikana  leikkausaikaa on vuonna 2003 tarjolla 32 600 tuntia, jona aikana tehdään 
n. 13 000 suunniteltua toimenpidettä ja n. 1 500 päivystystoimenpidettä. Suunniteltuja toimenpiteitä 
kaikista toimenpiteistä on n. 76 %. Leikkaustoiminta laajenee jatkuvasti, ja vanhenevan väestön 
sairastavuusennusteiden mukaisesti tämä kehitys jatkuu. Yksittäisten potilaiden leikkausten 
ohjelmointi sekä koko leikkaustoiminnan  johtaminen tapahtuu yhä kynän ja paperin avulla 
keskuskansliajohtoisesti. Potilashallintovälineenä on MUSTI ja käytännön leikkausjonohallinta 
tapahtuu potilaskortisto(i)lla. Saliresurssin suunnittelussa on n. puolen vuoden suunnitteluväli. 
 
Leikkaussuunnittelun ja jonohallinnan projekti (LETTI)  
Leikkaustoiminnan laajuus, hajanaisuus ja monimuotoisuus asettavat suuret vaatimukset 
tiedonkululle ja – jakamiselle. Tässä sairaalassamme nyt käytettävien välineiden kapasiteetti loppuu. 
Tämän havaitseminen käynnisti sairaalassa tammikuussa 2000 projektityön, joka jakautui kolmeen 
erilliseen vaiheeseen (osaprojektiin). Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli selvittää 
leikkaussuunnittelun prosessit ja etsiä ratkaisuja mahdollisesti havaittuihin ongelmakohtiin. Toinen 
vaihe kartoitti tarkemmin todettuja ongelmakohtia siltä osin, kuin arveltiin apua löytyvän teknisistä 
ratkaisuista. Kolmannessa vaiheessa valitut tekniset ratkaisut  muokattaisiin ja otettaisiin käyttöön. 
Projekteille varattiin runsaasti aikaa, sillä työryhmien edustajilla oli paljon keskeisiä tehtäviä 
sairaalassa. Havaittakoon, että koko projektin lopputulos oli alkuvaiheessa esillä visiona vailla 
konkreettista tavoitetta. 
 
Projekti nro 1 
Projekti alkoi tammikuussa 2000 ja päättyi huhtikuussa 2001. Kiinteään projektiryhmään valittiin 11 
eri ammattiryhmän edustajaa tietohallinnosta ja leikkaavilta erikoisaloilta, mutta myös ryhmän 
ulkopuolisten henkilöiden osaamista hyödynnettiin. Projektin aikana tehtiin tavoitteen mukaisesti 
selvityksiä sairaalan eri erikoisalojen leikkaussuunnittelusta, suunnittelun ohjaamisesta, 
leikkaushoidon päivittäisjohtamisesta ja leikkausjonojen hallinnoinnista. Selvitykset pohjautuivat 
yleensä prosessikuvauksiin, joiden oikeellisuus varmistettiin työryhmissä. Lisäksi tehtiin laskelmia 
toiminnan tehokkuudesta, jolloin esimerkiksi eri leikkaussalien käyttöasteen havaittiin vaihtelevan 
46,4 ja 103,7 % välillä. Projektin loppuraportissa esitettiin keskeiset toiminnan 
parantamisehdotukset. Organisatorisen hajaannuksen ohella suurimmaksi yksittäiseksi pulmaksi 
leikkaushoidon hallinnoinnissa osoittautui reaaliaikaisen tiedonkulun ja -jakamisen vaikeus. 
Ongelma alkoi jo leikkausjonon hallinnoinnista yksittäisiä potilaita myöten. Samalla 
leikkaussuunnittelun tärkein toimija –leikkaava lääkäri- turhautui tilanteeseen, jossa 
hoitosuunnitelman saanut yksilöpotilas aina lopulta katosi jonokortiston loputtomien potilastapausten 
massaan. Havaittujen epäkohtien ratkaisuja etsittiin prosessien kehittämisestä ja  leikkausjono- sekä 
suunnitteluvälineiden parantamisesta. Välineiden suhteen työryhmä ehdotti projektin jatkamista 
leikkaussuunnittelun atk-järjestelmien kartoittamis- ja hankintaprojektina. 
 
Projekti nro 2 
Tämä vaihe alkoi syyskuussa 2001 ja kesti vuoden. Tietoteknisille ratkaisuille asetettiin ennalta 
yleisehdot: ohjelman oli oltava käyttöliittymältään ”käyttäjäystävällinen”, ohjelmalla oli oltava 
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toimittajaan sekä valmistajaan liittyvä ”riittävä” uskottavuus, ohjelman käyttötuki ja kehittäminen 
tuli olla kunnossa ja ohjelmalla piti olla uskottava edustaja Suomessa. Erityisehtoina päätettiin, että 
atk -ohjelman tuli toimia moderneissa mikroverkkoympäristöissä ja sen ominaisuuksien tuli 
tarvittaessa joustaa. Alkuvaiheessa sairaalan tietohallinto-osasto tiedusteli markkinatilanteen 
ohjelmatoimittajilta ja muista keskussairaaloista. Selvisi, että tarjolla oli merkkipohjaisia sovelluksia 
(TOTI, LESU), idea asteella olevia kehittämisprojekteja ja tuotanto käytössä vain kaksi 
mikroympäristösovellusta. Jälkimmäisistä kumpikaan ei ollut Suomessa koeteltu. Projektiryhmä 
matkasi toukokuussa 2001 Oskarshamniin, Ruotsiin tutustumaan Optimera –
leikkaussuunnittelujärjestelmään. Sovelluksen toiminta oikeassa tuotantoympäristössä varmistui ja 
samalla ohjelman todettiin riittävästi täyttävän ne ehdot, jotka atk –hankinnalle oli asetettu. 
Kilpailijan tuote todettiin tässä vaiheessa lupaavaksi, mutta joiltain osin keskeneräisemmän oloiseksi. 
 Projektiryhmä kokosi ohjelmahankinnalle kirjalliset perusteet aiemman ryhmätyönsä materiaalista ja 
sairaalan hankintatoimisto pyysi tarjoukset Suomessa vuonna 2001 markkinoilla olevista ohjelmista 
loka-marraskuussa 2001.  Valinta kohdistui TietoEnatorin markkinoimaan Optimera (myöhemmin 
Effica leikkaushoito) ohjelmaan. Hankintapäätös tehtiin maaliskuussa 2002. 
 
Projekti nro 3 
Maaliskuussa 2002 hieman muokattu projektiryhmä aloitti kolmannen osaprojektin. Ryhmää 
täydennettiin nyt ensimmäisillä sairaalan ulkopuolisilla henkilöillä, kun TietoEnatorin 
projektivastaavat liittyivät mukaan. Projektin kolme päätavoitetta olivat: valitun Effica 
leikkaushoito-ohjelman integrointi sairaalan atk ympäristöön, ohjelman hienosäätö osaksi 
rutiinitoimintaa pilotoinnin avulla ja tuotantokäytön varmistaminen. Tämä projekti oli  aikataulutettu 
siten, että pilotoinnin piti olla ohi kesäkuussa 2003 ja tuotantokäytön alkanut syksyllä 2003. Myös 
mikrojen ja muun tarvittavan atk-kaluston hankinta oli vaiheistettu tähän aikatauluun. Effican 
suomentaminen ja integrointivaihe vei kuitenkin huomattavasti suunniteltua enemmän aikaa, joten 
pilotointi alkaa vasta syyskuussa. Tuotantokäytössä Effican on tarkoitus olla loppuvuodesta 2003. 
Projektin kulkua ja Effica ohjelmaa tullaan arvioimaan tuonnempana erillisessä projektissa. Tiedotus 
ja koulutus on voimallisemmin tullut osaksi projektia vasta syksystä 2002. 
 
Kokemuksia ja havaintoja 
Projekti on kestänyt paljon pitempään (n. 3, 5 vuotta), kuin sairaaloiden usein kalenterivuoteen 
budjetoidut hankintaprojektit. Projektiryhmä on tällä kertaa saanut edetä projektin substanssin 
ehdoilla asioita rauhassa omaksuen. Myös työryhmän jäsenten suurta sairaalatyösidonnaisuutta on 
arvostettu. Erityisen runsaasti työpanosta on kulutettu omien toimintaprosessien kartoittamiseen ja 
arviointiin, mikä on ollut projektin keskeinen ja antoisa osa. Näin saatiin rakennettua projektin 
myöhemmät vaiheet kestänyt sairaalan sisäinen osaamis- ja tietopohja. Konkreettisia ilmentymiä 
tästä ovat olleet tarjouspyyntöön liitetty hankinta- ja toimituskriteeristö, sekä hankitulle 
ohjelmasovellukselle laaditut muunnosvaatimukset. Vaikka  projektin verkkaisen edistymisen voisi 
arvella mutkistaneen hankkeen kulkua, on projektiryhmän kokemus päinvastainen. Oleellisesti 
nopeampi tapa päätyä vastaavaan tulokseen olisi käsittääksemme onnistunut vain ulkopuolisen 
konsultin avulla, jolloin organisaatioon oma oppiminen ja prosessien läpikäyminen olisi arvattavasti 
jäänyt pinnalliseksi.   
Leikkaussuunnittelun ja jonohallinnan atk-välinehankinta on esimerkki projektista, jossa 
projektiryhmän näkemyksen mukaan kannattaa selkeästi tunnistaa hankinnan kaksi eri puolta. Toinen 
puoli liittyy sovellukseen sinänsä (ominaisuudet, toimintalogiikka, toimitus- ja päivitysvarmuus jne) 
ja toinen vähintään yhtä merkittävä puoli liittyy sovellusympäristöön (organisaatioon prosesseineen). 
Yksittäinen loppukäyttäjä arvioi sovelluksen toimintaa näiden kahden puolen yhdistelmänä. Oman 
projektimme loppuarvio valmistunee vuonna 2004. 


