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Tiivistelmä

Helinä Kotilainen, Outi Räikkönen. Käyttäjien arvioita päiväkirurgisten yksiköiden tiloista. Stakes, 
Raportteja 6/2008. 94 sivua, hinta 19 €. Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2090-4

Suomalaiset potilaat ovat tutkimusten mukaan tyytyväisiä päiväkirurgiseen toimintaan. Kan-
sainvälisissä tutkimuksissa päiväkirurgiset leikkaukset ovat osoittautuneet myös turvallisiksi ja 
taloudellisiksi. Toiminnallisuuden ja toiminnan tehokkuuden merkitystä on pitkään korostettu 
hoitoympäristöjen suunnittelussa. Amerikkalaisessa hoitoympäristön tutkimuksessa on yhä 
enemmän kiinnitetty huomiota ympäristön ja tuottavuuden välisiin riippuvuuksiin. Potilaan ko-
kemus ympäristöstä vaikuttaa esim. hänen kokemaansa stressin määrään, jota voidaan mitata, ja 
stressi puolestaan vaikuttaa toipumiseen ja hoidon tuloksellisuuteen ja toiminnan tuottavuuteen. 
Käyttäjälähtöisyys on nousemassa vähitellen ansaitsemaansa rooliin hoitoprosessin osana. 

Suomen Kuntaliiton Päiväkirurgia-julkaisun (1998) tiloja koskevaan osaan sisältyi hen-
kilöstölle osoitettu kysely, jossa selvitettiin toiminnan ja tilojen laajuutta, tilojen kustannuksia 
sekä tilojen toimivuutta. Toimivuuden arviointi oli siis henkilöstön (käyttäjän) arvio siitä, miten 
toiminta päiväkirurgian tiloissa sujui. Kyselyssä oli mukana kahdeksan, silloin melko uutta yk-
sikköä, joista neljä on mukana myös tässä uudessa selvityksessä.

Myös tämän selvityksen tarkoituksena on käyttäjälähtöisen näkökulman tuominen päiväki-
rurgian toimintaympäristön arviointiin. Käyttäjiä edustavat vuoden 1998 selvityksestä poiketen 
päiväkirurgisten tilojen molemmat käyttäjäryhmät, asiakkaat ja henkilökunta. Myös omaisten 
mukana olo on otettu huomioon, vaikkei heitä olekaan haastateltu. Lapsipotilaiden haastattelulo-
makkeen täytti tarvittaessa omainen. Liikuntaesteitä koskevat kysymykset sisältyvät lomakkeisiin. 
Kyselyyn pyrittiin saamaan vastaukset mahdollisimman monelta yksiköltä. Henkilöstökyselyyn 
vastasi 30 yksikköä 44:stä. Kymmenen henkilöstökyselyyn osallistunutta yksikköä osallistui myös 
potilaille osoitettuun tyytyväisyyskyselyyn, joita palautettiin 1 125, eli 75 prosenttia jaetuista 
lomakkeista.

Tämän selvityksen yksiköissä, joiden tilaohjelma ja piirustukset olivat saatavilla, tilamäärät 
leikkaussalia kohti olivat suuremmat kuin vastaavat luvut aikaisemmassa (1998) selvityksessä. 
Heräämötiloja ja heräämöjen kaksiportaisuutta oli viime vuosina rakennetuissa tai korjatuissa 
yksiköissä lisätty edellisen selvityksen suositusten mukaisesti. Tilojen keskinäinen sijainti oli mo-
nessa koko aineiston yksikössä ongelmana, vain vajaa puolet oli tyytyväisiä tilojen järjestykseen. 
Toimisto-, vastaanotto- ja varastotilojen puute tai ahtaus mainittiin samoin useissa yksiköissä.

Potilaiden kokemusta päiväkirurgian tiloista mitattiin tilatyytyväisyyslomakkeella, joka oli 
jäsennelty hoitoprosessin mukaan. Potilaat olivat tyytyväisimpiä odotus-, vaatesäilytys- ja WC-
tiloihin ja vähiten tyytyväisiä leikkaus- ja heräämötiloihin. Tilojen viihtyisyyttä pidettiin yleensä 
heikompana kuin tilojen mitoitusta, toimivuutta tai turvallisuutta ja löydettävyyttä.

Potilaiden tiloiltaan hyviksi arvioimat yksiköt saivat yleensä hyviä arvioita myös henkilökun-
nalta, vaikka näkökulmat tiloihin olivat erilaiset. Henkilökunnan edustaja arvioi tiloja suhteessa 
toimintaan ja potilaat arvioivat hoitopolun tiloja suhteessa omiin tarpeisiinsa. Parhaimmat 
arviot saaneet yksiköt oli selvityksen alkaessa otettu äskettäin käyttöön. Niissäkin viihtyisyyttä, 
turvallisuutta ja löydettävyyttä olisi vielä voitu parantaa esim. päivänvalolla, taiteella, musiikilla 
ja saattajan läsnäololla heräämötiloissa. Tämäntyyppisillä tekijöillä on tutkimusten mukaan yh-
teys potilaan stressin hallintaan, hyvinvointiin ja hoidon tuloksellisuuteen sekä henkilökunnan 
jaksamiseen. Niiden avulla myös yksiköiden tuottavuutta voidaan lisätä. 

Avainsanat: päiväkirurginen sairaala, päiväkirurgian yksikkö, päiväkirurgian tilat, potilastyyty-
väisyys, tilojen arviointi, henkilöstön tyytyväisyys, tilojen vertailu, työympäristö, hoitoympäristö, 
tilojen laatu, suunnittelu
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Sammandrag

Helinä Kotilainen, Outi Räikkönen. Käyttäjien arvioita päiväkirurgisten yksiköiden tiloista [An-
vändarnas bedömningar av de dagkirurgiska enheternas lokaler]. Stakes, Rapporter 6/2008. 94 
sidor, pris 19 €. Helsingfors 2008. ISBN 978-951-33-2090-4

Enligt studier är finländska patienter nöjda med den dagkirurgiska verksamheten. Internatio-
nella studier har visat att dagkirurgiska operationer också är trygga och ekonomiska. Betydelsen 
av funktionalitet och en effektiv verksamhet har länge framhävts i planeringen av vårdmiljöer. 
I amerikansk forskning om vårdmiljön uppmärksammas allt mer sambandet mellan miljön 
och produktiviteten. Hur patienterna upplever miljön påverkar till exempel hur mycket stress 
de upplever, vilket kan mätas. Stressen påverkar för sin del återhämtningen, vårdresultatet och 
verksamhetens produktivitet. Användarfokusering håller så småningom på att få den roll den 
förtjänar som del av vårdprocessen. 

I Finlands Kommunförbunds publikation Päiväkirurgia (1998) finns ett avsnitt om lokaler. 
Avsnittet inbegriper en personalenkät, som utredde verksamhetens omfattning, hur stora lokalerna 
var, kostnaderna för lokalerna och lokalernas funktionalitet. Bedömningen av funktionaliteten 
var alltså personalens (användarens) bedömning av hur verksamheten i dagkirurgins lokaler 
fungerade. I enkäten deltog åtta enheter, som då var rätt nya. Av dessa deltog fyra också i den 
nya utredningen.

Den nya utredningen hade också som mål att inbegripa ett användarfokuserat perspektiv 
i bedömningen av den dagkirurgiska miljön. Till skillnad från utredningen 1998 företräddes 
användarna av de dagkirurgiska lokalernas båda användargrupper: patienterna och personalen. 
Även de anhörigas närvaro beaktades, trots att de inte intervjuades. Barnpatienters intervjufor-
mulär fylldes vid behov i av en anhörig. Formulären innehöll också frågor om rörelsehinder. 
Strävan var att enkäten skulle besvaras av så många enheter som möjligt. Totalt 30 enheter av 44 
besvarade personalenkäten. Tio av de enheter som besvarade personalenkäten besvarade också 
enkäten om patienttillfredsställelse, i vilken 1 125 ifyllda formulär lämnades in, dvs. 75 procent 
av alla utdelade formulär.

I den nya utredningens enheter, vars planlösning och ritningar var tillgängliga, var ytorna per 
operationssal större än i den tidigare utredningen (1998). I enheter som byggts eller renoverats 
under de senaste åren hade antalet uppvakningsrum utökats och tvådelade uppvakningsrum 
blivit vanligare till följd av den tidigare utredningens rekommendationer. När man utgår från hela 
enkätmaterialet var rummens inbördes placering ett problem i många enheter. Endast knappt 
hälften var nöjda med rummens ordning. Många enheter nämnde likaså avsaknad av eller utrym-
mesbrist i kontors-, mottagnings- och lagerrum.

Patienternas erfarenheter av dagkirurgins lokaler mättes genom ett formulär om tillfreds-
ställelse med lokalerna. Formulärets indelning följde vårdprocessen. Patienterna var mest nöjda 
med väntrum, garderob- och toalettutrymmen och minst nöjda med operationssalar och upp-
vakningsrum. Vanligen ansågs det att lokalernas trivsamhet var sämre än deras dimensionering, 
funktionalitet och trygghet. Också vid jämförelse med om lokalerna var enkla att hitta eller inte 
fick trivsamheten ett sämre vitsord.

Enheter som enligt patienternas bedömning hade bra lokaler fick i allmänhet också ett gott 
betyg av personalen, trots att perspektivet till lokalerna var olika. Personalföreträdarna bedömde 
lokalerna utifrån verksamheten och patienterna bedömde lokaler utifrån sina egna behov. De 
enheter som fick de bästa bedömningarna hade nyligen tagits i bruk när utredningen gjordes. 
Även i dem hade trivseln, tryggheten och skyltningen kunnat förbättras till exempel genom 
dagsljus, konst, musik och att ledsagaren är närvarande i uppvakningsrummet. Enligt studierna 
är faktorer av denna typ kopplade till patientens stresshantering och välbefinnande, vårdresultatet 
samt personalens krafter. Genom dessa faktorer kan man öka enheternas produktivitet. 

Nyckelord: dagkirurgiskt sjukhus, dagkirurgisk enhet, dagkirurgins lokaler, patienttillfredsställel-
se, bedömning av lokaler, personaltillfredsställelse, jämförelse av lokaler, arbetsmiljö, vårdmiljö, 
lokalernas kvalitet, planering
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Abstract

Helinä Kotilainen, Outi Räikkönen. Käyttäjien arvioita päiväkirurgisten yksiköiden tiloista [User 
Assessments of Room Spaces in Day-Surgery Units]. STAKES, Reports 6/2008. pp. 94, price 19 €. 
Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2090-4

Research shows that Finnish patients are satisfied with day surgery. International studies suggest 
that day surgery is also safe and economically efficient. In the design of health-care environments, 
attention has long been paid to functionality and the efficiency of activities. American research on 
care environments has given increasing emphasis to the interrelationships between environments 
and productivity. Patients’ experiences of facilities affect for example their stress levels, which 
can be measured, and the stress in turn affects their recovery and thus clinical outcomes and 
economic performance. User-orientation has gradually come to play the role it deserves as part 
of the care process.  

In 1998, the Association of Finnish Local and Regional Authorities issued a publication on 
day surgery, where the section on surgery facilities included a staff questionnaire that collected 
data on the scope of activities and the size, costs and functionality of the facilities.  In other words, 
the assessment of functionality was based on staff ’s (users’) assessment of how smoothly activities 
in day surgery facilities took place. This study included eight surgery units, which were relatively 
new at that time. Four of them were also included in this new study.

Like the 1998 study, this new study aims to emphasise a user-oriented approach in assessing 
day surgery settings. As distinctive from the earlier study, users are represented by both of the 
two user groups of day surgery facilities, i.e. clients and staff. The involvement of patients’ family 
members was also taken into account although they were not interviewed. As for children, the 
patient interview questionnaire was completed by a family member if necessary.  The questionnaires 
included also questions on barriers to mobility. The aim was to obtain responses from as many units 
as possible. The staff questionnaire was responded to by 30 of 44 units. Ten units that responded 
to the staff questionnaire also participated in the satisfaction questionnaire sent to patients. In 
all, 1125 patient questionnaires were returned, the response rate being 75 per cent. 

In the participating units for which a room programme and drawings were available, the 
amount of space per theatre was greater than the corresponding figures in the previous study 
(1998). In surgery units built or renovated in recent years, post-anaesthesia recovery in recovery 
spaces or rooms took place in two stages more often than previously, as recommended in the 
earlier study. The location of rooms with respect to each other was a problem in many of the 
participating units, with only one half being satisfied with it. Many units also reported a lack of 
office, reception and storage spaces or regarded them as inadequate. 

Patients’ experiences of day surgery facilities were measured using a satisfaction questionnaire 
with questions sequenced so as to parallel the care process. The patients were most satisfied with 
the waiting, cloakroom and lavatory rooms and least satisfied with the theatre and recovery 
rooms. The ambience of spaces was mostly rated poorer than the dimensions and functionality, 
or safety and orientation of spaces.

Despite the different perspectives, the spaces that received a good rating from patients 
were usually also rated highly by staff. Staff representatives assessed the spaces with respect to 
operations, while patients assessed the spaces along the care route with respect to their own 
needs. At the time of starting the study, the units with the highest ratings had been recently 
brought into use. Nevertheless they still had some scope for improvement in terms of ambience, 
safety and orientation, for example by means of daylight, art, music and the presence of an escort 
in the recovery spaces. Research shows that such factors are associated with the patient’s stress 
management, well-being, as well as clinical outcomes and the coping of the staff. They also help 
increase the productivity of units. 

Keywords: day-surgery hospital, day-surgery unit, day-surgery facilities, patient satisfaction, 
assessment of facilities, staff satisfaction, comparison of facilities, working environment, care 
environment, quality of spaces, design
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1 JOHDANTO

Stakes teki kaksivaiheisen kyselyn sairaaloiden päiväkirurgisten yksiköiden tiloista. Ensimmäinen 
vaihe, henkilökunnalle osoitettu tiloja koskeva kysely, toteutui heinä–lokakuussa 2004 ja toinen 
vaihe, potilaille osoitettu tyytyväisyyskysely, huhti –toukokuussa 2005.

Ensimmäisen vaiheen sisältö vastasi pääpiirteissään kymmenessä päiväkirurgian yksikössä 
vuonna 1998 tehtyä kyselyä, joka sisältyi Suomen Kuntaliiton asiantuntijaryhmän raporttiin 
Päiväkirurgia1. Kysely koski vain tiloja, mutta tilankäytön arvioimiseksi kysyttiin myös muutamia 
henkilöstön ja toimenpiteiden määrää sekä rakennus- ja käyttökustannuksia koskevia tietoja. Ky-
selyn ensimmäinen vaihe osoitettiin päiväkirurgian yksiköiden henkilökunnalle. Se oli tarkoitus 
toteuttaa nettikyselynä, mutta teknisten vaikeuksien vuoksi suurin osa vastauksista jouduttiin 
varmentamaan muilla menetelmillä. 

Kyselyn toinen vaihe keskittyi potilastyytyväisyyteen. Tyytyväisyyskyselyn ensimmäinen 
osio tehtiin sairaaloiden toiminnan arvioinnissa yleisesti käytetyllä lomakkeella ”Sairaalahoi-
don laatu: potilaan näkökulma”. Toinen osio sisälsi 45 tiloja koskevaa kysymystä. Yhteenvedot 
yksikkökohtaisista tuloksista ja vertailut koko aineistoon on toimitettu kaikille yksiköille vuoden 
2005 syksyllä. 

Valtakunnallisessa päiväkirurgian kongressissa Jyväskylässä vuonna 2001 toivottiin tiloja 
koskevien vertailutietojen saatavuuden parantamista ja vuonna 1998 julkaistun kyselyn toista-
mista muutaman vuoden kuluttua. 

Tämän selvityksen tarkoituksena on käyttäjälähtöisen näkökulman tuominen päiväkirurgian 
toimintaympäristön arviointiin. Raportin tulokset on tarkoitettu sairaaloiden päiväkirurgian 
yksiköille hyödyksi uusia tiloja rakennettaessa, vanhoja korjattaessa ja yksiköiden omaan keski-
näiseen vertailuun ja kehittämiseen. 

Tutkimustehtävät:
1.  Päiväkirurgisten yksiköiden toiminnan laajuuden ja yksiköiden tilojen kuvaus.
2.  Tilojen laadun ja määrän arviointi (a) henkilöstön ja toiminnan sekä (b) potilaiden hoito-

polun näkökulmasta.
3.  Potilaiden ja henkilökunnan arvioiden yhteyden selvittäminen.
4.  Yksiköiden vertailu – tiloiltaan hyvien yksiköiden tunnistaminen.

�	 Lahtinen,	J.,	Alanko,	A.,	Korttila,	K.	Kotilainen,	H.,	Laatikainen,	L.,	Nenonen,	M.,	Permi,	J.,	Punnonen,	H.,	Rihkanen,	H.,	
Tenhunen,	A.	&	Toivonen,	J.	(�998).	Päiväkirurgia.	Suomen	Kuntaliitto.	Helsinki.
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2 PÄIVÄKIRURGISET TILAT TYÖ- JA HOITOYMPÄRISTÖNÄ

Olemassa olevien tilojen arviointia pyritään yhä enemmän hyödyntämään uusien tilojen suunnit-
telussa. Erityisesti amerikkalaisessa hoitoympäristöjen suunnittelussa on syvennytty ns. näyttöön 
perustuvaan hoitoympäristöjen tutkimukseen ja sen soveltamiseen tilojen suunnitteluun. Suuntaus 
on saanut nimekseen ”Evidence based design”, EBD.  Hoitoympäristön vaikutusten arvioinnissa 
käytetään paljon ympäristöpsykologiasta ja lääketieteestä tuttuja menetelmiä. Tärkeä tavoite on 
ollut ja tulee varmasti olemaankin ympäristön ominaisuuksien ja tuottavuuden välisissä suhteissa 
ja tuottavuuden osana käyttäjän hyvinvointi ja/tai paraneminen.2 

Sairaalatilat on kauan nähty ensisijaisesti toiminnallisina haasteina, joissa tärkeintä on oikea 
mitoitus ja tilojen keskinäiset yhteydet. Hyvään suunnitteluun kuuluu toimivuuden ja oikean 
mitoituksen lisäksi tilojen viihtyisyys, jota arvioidaan käyttäjien kokemuksella ympäristöstä. 
Näyttöön perustuva hoitoympäristön tutkimus on tuonut uusia menetelmiä käyttäjäkokemusten 
arviointiin. Uusilla menetelmillä on voitu arvioida ja mitata ympäristön viihtyisyysominaisuuksien 
vaikutusta potilaiden ja henkilökunnan kokemuksiin. Viihtyisyyteen on katsottu tarpeelliseksi 
kiinnittää huomiota, koska monet potilaat kokevat jo sairaalaan tulon stressiä aiheuttavana ja 
pelottavana. 

Suomalaiset potilaat ovat tutkimusten mukaan tyytyväisiä päiväkirurgiseen toimintaan. 
Kansainvälisissä tutkimuksissa päiväkirurgiset leikkaukset ovat osoittautuneet myös turvallisiksi 
ja taloudellisiksi.3 Hoitoympäristö on osa systeemiä, jonka kanssa potilas on vuorovaikutuksessa ja 
jonka onnistuneisuutta voidaan mitata potilastyytyväisyyden kautta.4 Käyttäjälähtöisyys edellyttää 
kaikkien käyttäjäryhmien huomioon ottamista tilojen suunnittelussa. Ympäristön vaikuttavat 
ominaisuudet on koottu kirjallisuudessa dokumentoiduista tutkimuksista. Niiden perusteella 
on rakennettu sekä henkilöstölle suunnattu kyselylomake että potilastyytyväisyyttä mittaava 
tilakyselylomake. Potilastyytyväisyys on yksi hoidon laadun mittareista. 

Henkilökunnalle suunnatulla kyselyllä selvitettiin tilojen laadullisista ominaisuuksista 
toimivuutta, mitoitusta ja henkilökunnan kokemaa viihtyisyyttä. Tiloja koskevassa potilastyyty-
väisyyskyselyssä mitoitukseen ja viihtyisyyteen on liitetty myös turvallisuutta ja esteettömyyttä 
koskevia kysymyksiä. 

Selvityksen kysymyksiä potilaan näkökulmasta muotoiltaessa valittiin tärkeimmiksi ominai-
suuksiksi:
•	 helppo löydettävyys
•	 esteettömyys
•	 turvallisuus
•	 oikea mitoitus
•	 yksityisyyden toteutuminen
•	 "yhdessä olo" (sosiaalisuus, läheisten tuki)
•	 sopiva lämpötila
•	 raikas ilma
•	 ympäristön säätelyn mahdollisuus
•	 rauhallisuus (ja meluisuuden vähentäminen)
•	 viihtyisyys.

�	 HamiltonThe	Four	Levels	of	Evidence-Based	Practice,”	HEALTHCARE DESIGN	�003;3[Nov]:�8–�6.	
3	 Alanko,	A.,	Korttila,	K.,	Lahtinen,	J.,	Nenonen,	M.,	Permi,	 J.	&	Punnonen,	H.	(�999).	Päiväkirurgia	 laajenee	–	omassa	
yksikössään	vai	leikkausosaston	sisällä?	Duodecim	�999;	��5:	�049–50.
4	 Yellen,	E.	&	Davis,	G.	(�00�).	Patient	Satisfaction	in	Ambulatory	Surgery.	AORN	Journal,	October	�00�,	VOL	74,	NO	4,	
483–498.
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Näitä hoitoympäristön ominaisuuksia on mitattu useissa näyttöön perustuvan suunnittelun 
tutkimuksissa. Monista on löydetty yhteys potilaiden hyvinvointiin, paranemiseen ja tuottavuu-
teen.5

Kyselyssä on myös useita musiikkiin, kuvataiteisiin, päivänvaloon, väreihin, kodikkuuteen 
ja perheen mukanaoloon liittyviä kysymyksiä, koska näiden tekijöiden on amerikkalaisten ja 
brittiläisten tutkimusten mukaan todettu vaikuttavan mitattavasti stressin hallintaan sairaalaympä-
ristössä. Esimerkiksi Chelsea and Westminster -sairaalassa mittaamalla päiväkirurgian yksikössä 
potilaiden verenpainetta, sydämen syketiheyttä, anestesiassa tarvittavan lääkityksen määrää ja 
stressihormonien tasoa ennen toimenpidettä on voitu todeta selviä eroja tutkimus- ja vertailu-
ryhmän välillä. Tutkimusryhmä on saanut katsella kuvataidetta ja kuunnella elävää musiikkia. 
Lisäksi potilaiden subjektiiviset kokemukset on kirjattu kyselylomakkeella. Sekä kuvataide että 
musiikki ovat vähentäneet stressiä ja lääkityksen tarvetta.6 

Luonnonvalon, luontonäkymien ja meluttoman ympäristön suotuisat vaikutukset stressin 
hallinnassa on todettu useissa tutkimuksissa.7 Hyvä toimintaympäristö vaikuttaa välillisesti myös 
sairaalan tuottavuuteen. Se on kilpailutekijä sekä potilaiden saannin että henkilökunnan pysy-
vyyden suhteen.8 Viihtyisässä työympäristössä henkilökunnan vaihtuvuus on todettu pienem-
mäksi kuin huonommissa ympäristöissä.9 Työympäristön laatu tullee olemaan tulevaisuudessa 
kilpailutekijä henkilökunnan saatavuudessa.

Päiväkirurgian toiminta ja tilat ovat kehittyneet normaalin leikkaustoiminnan pohjalta. 
Tämä selittää monet erilaiset mallit, joita eri maissa esiintyy. Päiväkirurgian yksiköt voivat olla 
itsenäisiä, erillisiä yksiköitä tai kuulua itsenäisenä yksikkönä suureen sairaalaan. Päiväkirurgia 
voi toimia muun yksikön esim. keskusleikkausosaston yhteydessä. Sillä voi olla yhteistä hen-
kilökuntaa, laitteistoa, välineitä tai tiloja leikkausosaston tai muun osaston kanssa. Yksikön 
leikkausten ja toimenpiteiden valikoimat voivat vaihdella. Tämän selvityksen yksiköistä kaikki 
toimivat sairaalan yhteydessä ja kuuluvat julkisen terveydenhuollon järjestelmään, mutta osalla 
niistä on hyvinkin kiinteä yhteys sairaalan muihin yksiköihin. Kaksi yksiköistä on keskittynyt 
synnytys- ja naistentauteihin ja yhdessä hoidetaan lapsia ja nuoria.

Paul Jarrett ja Lindsay Roberts luokittelevat päiväkirurgian yksiköt kahdeksi tyypiksi, kilpa-
ratamalliksi ja rengasmalliksi (racetrack design, non-racetrack design). Ensimmäisessä mallissa 
potilas tulee suoraan preoperatiivisiin tiloihin, siirtyy leikkausalueelle ja sieltä heräämöön, mistä 
poistuu palaamatta sisäänkäyntialueelle. Rengasmallissa potilas saapuu ja lähtee saman oven 
kautta, preoperatiivinen alue ja heräämöt ovat lähekkäin tai yhdessä. Kummassakin tapauksessa 
ihanneratkaisun tilajärjestys noudattaa hoitoprosessin järjestystä.10 

Tämän selvityksen potilastyytyväisyyskyselyssä tilat on ryhmitelty hoitoprosessin mukaisesti 
alkaen potilaan saapumisesta sairaalaan (päiväkirurgian yksikköön), koska prosessin mukaisen 
tilajärjestyksen on todettu olevan sujuvin toiminnan kannalta.11  Potilaiden kannalta merkittävää 
on ympäristön selkeys (luettavuus), saattajan huomioon ottaminen ja yksityisyyden säilyminen. 
Hoitoprosessi eli hoitopolku ja lomakkeen kysymykset kulkevat järjestyksessä: saapuminen, 
odotustilat, neuvonta ja vastaanotot, potilaiden pukuhuoneet, toimenpidehuoneet ja leikkaussalit, 
heräämöt.
5	 Ulrich,	R.	S.	&	Zimring,	C.	(�004).	The	Role	of	the	Physical	Environment	in	the	Hospital	of	the	��st	Century.	http://www.
healthdesign.org/research/reports/physical_environ.php.
6	 Staricoff,	R.,	Duncan,	J.	&	Wright,	M.	(�003).	A	Study	of	the	Effects	of	Visual	and	Performing	Arts	in	Health	Care.	http://
www.publicartonline.org.uk/news/research/documents/ChelseaAndWestminsterResearchproject.pdf.
7	 Ulrich,	R.	S.	(�003).	The	Effect	on	Healthcare	Architecture	and	Art	on	Medical	Outcomes.	http://www.publicartonline.
org.uk/archive/reports/ulrich_presentation.html.
8	 Nelson,	C.,	West,	T.	&	Goodman,	C.	(�005).	The	Hospital	Built	Environment:	What	Role	Might	Funders	of	Health	Services	
Research	Play?	http://www.ahrq.gov/qual/hospbuilt/.
9	 Livingstone,	H.	(�004).	Design	Matters	in	Health-Care	Facilities.	And	the	Pebble	Project	has	the	stats	to	prove	it.	http://www.
aia.org/aiarchitect/thisweek04/tw04�6/04�6pebble.htm.
�0	 Lemos,	P.,	Jarrett,	P.	&	Philip,	B.	(�006).	Day	Surgery.	Development	and	Practice.	International	Association	for	Ambulatory	
Surgery.
��	 Lahtinen,	J.,	Alanko,	A.,	Korttila,	K.	Kotilainen,	H.,	Laatikainen,	L.,	Nenonen,	M.,	Permi,	J.,	Punnonen,	H.,	Rihkanen,	H.,	
Tenhunen,	A.	&	Toivonen,	J.	(�998).	Päiväkirurgia.	Suomen	Kuntaliitto.	Helsinki.
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Hammondin ja Smithin tutkimuksessa on selvitetty potilaiden suhtautumista yksikköön 
saapuvien ja sieltä poistuvien kohtaamiseen. Valtaosa potilaista ei koe tilannetta stressaavana vaan 
pikemminkin rohkaisevana ja kokee miellyttävänä saman henkilökunnan kohtaamisen uudelleen 
tutussa ympäristössä. Yksityisyyden heikkeneminen vain verhoilla erotetuissa heräämötiloissa oli 
tutkimuksen mukaan naisista hieman kiusallisempaa kuin miehistä. Osa potilaista piti muiden 
keskustelujen kuulemista rohkaisevana, vaikka ei kiinnittänytkään siihen erityistä huomiota.12 
Tässä päiväkirurgian selvityksessä kohtaamista ei mainittu ongelmaksi, vaikka kaikki yksiköt, 
joista piirustukset oli saatu, noudattavat yhden oven periaatetta. Tämä malli myös säästää tilaa 
ja tulee toimeen vähemmällä henkilökunnalla toiminnan hiljentyessä.

Hoitoprosessin mukaisesti potilas kulkee ilmoittautumisesta, (mahdollisesti odotustilaan/
kahvio,) pukuhuoneeseen, valmistelutilaan (mahdollisesti heräämön yhteydessä), leikkaussaliin/
toimenpidehuoneeseen, heräämöön (1. vaiheen ja 2. vaiheen) ja poistuu toivuttuaan tarpeeksi. 
Toisen vaiheen heräämö lisää heräämön kapasiteettia ja potilasvaihtoa. Aikaisemmasta käytännös-
tä poiketen 2. vaiheen heräämöön voidaan tulla myös suoraan leikkaussalista. Heräämöpaikkoja 
tarvitaan sen mukaan, paljonko ja mitä toimenpiteitä tehdään.

Jarrettin ja Robertsin mukaan nykyaikaisissa päiväkirurgian yksiköissä leikkaussalien tulisi 
olla neliömäisiä ja kooltaan 40 m², koska saleissa saatetaan tarvita röntgen-, ultraääni- tai endos-
kopialaitteita. Tulevaisuudessa robotiikka saattaa vaatia vielä isompia saleja. Endoskopiasaleissa 
ja paikallispuudutusta käytettäessä riittää kooksi 30 m². Joissain maissa leikkaussalin edessä on 
anestesiatila ja toisissa taas anestesia tapahtuu leikkaussalissa, käytännöt vaihtelevat. Itsenäisissä 
päiväkirurgian yksiköissä (sairaaloista erillään) tilan määrä leikkaussalia kohti vaihtelee 185 ja 
280 m²:n välillä. Leikkausvalikoima vaikuttaa tilantarpeeseen. Pienissä yhden salin itsenäisissä 
yksiköissä tilan tarpeeksi arvioidaan 200 m².13 

The Stationary Office on julkaissut vuonna 2007 brittiläisten käytäntöjen mukaisia päiväki-
rurgian yksiköitä varten suunnitteluohjeet.14 

��	 Hammond,	C.	&	Smith,	I.	(�004).	Day	Unit	Design.	Has	Anyone	Asked	the	Patients?	http://www.daysurgeryuk.org/con-
tent/files/Journal/�4.4/HAMMOND,SMITH.pdf.
�3	 ks.	Lemos,	P.,	Jarrett,	P.	&	Philip,	B.
�4	 The	Stationary	Office	(�007).	Surgery	Health	Building	Note	�0-0�	–	Day	Surgery.	http://www.sykehusplan.no/data/0706�3_
dagkirurgihbn_�0_0�_�00705���046�5.pdf.
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimukseen osallistuneet päiväkirurgiset yksiköt
Lähetysluettelona käytettiin Suomen Kuntaliiton julkaisussa ”Sairaaloiden vuosi 2003, esh03 
päiväkirurgia” mainittuja yksiköitä (n = 44 yksikköä). Mukana olleista yksiköistä puolet on 
keskussairaaloiden yksiköitä ja toinen puoli muita julkisen terveydenhuollon sairaaloiden päivä-
kirurgian yksiköitä. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin 1) henkilökunnalle suunnattua kyselyä 
yksikön tiloista ja niiden laadusta, 2) potilaille suunnattua tiloja koskevaa tyytyväisyyskyselyä 
sekä 3) yksiköiden piirustuksia. 

Kaikkiaan tutkimusotoksessa oli mukana 32 yksikköä. Henkilöstön vastauksia tiloista 
saatiin kaikkiaan 30 yksiköstä, 66 prosenttia lähetettyjen kyselyiden määrästä. Päijät-Hämeen 
keskussairaalan ja Satakunnan keskussairaalan yksiköt eivät kyselyn aikana olleet vielä toimin-
nassa. Osalle vanhoihin tiloihin sijoitetuista tai hajasijoitetuista yksiköistä kysymykset sovel-
tuivat huonosti, joten sen huomioiden vastausten määrä on hyvä. Potilastyytyväisyyskyselyyn 
halusi osallistua kymmenen yksikköä ja vastausten määrä jaetuista lomakkeista oli 75 prosenttia. 
Piirustukset saatiin kymmenestä yksiköstä, joista kaksi ei ollut käytössä vielä vuonna 2004 ky-
selyjen aikana. Henkilökunnalle suunnattuun kyselyyn vastanneista yksiköistä neljä, Kuopion 
yliopistollisen keskussairaalan, Kirurgisen sairaalan (TYKS), Vaasan keskussairaalan ja Jorvin 
sairaalan (HUS) päiväkirurgian yksiköt olivat mukana jo vuoden 1998 Päiväkirurgia-julkaisussa. 
(Liitetaulukko 1.)

Kaikkiaan 32 yksiköstä 22 toimii muuhun tarkoitukseen alun perin suunnitelluissa ja myö-
hemmin päiväkirurgiseen toimintaan muunnetuissa tiloissa. Tämän selvityksen yksiköistä vanhin 
muunnetuissa tiloissa toimiva yksikkö on HUS, Lasten ja nuorten sairaala, jonka tilat on otettu 
käyttöön jo vuonna 1989. Yli puolet, 12 päiväkirurgian yksikköä, on muutettu päiväkirurgian 
tiloiksi vuosien 1995 ja 2000 välillä. Alun perin päiväkirurgiaa varten rakennetut yksiköt ovat 
valmistuneet vuosien 1993 ja 2004 välillä. (Liitetaulukko 2.)

Hallinnollisesti itsenäisiä tulosyksiköitä on seitsemän kaikkiaan 32 yksiköstä. Leikkaukset 
ja toimenpiteet tehdään omissa tiloissa 26 yksikössä mukaan lukien kaksi käyttöön ottamaton-
ta yksikköä. Kuudessa yksikössä leikkaukset ja toimenpiteet tehdään keskusleikkausosastolla. 
(Taulukko 1.) 

Toimintaa kuvaavissa taulukoissa päiväkirurgiset yksiköt on jaettu kolmeen ryhmään:
• yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet tehdään omissa tiloissa
• yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet tehdään keskusleikkausosastolla
• yksiköt, jotka eivät olleet käytössä vielä vuonna 2004.

Järjestys ryhmien sisällä on toimenpiteiden määrän (2003) mukaan kasvava.
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TAuluKKo 1. Yksikön asema organisaatiossa

Päiväkirurginen yksikkö Yksikön asema Yksikkö osa muuta yksikköä
Toiminnallinen 
suunnitelma

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa

Salon seudun sairaala Osa keskusleikkausosastoa Ei

HUS, Lasten ja nuorten 
sairaala 

Osa keskusleikkausosastoa
Anestesia- ja leikkausyk-
sikköä      

Kyllä

Forssan sairaala Osa muuta yksikköä Kirurgian klinikkaa Kyllä

Vammalan aluesairaala Itsenäinen tulosyksikkö Ei

Raahen aluesairaala Osa muuta yksikköä Operatiivista yksikköä Kyllä

Seinäjoen keskussairaala Osa keskusleikkausosastoa Kyllä

Savonlinnan keskussairaala Osa keskusleikkausosastoa Kyllä

TYKS/Synnytys ja naisten-
taudit

Osa poliklinikkaa Kyllä

TYKS osasto 253 Osa poliklinikkaa Kyllä

Rauman aluesairaala Itsenäinen tulosyksikkö Kyllä

Iisalmen sairaala Osa keskusleikkausosastoa Ei

HUS, Silmä-korvasairaala Itsenäinen tulosyksikkö Kyllä

TYKS Kirurginen sairaala, 
osasto 255

Itsenäinen tulosyksikkö Kyllä

Porvoon sairaala Osa keskusleikkausosastoa Ei

Vaasan keskussairaala Itsenäinen tulosyksikkö Ei

Keski-Pohjanmaan keskus-
sairaala

Itsenäinen tulosyksikkö Kyllä

Mikkelin keskussairaala Osa muuta yksikköä
Operatiivisen tulosyksikön 
vastuuyksikköä

Kyllä

Kymenlaakson keskus-
sairaala

Osa muuta yksikköä Kyllä

Kanta-Hämeen keskus-
sairaala

Itsenäinen tulosyksikkö Kyllä

KYS Osa muuta yksikköä
Leikkaustoiminnan tulosyk-
sikköä ja anestesiaklinikkaa

Kyllä

Kätilöopiston sairaala Osa keskusleikkausosastoa Kyllä

Keski-Suomen keskus-
sairaala

Osa muuta yksikköä
Osa anestesian ja leikkaus-
hoidon vastuualuetta

Kyllä

HUS, Peijaksen sairaala Osa muuta yksikköä
Operatiivinen tulosyksikkö/ 
oma vastuuyksikkö

Kyllä

HUS, Jorvin sairaala Osa muuta yksikköä
Operatiivinen tulosyksikkö 
-> leikkaus-anestesiavastuu-
alue -> itsenäinen

Kyllä

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla

Pieksämäen sairaala Osa muuta yksikköä

Taloudellisesti osa poli-
klinikkaa, toiminnallisesti 
osa kirurgista osastoa ja 
leikkausosastoa

Kyllä

Oulaskankaan sairaala Osa keskusleikkausosastoa Kyllä

KHKS, Riihimäen yksikkö Osa muuta yksikköä Kirurgista vuodeosastoa Kyllä

Kuusankosken aluesairaala Osa muuta yksikköä
Vuodeosasto 6:tta (= nais-
tentaudit, kirurgia, korva- ja 
kurkkutaudit)

Ei

Pietarsaaren sairaala Osa muuta yksikköä Leikkausosastoa Kyllä

Länsi-Pohjan keskussairaala Osa keskusleikkausosastoa Kyllä

Yksiköt, jotka eivät olleet käytössä vielä vuonna 200�
Päijät-Hämeen keskus-
sairaala

Satakunnan keskussairaala    
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Tiedonkeruu

Kysely päiväkirurgisille yksiköille: tilat ja henkilöstön arvio tiloista

Henkilökunnan edustaja (useimmiten päiväkirurgian yksiköstä vastaava sairaanhoitaja) vastasi 42 
kysymystä käsittävään lomakkeeseen (liite 1a ja liite 1b). Lomakkeen alussa oli kuusi taustatieto-
kysymystä, kysymykset seitsemän ja kahdeksan liittyivät kustannuksiin, kysymykset yhdeksästä 
kahteentoista koskivat yksikön toimintaa ja kysymykset 13 ja 14 liittyivät henkilöstömitoitukseen. 
Suoraan tilojen kokoon, keskinäiseen järjestykseen ja yksikön sijaintiin liittyivät kysymykset 
15–31. Pintamateriaaleja ja teknisiä järjestelmiä koskivat kysymykset 32–39. Seuraavat kolme 
kysymystä (40–42) liittyivät työ- ja hoitoympäristön viihtyisyyteen. 

Potilastyytyväisyyskysely päiväkirurgian tiloista 

Potilaille suunnattu kyselylomake oli kaksiosainen: (a) Päiväkirurgian tilojen potilastyytyväisyys-
lomake ja (b) Sairaalahoidon laatu – Potilaan näkökulma -lomake (Liite 2). 

(a) Päiväkirurgian tilojen potilastyytyväisyyslomakkeen kysymykset jaettiin kuuteen ryhmään 
päiväkirurgian toimintaprosessin (potilaan näkökulmasta) mukaan:

	 •	 saapuminen sairaalaan ja päiväkirurgian tiloihin
	 •	 odotustilat, vaatetilat, wc-tilat
	 •	 neuvonta ja vastaanotot
	 •	 potilaiden pukuhuoneet
	 •	 toimenpidehuoneet ja leikkaussalit
	 •	 heräämistilat.

 Kyselyssä käytettiin viisiportaista asteikkoa, jonka vastausvaihtoehdot olivat: 5 = Täysin 
samaa mieltä, 4 = Lähes samaa mieltä, 3 = Melko eri mieltä, 2 = Täysin eri mieltä ja 1 = Ei 
koske minua. 

(b)  Sairaalahoidon laatu – Potilaan näkökulma -lomake sisälsi vastaajan taustatietokysymykset 
(ikä, sukupuoli, koulutus) sekä kolme tiloihin liittyvää kysymystä (ilmapiirin levollisuus, tilat 
ja sairaalarakennus). Arviointiasteikko oli viisiportainen: erinomainen, hyvä, kohtalainen, 
huono, erittäin huono (5–1) sekä ei koske minua. 

Tämän tutkimuksen pääaineisto kerättiin Päiväkirurgian tilojen potilastyytyväisyyslomakkeen 45 
kysymyksellä. Sairaalahoidon laatu – Potilaan näkökulma -lomakkeen taustatietokysymykset mah-
dollistivat potilaiden arvioiden ryhmittäisen tarkastelun sekä arvioiden vakioinnin. Sen tiloihin 
liittyviä kysymyksiä käytettiin arvioitaessa Päiväkirurgian tilojen potilastyytyväisyyslomakkeen 
(a) kysymysten kykyä mitata tilojen laatua (validiteetti). Kysymykset mahdollistivat kahdella 
erilaisella lomakkeella saadun tiedon vertailun (kriteerivaliditeetti, rinnakkaisvaliditeetti). 

Lomakkeet pyydettiin antamaan päiväkirurgisessa toimenpiteessä käyneille potilaille ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Kyselyn ulkopuolelle jätettiin sekavat potilaat, potilaat, joilla oli vaikea 
kuulo- tai näkövamma ja potilaat, joiden suomen / ruotsin kielen taito oli puutteellinen. Omainen 
tai saattaja voi auttaa lomakkeiden täytössä. Pikkulapsen puolesta voi lomakkeen täyttää vanhempi 
tai saattaja. Täytetty lomake oli mahdollista palauttaa joko yksikössä olevaan palautelaatikkoon 
tai postitse suoraan Stakesin tutkijoille. 
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Kyselyyn vastattiin erittäin hyvin, vastausprosentti 75 prosenttia. Lomakkeita jaettiin 1 425 
ja palautettiin 1 125. Isompiin yksiköihin jaettiin 200 lomaketta ja muutamaan pienempään sata 
lomaketta. Lomakkeita oli saatavissa sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Aineiston analyysi
Päiväkirurgisille yksiköille osoitetun kyselyn tiloja ja toiminnan laajuutta koskevat tulokset esitetään 
kuvailevina tuloksina yksiköittäin. Tulosten vertailtavuuden mahdollistamiseksi osa tiedoista 
esitetään arvona yhtä leikkaussalia tai yhtä toimenpidettä kohti, esimerkiksi heräämön paikat 
leikkaussalia kohti, henkilöstökustannukset toimenpidettä kohti. 

Jotta eri yksiköiden tilankäyttöä voitaisiin verrata keskenään, tiloille on laskettu tunnusluvuksi 
m²/leikkaussali ja tilat on ryhmitelty käyttötarkoituksen mukaan:
•	 toimistotilat
•	 henkilöstön puku- ja pesutilat
•	 odotus- ja heräämötilat
•	 tutkimus- ja toimenpidetilat
•	 huolto- ja varastotilat.
Tunnuslukujen laskemisessa on käytetty piirustuksissa näkyvää salien määrää. 

Päiväkirurgisten yksiköiden tiloista muodostettiin kokonaisarvio henkilökunnan edustajan arvi-
oiden perusteella. Kokonaisarvion laskemiseksi muokattiin 28 kysymyksen arvot dikotomioiksi. 
Käytetyillä kysymyksillä oli saatu henkilökunnan edustajan arvioita ja näkemyksiä yksikön tiloihin 
liittyvistä laatuominaisuuksista (taulukko 2). Arvoa 1 käytettiin kuvaamaan hyvää ominaisuutta; 
joissakin kysymyksissä arvo 1 tarkoitti huonon ominaisuuden puuttumista. Arvoa 0 puolestaan 
käytettiin kuvaamaan huonoa ominaisuutta; joissakin kysymyksissä arvo 0 tarkoitti hyvän omi-
naisuuden puuttumista. Kokonaisarvio saatiin laskemalla näin saatujen arvojen keskiarvo ja 
kertomalla tuo arvo luvulla sata. Tiloiltaan paras mahdollinen yksikkö voi näin saada arvon 100 
ja huonoin arvon 0. Kokonaisarvioissa ei painotettu mitään laatuominaisuutta. 

Henkilöstön vapaamuotoiset tiloja koskevat näkemykset esitellään yksikkökohtaisesti tau-
lukoissa. 

Potilastyytyväisyyden yksikkökohtaiset ja koko aineiston tulokset kuvataan parhaimman 
arvosanan osuuksina (top box -menetelmä). Tiloja koskevassa potilastyytyväisyyslomakkeessa vaih-
toehto ”täysin samaa mieltä” (4) edusti kolmea kysymystä lukuun ottamatta parasta vaihtoehtoa. 
Kolmessa kysymyksessä vaihtoehto ”täysin eri mieltä” (1) oli paras vaihtoehto. Sairaalahoidon 
laatu – Potilaan näkökulma -lomakkeen kysymyksissä paras vaihtoehto oli ”erinomainen” (5).  

Vastauksista laskettiin eri yksiköiden parhaiden vaihtoehtojen osuuden (top box) keskiarvo 
jokaiselle kysymykselle. Näitä top boxien keskiarvoja käytettiin tässä koko aineiston keskimääräi-
sen tyytyväisyyden kuvailuun. Yksiköiden top boxeja, parhaiden vaihtoehtojen osuutta käytettiin 
yksikkökohtaisten tulosten vertailussa. Yksiköiden tilojen laadun kokonaisarvioina käytettiin 
lukua, joka saatiin laskemalla yhteen ne kysymykset, joissa yksikön top box ylitti yksiköiden 
keskimääräisen topbox -arvon (maksimi 45, minimi 0). Vertailtaessa potilaiden ja henkilökun-
nan edustajien yksikkökohtaisia kokonaisarvioita sekä potilaiden että henkilöstön edustajien 
kokonaisarviot muokattiin niin, että paras yksikkö sai arvosanan 100. 

Kysymyksistä muodostettiin tilatyytyväisyyden eri ulottuvuuksia kuvaavia summakeskiar-
voja sekä potilaan hoitopolun että tilojen laatuun liittyvien ominaisuuksien mukaan. Kielteisessä 
muodossa olevien kysymysten asteikot käännettiin summakeskiarvoihin. 
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TAuluKKo 2. Kokonaisarviossa käytetyt laatuominaisuudet 

Laatuominaisuudet
Ei puuttuvia tiloja
Ei ahtaita tiloja
Potilasliikenteen sujuvuus
Henkilökuntaliikenteen sujuvuus
Tavaraliikenteen sujuvuus
Sijainti tukee leikkausosaston kanssa yhteisen henkilöstön käyttöä
Sijainti tukee kirurgianpoliklinikan kanssa yhteisen henkilöstön käyttöä
Sijainti tukee muun yksikön kanssa yhteisen henkilöstön käyttöä
Sijainti tukee leikkausosaston kanssa yhteisten laitteiden käyttöä
Sijainti tukee kirurgian poliklinikan kanssa yhteisten laitteiden käyttöä
Sijainti tukee muun yksikön kanssa yhteisten laitteiden käyttöä
Sijainti tukee leikkausosaston kanssa yhteisten instrumenttien käyttöä
Sijainti tukee kirurgian poliklinikan kanssa yhteisten instrumenttien käyttöä
Sijainti tukee muun yksikön kanssa yhteisten instrumenttien käyttöä
Yksikön sijainnista muita hyötyjä
Yksikön sijainnista ei haittoja
Hyviä pintamateriaaleja
Ei huonoja pintamateriaaleja
Ei ilmastoinnin ja sisäilman ongelmia
Ei vesi- ja viemäröintiongelmia
Ei LVI-ongelmia
Ei sairaalakaasu- ja paineilmajärjestelmien ongelmia
Ei hälytys- ja kutsulaitteiden ongelmia
Ei sähköongelmia
Ei tietoliikenne- ja teleongelmia
Ei äänieristysongelmia
Ei sairaalatekniikkaongelmia
Yksikkö erittäin viihtyisä

Hoitopolun mukaiset summamuuttujat ja niiden Cronbachin alphat:
Saapuminen (7 osiota)  0,57
Odotustilat (15 osiota)  0,93
Neuvonta ja vastaanotot (2 osiota)  0,68 
Pukuhuoneet (6 osiota)  0,87
Toimenpidehuoneet ja leikkaussalit 
(6 osiota)  0,63
Heräämö (9 osiota)  0,71

Tilojen laatuominaisuuksien mukaiset summamuuttujat ja niiden Cronbachin alphat:
Mitoitus ja toimivuus (20 osiota)  0,92
Turvallisuus ja löydettävyys 
(6 osiota)  0,53
Viihtyisyys (19 osiota) 0,83 

Aineisto käsiteltiin SPSS -tilasto-ohjelmistolla, versio 12.0.2. Tässä selvityksessä käytettiin seuraa-
via menetelmiä: Spearmanin korrelaatiokerroin, Khiin neliötesti, varianssianalyysi, Mann-Whit-
ney U-testi, Kruskall-Wallisin testi ja logistinen regressioanalyysi. Seuraavassa tarkemmin.

Parhaimpien arvosanojen osuuksien eroja testattiin Khiin neliötestillä. Summakeskiarvois-
ta ainoastaan viihtyisyys oli normaalisti jakautunut. Yksiköiden välisiä eroja sekä potilaiden 
taustamuuttujien yhteyttä tilatyytyväisyyden eri ulottuvuuksia kuvaaviin summakeskiarvoihin 
selvitettiin summamuuttujan jakautuneisuuden mukaan joko varianssianalyysillä tai Kruskall-
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Wallisin testillä. Potilaiden taustamuuttujien, iän, sukupuolen ja koulutuksen yhteyttä tilatyy-
tyväisyyteen selvitettiin osa-aineistossa, jossa oli mukana kaikkien muiden yksiköiden paitsi 
HUS:n kätilöopiston ja TYKS:n naistenklinikan (synnytysten ja naistentautien) päiväkirurgisten 
yksiköiden yli 17-vuotiaat potilaat (n = 922). Samassa osa-aineistossa selvitettiin lisäksi logisti-
sella regressioanalyysillä yksiköiden eroja, niin että potilaan taustat olivat analyyseissä mukana 
vakioijina. Logistista regressioanalyysiä varten summakeskiarvot jaettiin kahteen luokkaan. 
Ensin jakajana oli summakeskiarvon keskiarvo; keskiarvoa pienemmät arvot saivat arvon nolla 
ja keskiarvoa suuremmat arvot arvon yksi. Tuloksista raportoidaan ainoastaan sellaiset mallit, 
jotka pystyivät ennustamaan arvoa yksi vähintään 60 prosenttia ja arvoa nolla yli 40 prosenttia. 
Lisäksi jos viitteellinen selitysosuus (Cox & Snell R Square ja Nagelkerke R Square) oli alle 10 
prosenttia, tuloksia ei esitetä. Jorvin sairaalan päiväkirurgian yksikkö oli vertailuyksikkönä (re-
ference category), koska yksikkö ei sijoitu potilaiden arvioiden mukaan tiloiltaan parhaimpien 
eikä heikoimpien ryhmään.

Yksiköiden tiloja kuvaavien ominaisuuksien sekä henkilökunnan yksikön viihtyisyyden ja 
yksikköön tyytyväisyyden arvioiden ja potilaiden tiloihin liittyvien arvioiden yhteyttä selvitet-
tiin aineistossa, joka saatiin yhdistämällä Päiväkirurgisille yksiköille suunnatun kyselyn aineisto 
potilaskyselyaineistoon, yhdistävänä ”avaimena” yksikkö (n = 1 124). Tilaominaisuuksien ja poti-
laiden arvioiden yhteyksiä selvitettiin epäparametrisellä Mann-Whitney U-testillä ja Spearmanin 
korrelaatiokertoimella riippuen tilaominaisuuksien mitta-asteikoista. Henkilökunnan yksikön 
viihtyisyyden ja yleisen tyytyväisyyden arvioiden ja potilaiden arvioiden yhteyden selvittelyssä 
henkilökunnan tyytyväisyys tiloihin oli mukana kolmiluokkaisena, siten että ”erittäin tyyty-
väinen” ja ”melko tyytyväinen” muodostivat vaihtoehdon ”tyytyväinen” ja ”melko tyytymätön” 
ja ”erittäin tyytymätön” vaihtoehdon tyytymätön. Potilaiden arvioista testauksessa käytettiin 
summakeskiarvoja. Tulokset esitetään pääosin kuvailevana tietona. Arvioiden eroa on testattu 
Kruskall-Wallisin testillä. 

Raportoidessa yksiköiden järjestys on yksiköiden vuoden 2003 leikkausten määräarvion 
suuruusjärjestys (ks. taulukko 3) lukuun ottamatta potilaiden ja henkilöstön edustajan tiloja 
koskevien kokonaisarvioiden kuvaamista ja vertailua, joissa yksiköt on asetettu paremmuusjär-
jestykseen.
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4 PÄIVÄKIRURGISTEN YKSIKÖIDEN TOIMINNAN LAAJUUS

Leikkausten ja toimenpiteiden määrät
Eniten leikkauksia/toimenpiteitä tehtiin vuonna 2003 Jorvin sairaalassa, jonka päiväkirurgian 
yksikkö oli toiminnassa 47 viikkoa ja käytössä oli joka päivä viisi leikkaussalia. Toiminnaltaan 
pienin oli Pieksämäen aluesairaalan päiväkirurgian yksikkö, jossa tehtiin 591 leikkausta/toimen-
pidettä kahdessa/kolmessa keskusleikkausosaston salissa 45 viikon kuluessa.

Päijät-Hämeen keskussairaalan ja Satakunnan keskussairaalan uudet yksiköt eivät olleet vielä 
käytössä vuonna 2004. Turun yliopistollisen keskussairaalan uusi päiväkirurgian osasto 253 oli 
käytössä vuonna 2003 vain kolme viikkoa. (Taulukko 3.)

TAuluKKo 3. Päiväkirurgisten yksiköiden toiminnan laajuus

Käyttö-
viikot 

vuonna 
200�

Käytössä 
keski-
määrin 
saleja

Leikkaukset 
vuonna

2002

Leikkaukset 
vuonna

200�

Leikkaukset
arvio 

vuonna 
200�

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa

Salon seudun sairaala 42 1 683 790 880
HUS, Lasten ja nuorten sairaala 35 1 1 111 961 1 000
Forssan sairaala 46 3 798 1 031 1 060
Vammalan aluesairaala 52 3 928 1 269 1 300
Raahen aluesairaala 44 1,8 1 363 1 367 1 450
Seinäjoen keskussairaala 41 2 1 508 1 446 1 560
Savonlinnan keskussairaala 42 1,6 1 529 1 502 1 150
TYKS/Synnytys ja naistentaudit   1 500
TYKS osasto 253 3 2  1 550
Rauman aluesairaala 45 1 1 600 1 580 1 700
Iisalmen sairaala 47 1,8 1 360 1 591 1 650
HUS, Silmä-korvasairaala 42 2 1 913 1 695 1 500
TYKS Kirurginen sairaala, osasto 255 2 1 974 1 716 1 600
Porvoon sairaala 51 1,3 1 837 1 742 2 200
Vaasan keskussairaala 41 2 1 624 1 758 1 800
Keski-Pohjanmaan keskussairaala 45 3 1 804 1 907 2 300
Mikkelin keskussairaala 40 3 792 2 182 1 989
Kymenlaakson keskussairaala 2,6 2 296 2 400
Kanta-Hämeen keskussairaala 35 2,6 0 1 766 2 500
KYS 37 4 3 068 2 719 3 300
Kätilöopiston sairaala 43 2 3 186 3 637 3 800
Keski-Suomen keskussairaala 42 6 4 000 4 500
HUS, Peijaksen sairaala 50 5 4 571 4 099 4 500
HUS, Jorvin sairaala 47 5 5 320 5 294 5 350

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla
Pieksämäen sairaala 45 2,2 564 591 590
Oulaskankaan sairaala 45 2,6 960 960 1 100
KHKS, Riihimäen yksikkö 53 1 1 331 1 014 1 000
Kuusankosken aluesairaala 51 1 1 511 1 444 1 492
Pietarsaaren sairaala  1 260 1 567 1 347
Länsi-Pohjan keskussairaala 42   
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Kuvio 1. Päiväkirurgisissa yksiköissä vuosina 2002 ja 2003 tehtyjen leikkausten määrä salia kohti ja arvio vuodelle 2004
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Kuviossa 1 on näytetty vuodessa tehtyjen leikkausten määrä käytössä ollutta salia kohti. Erot 
ovat suuret, noin viisinkertaiset, vaihdellen 350 ja 1 800 välillä.

Suurin osa päiväkirurgian yksiköistä (17 sairaalaa 27:stä) sijoittuu ryhmään, missä leikkauksia 
vuonna 2003 on tehty 650–1 060. Selvästi pienempiä tai suurempia määriä salia kohti on tehty 
pienehköissä yksiköissä, joissa on käytössä 1–2 salia. Leikkausvalikoima vaikuttaa luonnollisesti 
lukumäärään.

Henkilöstö
Kuviossa 2 on näytetty koko täysipäiväisen henkilökunnan määrä keskimääräistä käytössä 
olleitten salien määrää kohti. Suurimmassa osassa yksiköitä on henkilökuntaa noin 6–10 salia 
kohti. Poikkeuksia ovat yksiköt, joissa leikkauksia tai toimenpiteitä tehdään vähän. Niissä myös 
henkilökuntaa on vähän, toisin sanoen henkilökunta työskentelee pääosin muissa tehtävissä 
sairaalan muissa yksiköissä.

Henkilöstön määrää koskeneisiin kysymyksiin saatujen vastausten mukaan 27 yksiköstä 
yhdeksässä ei ollut lainkaan osapäiväisiä työntekijöitä.
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Kuvio 2. Päiväkirurgisten yksiköiden henkilökunta vuonna 2003
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5  PÄIVÄKIRURGISTEN YKSIKÖIDEN TILAT

Tilaohjelmat
Päiväkirurgian yksiköiden pohjapiirustukset saatiin kymmenestä yksiköstä. Tilaohjelmat saatiin 
osasta valmiina ja osasta piirustuksista mittaamalla. Pieninten yksiköiden kaikkien huonetilojen 
yhteenlaskettu pinta-ala on vain noin 230 m² ja suurimman lähes 1 750 m². Tilaohjelmien yh-
teenveto on liitetaulukkona 3. Tilojen vertailun helpottamiseksi nimikkeitä on yhdenmukaistettu 
jonkin verran.  

Tiloihin liittyviä tunnuslukuja
Tunnuslukujen laskemisessa on käytetty piirustuksissa näkyvää salien määrää. Korkein kuvion 
3 pilareista osoittaa, että tilojen määrä salia kohti on noussut uudemmissa yksiköissä. Kasvua 
on kaikissa tilaryhmissä, mutta selvää kasvua on heräämö- ja odotustiloissa sekä leikkaus- ja 
toimenpidetiloissa. Uusimmissa isoissa yksiköissä tiloja on salia kohti yhteensä 176–220 m² ja 
pienimmissä vanhoihin tiloihin sovitetuissa yksiköissä jäädään jopa alle 100 m²:iin. Vuonna 1998 
julkaistussa selvityksessä tilavimman yksikön huoneala oli 163 m² salia kohti, mutta useimmissa 
yksiköissä jäätiin välille100–130 m².

Toimistotilat salia kohti ovat lähes kaksinkertaistuneet uusimmissa yksiköissä edellisen 
kyselyn keskitasoon verrattuna eli nousseet noin 30–40 m²:iin. Henkilöstötilojen vertaaminen 
on vaikeaa, koska osalla yksiköistä päiväkirurgian yksikön sisällä on vain taukotilat ja puku- ja 
pesutilat ovat muualla yksikön ulkopuolella. Potilaiden odotus- ja heräämötilojen määrä on uu-
simmissa yksiköissä 65–80 m² salia kohti eli noussut selvästi aiemman selvityksen yleisestä tasosta 
(noin 50 m²:llä). Pari tämän selvityksen yksiköistä on selvästi alle uusimpien yksiköiden tason.

Tutkimus- ja toimenpidetilat ovat heräämö- ja odotustilojen ohella päiväkirurgian toiminnan 
sujuvuuden kannalta avaintiloja. Uusimmat yksiköt ovat nyt 45–65 m²/sali tasolla. Neljä yksiköistä 
on selvästi tämän alapuolella, koska niiden leikkaussalit tai osa niistä on melko pieniä, selvästi alle 
30 m². Uusimpien yksiköiden leikkaussaleista suurin osa on kooltaan 35–50 m². Vain huolto- ja 
varastotilojen määrä ei keskimääräisesti ole noussut lainkaan edellisen selvityksen jälkeen.

Eniten leikkaussaleja on uudessa Päijät-Hämeen keskussairaalan päiväkirurgian yksikössä 
eli kahdeksan. Viiden tai kuuden salin leikkaussalin yksikköjä on yhteensä kolme. Yhtä tai kahta 
salia käyttäviä yksiköitä on 13 (ilmoitettu, arvio 14), joten kolmen tai neljän salin yksiköitä on 
myös 14 tästä aineistosta (32 yhteensä).
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Kuvio 3. Päiväkirurgisten yksiköiden tilat salia kohti

Aikaisemmassa selvityksessä todettiin odotus- ja heräämötilojen suuri merkitys päiväkirur-
gian toiminnan sujuvuudelle. Nämä tilat olivat helposti pullonkaulana toimenpiteitten määrää 
lisättäessä. Heräämön kaksiportaisuus eli toisen heräämön lisääminen, jotta ennen kotiinlähtöä 
voidaan toipua istuen ja mahdollisesti välipalaa nauttien, parantaa toiminnan joustavuutta ja 
tehokkuutta.

Yksiportaisia heräämöjä oli vastausten mukaan 12 yksikössä (32 kaikkiaan) ja kahdessa näistä 
oli vain toisen vaiheen heräämö eli ei vuodepaikkoja lainkaan. Kaksiportaisia heräämöjä oli 17 yk-
sikössä. Kolme yksikköä ei ilmoittanut paikkojen lukumäärää. Heräämöpaikkojen yhteenlaskettu 
määrä vaihteli kahdesta 16 paikkaan leikkaussalia kohti. Suurin osa asettui 5–10 paikan välille. 
Päijät-Hämeen ja Satakunnan keskussairaaloiden yksiköissä paikkojen lukumäärät on laskettu 
piirustuksista. Yksiportaiset heräämöt ovat enimmäkseen yhden tai kahden salin yksiköissä, 
mutta myös osassa näistä pienistä yksiköistä on kaksiportainen heräämö. (Kuvio 4.) 
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Kuvio 4. Päiväkirurgisten yksiköiden heräämöpaikat salia kohti 

Yksiköiden rakennus- ja toimintakustannukset
Vain kolmesta sairaalasta saatiin sekä rakennuskustannukset että piirustukset, näistä kaksi sa-
neerattua ja yksi uudisrakennus. Näin pienen aineiston pohjalta rakennuskustannuksista ei voi 
vetää mitään johtopäätöksiä.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Heräämö 1,
paikat/sali

Heräämö 2,
paikat/sali

Salon seudun sairaala

HUS, Lasten ja nuorten sairaala

Forssan sairaala

Vammalan aluesairaala

Raahen aluesairaala

Seinäjoen keskussairaala

Savonlinnan keskussairaala

TYKS/Naistentaudit

TYKS osasto 253

Rauman aluesairaala

Iisalmen sairaala

HUS, Silmä-korvasairaala

TYKS, Kirurginen sairaala, osasto 255

Porvoon sairaala

Vaasan keskussairaala

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Mikkelin keskussairaala

Kymenlaakson keskussairaala

Kanta-Hämeen keskussairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kätilöopiston sairaala

Keski-Suomen keskussairaala

HUS, Peijaksen sairaala

HUS, Jorvin sairaala

Pieksämäen sairaala

Oulaskankaan sairaala

KHKS, Riihimäen yksikkö

Kuusankosken aluesairaala

Pietarsaaren sairaala

Länsi-Pohjan keskussairaala

Päijät-Hämeen keskussairaala

Satakunnan keskussairaala

paikat/sali
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Kuvio 5. Päiväkirurgisten yksiköiden rakennuskustannukset salia kohti (€/sali, RKi 248,7 (1980 = 100)

Suuruusluokka-arvio saadaan salia kohti tarvittavista rakennuskustannuksista. Uusimmissa 
yksiköissä (Kanta-Häme ja KYS) rakennuskustannukset salia kohti ovat olleet noin 1,5 milj. euroa 
(RKI 248,7). (Kuvio 5.)

Toimintakustannukset ovat liitetaulukossa 4.

Tilojen keskinäinen järjestys
Kaikki selvitykseen osallistuneet päiväkirurgian yksiköt, joista oli käytettävissä myös piirustukset 
(n = 10) ja joissa leikkaukset tehtiin päiväkirurgisessa yksikössä (ei siis keskusleikkausosaston 
saleissa), noudattivat Jarrettin ja Lindsayn15 luokituksen mukaan rengasmallia (non-racetrack) 
eli potilaat saapuvat päiväkirurgian yksikköön ja poistuvat sieltä samaa kautta ja kohtaavat näin 
myös toisensa. Fyysisiltä tiloiltaan ja niiden keskinäiseltä järjestykseltä yksiköt poikkeavat hy-
vinkin paljon toisistaan, koska joukossa on sekä suoraan päiväkirurgian käyttöön suunniteltuja 
yksiköitä että muista tiloista päiväkirurgian tiloiksi muunnettuja yksiköitä sekä niin yksi- kuin 
kaksikäytäväisiä perusratkaisuja.

Selvänä pyrkimyksenä on ollut hoitoprosessin mukainen tilajärjestys. Parhaimmillaan potilas 
ohjautuu melkein itsestään oikeaan suuntaan ja ainakin on helposti henkilökunnan ohjattavissa. 
Tämä lisää potilasturvallisuutta ja antaa myös turvallisuuden tunnetta vähentäen samalla tilan-
teesta johtuvaa jännitystä ja stressiä. Yksi sujuvimmista ratkaisuista on Mikkelin keskussairaalan 
päiväkirurgian yksikkö, joka sekä potilaiden että henkilökunnan kokonaisarvioiden mukaan 
sijoittuu Vammalan päiväkirurgian yksikön kanssa näiden kymmenen yksikön kärkisijoille. 
Kuviossa 6 on näytetty potilaan kulkureitti.

�5	 Lemos,	P.,	 Jarrett,	P.	&	Philip,	B.	(�006).	Day	Surgery.	Development	and	Practice.	 International	Association	for	
Ambulatory	Surgery.
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Kuvio 6. Mikkelin keskussairaalan päiväkirurginen yksikkö (ei mittakaavassa).
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6 HENKILÖSTÖN ARVIOT PÄIVÄKIRURGISTEN YKSIKÖIDEN   
 TILOISTA 

Tilojen määrä ja koko 
Vain kolme yksikköä ilmoitti, että jokin tila oli käyttämätön tai muussa käytössä. Kaikissa tapa-
uksissa se oli leikkaussali. Puuttuvia tiloja oli lukumääräisesti eniten toimistotilojen ryhmässä. 
Toimiston tai kanslian ilmoitti puuttuvaksi 11 yksikköä ja lisäksi lääkärin kanslia puuttui kuudesta 
yksiköstä, joistakin jopa useita. Haastattelu- ja vastaanottohuoneita puuttui yhteensä yhdeksästä 
yksiköstä. Henkilökunnan pukutilojen puutteesta ilmoitti viisi yksikköä. 

Potilaiden odotustiloja puuttui viidestä yksiköstä, valmistelutila, ruokailutila ja kunnollinen 
wc kukin yhdestä yksiköstä. Pukutiloja puuttui neljästä yksiköstä. Toisen vaiheen heräämöä 
kaivattiin kuudessa yksikössä.

Leikkaussalia tai -saleja lisää toivoi kaksi yksikköä. Enemmän varastotiloja olisi tarvittu 
kuudessa yksikössä ja huoltohuoneita kolmessa.

Ahtaan tilan merkintöjä tuli eniten erilaisten varastojen osalle (10). Kanslioiden osalle tuli 
seitsemän merkintää, vaikka niiden koko vaihteli 12–25 m²:n välillä, koska niissä ajoittain työs-
kentelee useita henkilöitä. Valmistelulle 5 tai 12 m² oli liian vähän, samoin haastatteluille 6 tai 
9 m². Tauko- ja ruokailutilat (5–23 m²) koettiin yksiköissään ahtaiksi. Kahden metrin levyinen 
käytävä oli ahdas kuten kahden neliön kokoinen sanelutilakin. 

Leikkaussaleista pidettiin ahtaina yhteensä 15 salia, joiden koot vaihtelivat 19 ja 32 m²:n 
välillä. Liian ahtaita heräämöjä oli 14 yksikössä. Kolmessa niistä oli mahdollista laskea, paljonko 
heräämössä oli tilaa paikkaa kohti, eli sitä oli 4–12 m².  Useimmat ahtaiksi arvioidut heräämöt ovat 
pienehköissä, saneeratuissa yksiköissä. Tarkemmat kommentit ovat liitteenä (liitetaulukko 5).

Tilojen keskinäinen sijainti liikkumisen, yhteistyön ja yhteisten 
välineiden kannalta
Kahdeksassatoista yksikössä kolmestakymmenestä oltiin tyytyväisiä tilojen keskinäiseen sijaintiin 
potilasliikenteen sujumisen kannalta. Henkilöstöliikenteen suhteen tilanne oli sama, mutta vain 
kymmenessä tapauksessa oltiin tyytyväisiä kumpaankin. Tavaraliikenne oli hyvässä järjestyksessä 
19 yksikössä. Kaiken liikenteen suhteen oltiin tyytyväisiä 13 yksikössä. Tyytyväisiä ja tyytymättö-
miä löytyi sekä uusista päiväkirurgian tiloiksi suunnitelluista yksiköistä että vähän vanhemmista 
saneeratuista yksiköistä.

Potilasliikenteen kannalta avainasemassa on tilojen sijainti loogisessa järjestyksessä potilaan 
kulun mukaisesti. Potilasliikenteen sujumattomuutta perusteltiin sillä, että toimenpiteeseen tule-
vat ja sieltä lähtevät potilaat joutuvat olemaan samassa tilassa. Tyytymättömyyttä aiheutti myös 
tilojen läpikulku sekä potilas- että henkilökuntaliikenteen osalta. Vanhoista tiloista saneeratuissa 
yksiköissä läpikulkua oli ollut vaikea välttää. Tavaraliikenteen kannalta tyytymättömyys oli yleensä 
yhteydessä varastotilan puutteeseen. Yksityiskohtaiset huomiot ovat liitetaulukossa 6.

Päiväkirurgian yksiköllä ja leikkausosastolla on yhteistä henkilökuntaa 14 tapauksessa (kaik-
kiaan 30). Yhdeksässä yksikössä sijainti tukee yhteistyötä. Viidessä yksikössä yhteistyö sijainnin 
kannalta onnistuisi hyvin, mutta sitä ei jostain syystä ole tarvinnut tehdä.

Vain yhdellä päiväkirurgian yksiköllä on yhteistä henkilökuntaa kirurgisen poliklinikan 
kanssa, mutta seitsemässä tapauksessa se olisi mahdollista helposti. Muiden poliklinikoiden tai 
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toimintayksiköiden kanssa päiväkirurgian yksiköillä on yhteistä henkilökuntaa seitsemässä tapauk-
sessa, joista kolmessa myös yksiköiden keskinäinen sijainti tukee yhteistyötä (Taulukko 4).

TAuluKKo 4. Päiväkirurgisten ja muiden yksiköiden yhteinen henkilökunta

 
Päiväkirurginen yksikkö
 

Yhteistä henkilökuntaa

leikkaussalin kanssa
kirurgisen poliklinikan 

kanssa
muun yksikön kanssa

määrä
tukeeko 
sijainti?

määrä
tukeeko 
sijainti?

mikä yksikkö määrä
tukeeko 
sijainti?

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa

Salon seudun sairaala 4 ei 0 ei
naistentautien 

yksikkö
2 ei

HUS, Lasten ja nuorten 
sairaala 

6 ei 0 0

Forssan sairaala 0 0 0

Vammalan aluesairaala 22 kyllä 0  fysioterapia kyllä

Raahen aluesairaala 0 kyllä 0 ei
operatiivinen 

yksikkö
1 kyllä

Seinäjoen keskussairaala
on, määrätieto 

puuttuu
ei 0 ei vuodeosasto kyllä

Savonlinnan keskus-
sairaala

on, määrätieto 
puuttuu

ei 0 ei
gynekologian 
poliklinikka

kyllä

TYKS/Synnytys ja naisten-
taudit

 
gynekologian 
poliklinikka

1 kyllä

TYKS osasto 253 0 ei 3 kyllä 0 ei

Rauman aluesairaala 0 ei 0 ei
naistentautien 
vuodeosasto

4 kyllä

Iisalmen sairaala
on, määrä tieto 

puuttuu
kyllä ei välinehuolto 3

HUS, Silmä-korvasairaala 1 kyllä 0 0

TYKS Kirurginen sairaala, 
osasto 255

0 kyllä 0 ei 0 ei

Porvoon sairaala 15 kyllä 0 0

Vaasan keskussairaala 0 0 0

Keski-Pohjanmaan kes-
kussairaala

2 ei 0 kyllä päivystysosasto 0,5 ei

Mikkelin keskussairaala 0 kyllä 0 ei 0

Kymenlaakson keskus-
sairaala

0 ei 0 kyllä välinehuolto 1 ei

Kanta-Hämeen keskus-
sairaala

on, määrä tieto 
puuttuu

kyllä 0 ei 0 ei

KYS 0 0 0

Kätilöopiston sairaala 9 kyllä  0

Keski-Suomen keskus-
sairaala

0 0 0

HUS, Peijaksen sairaala 0 kyllä 0 kyllä scopia kyllä

HUS, Jorvin sairaala 0 ei 0 kyllä silmäpoliklinikka kyllä

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla

Pieksämäen sairaala
on, määrä tieto 

puuttuu
kyllä 0 kyllä

kirurginen 
osasto

Oulaskankaan sairaala
on, määrä tieto 

puuttuu
kyllä 0 0

KHKS, Riihimäen yksikkö 0 kyllä 0 kyllä 0 kyllä

Kuusankosken aluesai-
raala

0 0 0

Pietarsaaren sairaala 0 0 0

Länsi-Pohjan keskus-
sairaala

on, määrä tieto 
puuttuu

kyllä 0
fysioterapian 

osasto
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Päiväkirurgian yksiköillä on yhteisiä laitteita leikkausosaston kanssa 19 tapauksessa (kaik-
kiaan 30). Sijainti tukee yhteistä käyttöä 11 yksikössä. Kirurgian poliklinikan kanssa yhteisiä 
välineitä on seitsemällä päiväkirurgian yksiköllä, joista viidessä sijainti tukee yhteiskäyttöä. 
Muiden yksiköiden kanssa yhteistä laitteistoa on kahdeksassa tapauksessa ja seitsemässä niistä 
yksiköiden keskinäinen sijainti on hyvä (taulukko 5).

TAuluKKo 5. Päiväkirurgisten ja muiden yksiköiden yhteiset laitteet

 Päiväkirurginen yksikkö

Yhteisiä laitteita

leikkaussalin kanssa kirurgisen poliklinikan kanssa muun yksikön kanssa

yhteisiä 
laitteita

tukeeko 
sijainti?

yhteisiä 
laitteita

tukeeko 
sijainti?

mikä 
yksikkö

tukeeko 
sijainti?

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa

Salon seudun sairaala kyllä ei ei ei ei

HUS, Lasten ja nuorten 
sairaala 

kyllä ei ei                

Forssan sairaala ei ei

Vammalan aluesairaala kyllä kyllä ei

Raahen aluesairaala ei kyllä ei ei
gynekologian 
poliklinikka

kyllä

Seinäjoen keskussairaala kyllä ei kyllä ei

gynekologian 
poliklinikka, 
kirurginen 

vuodeosasto

kyllä

Savonlinnan keskussairaala kyllä ei ei ei

TYKS/Synnytys ja naisten-
taudit

ei ei

TYKS osasto 253 ei ei kyllä kyllä ei

Rauman aluesairaala ei ei ei ei
naistentautien 
vuodeosasto

kyllä

Iisalmen sairaala kyllä kyllä ei

HUS, Silmä-korvasairaala kyllä kyllä kyllä ei

TYKS Kirurginen sairaala, 
osasto 255

kyllä kyllä ei ei ei

Porvoon sairaala kyllä kyllä ei

Vaasan keskussairaala ei ei

Keski-Pohjanmaan keskus-
sairaala

kyllä ei kyllä kyllä ei

Mikkelin keskussairaala kyllä kyllä ei ei

Kymenlaakson keskus-
sairaala

kyllä ei kyllä kyllä
hammaspolikli-

nikka
ei

Kanta-Hämeen keskus-
sairaala

kyllä kyllä ei ei ei

KYS kyllä ei

Kätilöopiston sairaala kyllä kyllä

Keski-Suomen keskus-
sairaala

ei ei

HUS, Peijaksen sairaala kyllä kyllä kyllä kyllä ei

HUS, Jorvin sairaala ei ei kyllä kyllä
silmäpolikli-

nikka
kyllä

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla

Pieksämäen sairaala kyllä kyllä ei kyllä
kirurginen 

osasto
kyllä

Oulaskankaan sairaala kyllä kyllä ei

KHKS, Riihimäen yksikkö ei kyllä ei kyllä
kirurginen 

osasto
kyllä

Kuusankosken aluesairaala ei kyllä ei kyllä kyllä

Pietarsaaren sairaala ei ei

Länsi-Pohjan keskussairaala kyllä  ei  
korvapolikli-

nikka
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Päiväkirurgian yksiköllä ja leikkausosastolla on yhteisiä instrumentteja 19 tapauksessa 
(kaikkiaan 30). Yksikön ja leikkausosaston välinen sijainti tukee yhteisten välineiden käyttöä vain 
yhdeksässä tapauksessa, kahdessa tapauksessa yhteisten instrumenttien käyttö oli mahdollista, 
mutta sitä ei tehdä.

Neljällä päiväkirurgian yksiköllä on yhteisiä instrumentteja kirurgisen poliklinikan kanssa, 
mutta vain kahdessa tapauksessa sijainti tukee sitä. Yhteisiä instrumentteja on myös viiden muun 
osaston kanssa, joista neljässä tapauksessa myös sijainti tukee yhteiskäyttöä (taulukko 6). 

TAuluKKo 6. Päiväkirurgisten ja muiden yksiköiden yhteiset instrumentit

Päiväkirurginen yksikkö

Yhteisiä instrumentteja

leikkaussalin kanssa kirurgisen poliklinikan kanssa muun yksikön kanssa

yhteisiä 
instrumentteja

tukeeko 
sijainti?

yhteisiä 
instrumentteja

tukeeko 
sijainti?

mikä 
yksikkö

tukeeko 
sijainti?

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa

Salon seudun sairaala kyllä ei ei ei ei

HUS, Lasten ja nuorten 
sairaala 

kyllä ei ei                

Forssan sairaala ei ei

Vammalan aluesairaala kyllä kyllä ei

Raahen aluesairaala ei ei

Seinäjoen keskussairaala kyllä ei kyllä ei

Savonlinnan keskussairaala kyllä ei ei ei

TYKS/Synnytys ja naisten-
taudit

ei ei

TYKS osasto 253 kyllä ei ei kyllä ei

Rauman aluesairaala ei ei ei ei
naistentautien 
vuodeosasto

kyllä

Iisalmen sairaala kyllä ei

HUS, Silmä-korvasairaala ei ei

TYKS Kirurginen sairaala, 
osasto 255

kyllä kyllä ei ei ei

Porvoon sairaala kyllä kyllä kyllä ei

Vaasan keskussairaala kyllä kyllä ei

Keski-Pohjanmaan keskus-
sairaala

kyllä ei ei kyllä

Mikkelin keskussairaala kyllä kyllä ei ei

Kymenlaakson keskussairaa-
la

kyllä ei kyllä kyllä
hammaspolikli-

nikka
ei

Kanta-Hämeen keskus-
sairaala

kyllä kyllä ei ei ei

KYS kyllä ei

Kätilöopiston sairaala kyllä kyllä

Keski-Suomen keskussairaala ei ei

HUS, Peijaksen sairaala kyllä kyllä ei

HUS, Jorvin sairaala kyllä ei kyllä kyllä
silmäpolikli-

nikka
kyllä

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla

Pieksämäen sairaala kyllä kyllä ei kyllä
kirurginen 

osasto
kyllä

Oulaskankaan sairaala

KHKS, Riihimäen yksikkö ei kyllä ei kyllä
kirurginen 

osasto
kyllä

Kuusankosken aluesairaala ei kyllä ei kyllä kyllä

Pietarsaaren sairaala ei ei

Länsi-Pohjan keskussairaala ei  ei    
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Päiväkirurgian yksikön välineet voidaan huoltaa joko keskusvälinehuollossa, omassa yksi-
kössä tai osittain molemmissa. Välinehuollon järjestämistapa vaikuttaa sekä tilojen määrään että 
tavaraliikenteeseen ja yksiköiden keskinäiseen sijoitukseen, jos voidaan suunnitella kokonaan 
uudet tilat. Kolmessatoista yksikössä (kaikkiaan 30) välineet huolletaan keskusvälinehuollossa, 
kahdessa yksikössä omissa tiloissa, 14 yksikössä huolto jakautuu välinehuollon ja oman yksikön 
kesken, yhden yksikön välineet huoltaa leikkausosasto. Useamman salin yksiköissä näyttää 
olevan enemmän yhdistelmäratkaisuja, missä osa välineistä huolletaan omassa yksikössä ja osa 
keskusvälinehuollossa (taulukko 7). 

TAuluKKo 7. Päiväkirurgisten yksiköiden välinehuolto 

Päiväkirurginen yksikkö
Keskusväline-

huollossa
Omassa 

yksikössä

Osa keskus-
väline-

huollossa, 
osa omassa 
yksikössä

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
Salon seudun sairaala X

HUS, Lasten ja nuorten sairaala1)

Forssan sairaala X

Vammalan aluesairaala X

Raahen aluesairaala X

Seinäjoen keskussairaala X

Savonlinnan keskussairaala X

TYKS/Synnytys ja naistentaudit X

TYKS osasto 253 X

Rauman aluesairaala X

Iisalmen sairaala X

HUS, Silmä-korvasairaala X

TYKS Kirurginen sairaala, osasto 255 X

Porvoon sairaala X

Vaasan keskussairaala X

Keski-Pohjanmaan keskussairaala X

Mikkelin keskussairaala X

Kymenlaakson keskussairaala X

Kanta-Hämeen keskussairaala X

KYS X

Kätilöopiston sairaala X

Keski-Suomen keskussairaala X

HUS, Peijaksen sairaala X

HUS, Jorvin sairaala X

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla
Pieksämäen sairaala X

Oulaskankaan sairaala X

KHKS, Riihimäen yksikkö X

Kuusankosken aluesairaala X

Pietarsaaren sairaala X

Länsi-Pohjan keskussairaala   X
1) leikkausyksikössä
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Päiväkirurgisen yksikön sijainnin hyötyjä ja haittoja suhteessa sairaalan kokonaisuuteen 
arvioitiin kahdella kysymyksellä, joiden vastaukset ovat liitetaulukossa 7. Hyödyllisenä on pidetty 
sijaintia keskeisellä paikalla ensimmäisessä kerroksessa, koska potilaiden on silloin helppo löytää 
yksikköön, toisaalta hyvänä on pidetty myös omaa sisäänkäyntiä samasta syystä. Leikkausosaston 
ja kirurgisen vuodeosaston (lyhkin, naistentautien osaston) läheinen sijainti on katsottu toimin-
nan kannalta hyödyksi.

Sijainnin haitoiksi mainitaan pitkät välimatkat niihin yksiköihin, joiden lähisijainti on katsottu 
hyödyksi sekä läpikulku, joka muutamissa yksiköissä häiritsee joko omaa toimintaa tai vaikeuttaa 
potilaiden löytämistä päiväkirurgian yksikköön.

Tilojen pintamateriaalit ja tekniset järjestelmät
Pintamateriaalien puutteita havaittiin viidessä yksikössä. Leikkaussalien lattiamateriaali oli 
muutamassa tapauksessa huono, seinät, ovet ja pilarien kulmat helposti kolhiutuvia. Matala ker-
roskorkeus aiheutti ongelmia laitteiden käytössä. Avohyllyt leikkaussalissa mainittiin epähygiee-
nisiksi. Myös myönteistä palautetta lattiamateriaaleista ja nykyaikaisista materiaaleista annettiin. 
Erikoismaininnan sai lepotuolien miellyttävä pintamateriaali (liitetaulukko 8).

Yksiköitä pyydettiin myös kuvaamaan mahdolliset työtapaturmat. Näitä ei ollut missään 
yksikössä, mutta muutamia ”läheltä piti” tilanteita oli ollut salien mataluuden ja yleisen ahtauden 
vuoksi, myös ovet ilman ovisilmää mainittiin hankaliksi. Salien mataluus aiheuttaa ”törmäyksiä” 
leikkausvalaisimiin ja ahtaus vaikeuttaa potilaan siirtoja (liitetaulukko 8).

Teknisistä järjestelmistä eniten palautetta annettiin ilmastoinnista, jossa ongelmia oli 19 
yksikössä (kaikkiaan 30). Parissa tapauksessa ilmastointi oli vuosikymmenten takaisella tasolla, 
parissa tapauksessa se oli liiankin tehokas. Kesä- tai talviaika toi joissain yksiköissä ongelmia, 
liikaa lämpöä tai kosteutta tai talvella vetoisuutta odotustilaan ulko-oven läheisyyden vuoksi. 
Leikkaussalien huono ilmanvaihto/ilmastointi on hygieeninen riski.

Viemärijärjestelmien ongelmia oli ollut seitsemässä yksikössä. Ne liittyivät useimmiten 
järjestelmien vanhenemiseen. LVI-kalusteiden ongelmia ilmoitettiin neljästä yksiköstä, syynä 
pienet ja huonosti sijoitetut pesualtaat sekä yhdessä tapauksessa vähäisempään käyttöön suun-
niteltu välinehuoltotila. 

Sairaalakaasu- ja paineilmajärjestelmien ongelmia oli ollut kolmessa yksikössä. Hälytys- ja 
kutsujärjestelmien ongelmia ilmoitettiin seitsemästä yksiköstä, osa koski puhelimia, osa eri häly-
tyksiä. Sähkötekniikkaan liittyviä ongelmia oli kolmessa yksikössä. Eri tavoilla tietoliikenteeseen 
ja teletekniikkaan liittyviä hankaluuksia ilmoitettiin kuudesta yksiköstä.

Äänieristyksen heikkous tai kokonaan puuttuminen oli ongelmana kahdeksassa yksikössä. 
Potilaiden henkilökohtaisia asioita jouduttiin käsittelemään useassa yksikössä yhteisessä tilassa 
korkeintaan verhon takana.

Viisi yksikköä ilmoitti puutteita, jotka liittyvät sairaalatekniikkaan. Puutteiden taustalla oli 
ahtaus tai teknisesti huono ratkaisu. Teknisten järjestelmien ongelmat on kuvattu liitetaulukoissa 
9a, 9b ja 9c.

Tyytyväisyys tiloihin ja tilojen viihtyisyys 
Henkilökunnan tyytyväisyyttä tiloihin selvitettiin kahdella kysymyksellä (40, 42). Vastaajat ar-
vioivat päiväkirurgisen yksikkönsä viihtyisyyttä kolmiportaisesti. Erittäin viihtyisänä pidettiin 
11 yksikköä, melko viihtyisänä 15 yksikköä. Kolme yksikköä ei ollut lainkaan viihtyisiä, yhdestä 
ei ollut mielipidettä lainkaan. Päiväkirurgista toimintaa varten suunnitelluista ja rakennetuista 
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yksiköistä kolmea neljästä (75 %) ja muista tiloista saneeratuista yhtä neljästä (24 %) pidettiin 
erittäin viihtyisinä. Huonoimman arvion viihtyisyydestä saivat ahtaasti vanhoihin tiloihin sanee-
ratut yksiköt (3 yksikköä). (Liitetaulukko 10.) 

Yleistä yksikköön tyytyväisyyttä vastaajat arvioivat viisiportaisella asteikolla. Erittäin tyyty-
väisiä yksikköönsä oli kuusi vastaajaa ja melko tyytyväisiä 16. Erittäin tyytymättömiä vastaajia 
oli neljä, kaksi vastaajaa oli melko tyytymättömiä ja samoin kaksi ei ollut tyytyväisiä, mutta ei 
tyytymättömiäkään. Yksiköistä, joihin oltiin erittäin tyytyväisiä, oli kolme saneerattua ja kolme 
päiväkirurgian tiloiksi rakennettua yksikköä. Osa oli rakennettu 1990-luvulla ja osa 2000-luvun 
puolella. Suurinta tyytymättömyys oli neljässä vanhoihin tiloihin saneeratussa ja ahtaaksi koe-
tussa yksikössä (4).

Tilojen kokotietoja oli saatavissa kahdeksasta yksiköstä. Yhteistiloiltaan (yhtä leikkaussalia 
kohti) neljä suurinta yksikköä olivat Vammalan aluesairaalassa, Mikkelin keskussairaalassa, Kuo-
pion yliopistollisessa sairaalassa ja Peijaksen sairaalassa. Näistä yksiköistä Kuopion yliopistollisen 
sairaalan ja Mikkelin keskussairaalan päiväkirurgisten yksiköiden tiloihin oltiin erittäin tyyty-
väisiä. Kuopion yliopistollisen sairaalan yksikköä pidettiin myös erittäin viihtyisänä ja Mikkelin 
keskussairaalan päiväkirurgista yksikköä pidettiin melko viihtyisänä. Vammalan aluesairaalan ja 
Peijaksen sairaalan päiväkirurgiset yksiköt olivat henkilöstön mukaan erittäin viihtyisiä. Näiden 
kahden yksikön tiloihin oltiin melko tyytyväisiä.  

Yhdessäkään neljästä pienimmästä yksiköstä ei oltu erittäin tyytyväisiä tiloihin eikä yksiköitä 
pidetty erittäin viihtyisinä. Yhteistiloiltaan pienimmän yksikön Kymenlaakson keskussairaalan 
päiväkirurgisen yksikön tiloihin oltiin erittäin tyytymättömiä, yksikköä ei pidetty myöskään 
lainkaan viihtyisänä. Toiseksi pienimmän yksikön, Vaasan keskussairaalan tiloihin oltiin erittäin 
tyytymättömiä. Yksikköä pidettiin melko viihtyisänä. 

Mahdolliset ahtaat tilat olivat yhteydessä sekä siihen, oliko henkilöstö tyytyväinen tiloihin 
(p = .014) että yksikön viihtyisyysarvioihin (p = .033). Niistä yksiköistä, joissa oli ahtaita tiloja, 
tiloihin erittäin tyytyväisiä yksiköitä oli 12 prosenttia, kun taas yksiköistä, joissa ei ollut ahtaita 
tiloja, 60 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä tiloihin. Erittäin viihtyisinä pidettiin 29 prosenttia 
sellaisista yksiköistä, joissa oli ahtaita tiloja. Muista yksiköistä 80 prosenttia pidettiin erittäin 
viihtyisinä.

Yksiköissä, jotka olivat tiloihinsa erittäin tyytyväisiä, oli keskimäärin 0,17 teknisessä järjes-
telmässä ongelmia, kun taas muissa vastaava luku oli 2,67. Erittäin tyytymättömissä yksiköissä 
keskimäärin kuudessa teknisessä järjestelmässä oli ongelmia. Erittäin tyytyväisissä yksiköissä oli 
muita harvemmin sisäilmaston tai ilmanvaihdon ongelmia. 

Teknisten järjestelmien ongelmat vähensivät myös yksikön viihtyisyyttä. Erittäin viihtyisissä 
yksiköissä teknisiä ongelmia oli keskimäärin 0,64 järjestelmässä. Muiden yksiköiden vastaava luku 
oli 3,22. Yksittäisistä järjestelmistä sisäilmaston ja ilmanvaihdon, tietoliikenteen ja teletekniikan se-
kä äänen eristyksen ja vaimennuksen ongelmat olivat yhteydessä yksikön viihtyisyys-arvioihin.  

 

Tilojen suunnitteluun, toteutukseen tai toimivuuteen liittyvät 
seikat
Vastaajia pyydettiin myös kertomaan muut hyvät tai huonot yksikön tilojen suunnitteluun, to-
teutukseen tai toimivuuteen liittyvät seikat. Näitä vastauksia saatiin 17 yksiköstä (taulukko 8).

Myönteisiksi asioiksi on mainittu valoisat ja kauniit uudet tilat, ikkunalliset leikkaussalit, 
kauniit näkymät (myös vanhoissa) yksiköissä ja henkilökunnan osallistuminen suunnitteluun. 
Eniten kielteisiä vastauksia ovat aiheuttaneet yksikön sijoittaminen vanhoihin, ahtaisiin tiloihin. 
Sijoituksessa olemassa olevan sairaalan sisälle on havaittu sekä yhteistyön ja yhteiskäytön kannalta 
hyviä puolia että sokkeloisuutta huonona puolena.
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TAuluKKo 8. Päiväkirurgisten yksiköiden muut hyvät tai huonot tilojen suunnitteluun, toteutukseen tai toimi-
vuuteen liittyvät seikat (taulukossa mukana vain ne yksiköt, joilta saatu kuvaus ko. asiasta) 

Päiväkirurginen yksikkö
Muut hyvät tai huonot yksikön tilojen suunnitteluun, toteutukseen tai 
toimivuuteen liittyvät seikat

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa

HUS, Lasten ja nuorten 
sairaala 

Pahinta on ahtaus ja tilojen puute sekä huono yhteys leikkausyksik-
köön.                                                                                            

Seinäjoen keskussairaala Tilat saneerattiin aikoinaan hyvin pienin muutoksin entisiin potilashuo-
neisiin väliaikaisiksi tiloiksi päiväkirurgian yksikön käynnistämiseksi. Vä-
liaikaisissa tiloissa ollaan nyt oltu 7 vuotta! Uudisrakentaminen onneksi 
alkaa vuonna 2005!

Savonlinnan keskussairaala Yksikkö suunniteltu n.15v sitten ja valmistunut 10v sitten, ennen varsi-
naisen päiväkirurgian tuloa Suomeen. Tarkoitus oli saada edullisesti lisää 
leikkaussalitilaa.

TYKS/Synnytys ja naisten-
taudit

Väkisin tehdyt tilat vanhoihin pkl-tiloihin.

TYKS osasto 253 Oheistilat liian pienet, leikkaussalit hyvänkokoiset.

Rauman aluesairaala Vanhasta pienellä pintarempalla tehtyä, ei toimivaa.

HUS, Silmä-korvasairaala Tilojen ahtaus haittaa toimintaa.

Vaasan keskussairaala Plussa: ratkaisussa kauniita yksityiskohtia (esim. näkymä saleista aulaan, 
henkilökunnan virkistyshuone); läheisyydestä keskusleikkaussalin kanssa 
hyötyä; kaikki kohtalaisen lähellä; salien välinen varastotila ja huuhte-
luhuone käteviä. Miinus: ahtaat tilat eivät vastaa tarpeita. Tila ei alun 
perinkään sopinut saneerattavaksi leikkaussaliksi.

Mikkelin keskussairaala Vanhoihin tiloihin rakentaminen asetti omat rajoituksensa, mutta ne 
säilytettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta alkuperäisinä. Huo-
mioiden vanhat tilat, olemme erittäin tyytyväiset tiloihin. Vaikutusmah-
dollisuus projektin aikana.

Kymenlaakson keskussairaala Pienissä tiloissa ei kukaan pääse kauas hukkumaan. Kirurgian polikli-
nikka ja ensiapu lähellä. Omien tilojen loppuessa käytämme toistemme 
tiloja. Lapsipotilaat hoidetaan ensiavun tarkkailutilassa. Infektiolapset 
iltaisin ja viikonloppuisin samassa tilassa. Riskitekijä?

KYS Henkilökunta oli tiiviisti suunnittelussa mukana, saatiin asiantuntija-
apua joka kohteeseen, tulos on toimiva ja viihtyisä.

HUS, Peijaksen sairaala Kauniit, valoisat tilat. Ikkunalliset leikkaussalit 8–9, 12.

HUS, Jorvin sairaala Toiminnan lisäys pikkuhiljaa ja rakenteelliset ratkaisut sen myötä vanhoi-
hin tiloihin --> ”tilkkutäkki” -efekti ja hankaluudet sen myötä.

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla

Pieksämäen sairaala Hieman sokkeloista, kun on saneerattu vanhoihin tiloihin.

KHKS, Riihimäen yksikkö Vanhasta 3 hengen huoneesta muutettu kansliatila. Erillistä haastattelu-
tilaa ei ole.

Kuusankosken aluesairaala Vanhasta synnytysvuodeosastosta tehty päiväkirurginen yksikkö, aivan 
kaikki tilat eivät ole kirurgiselle toiminnalle suunniteltuja.

Pietarsaaren sairaala Valoisat uudet tilat. Värivalinnat onnistuneet. Ei sairaalavaikutelma.
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Kokonaisarviot yksiköiden tiloista – yksiköiden vertailu
Henkilökunnan arvioiden mukaan lasketun kokonaisarvion parhaimmat pisteet sai Pieksämä-
en sairaalan päiväkirurginen yksikkö (kuvio 7). Tämä yksikkö on vuonna 2000 käyttöönotettu 
vanhoihin tiloihin saneerattu yksikkö. Se on taloudellisesti osa poliklinikkaa, toiminnallisesti 
osa kirurgista osastoa ja leikkausosastoa. Sen sijainti on hyvä suhteessa leikkausosastoon, ki-
rurgian osastoon ja poliklinikkaan. Yksikön omia tiloja ovat odotus- ja ilmoittautumistilat sekä 
puku- ja heräämötilat. Toimenpidehuoneina ja leikkaussaleina yksikkö käyttää muiden tiloja. 
Toiseksi parhaat pisteet sai Iisalmen sairaalan päiväkirurginen yksikkö. Yksikkö on otettu käyt-
töön 1993 ja se toimii päiväkirurgista käyttöä varten suunnitelluissa ja rakennetuissa tiloissa. 
Hallinnollisesti se on osa leikkausosastoa. Myös kolmanneksi parhaat pisteet saanut Pietarsaaren 
sairaalan päiväkirurginen yksikkö on otettu käyttöön 1993 ja se toimii päiväkirurgista käyttöä 
varten suunnitelluissa ja rakennetuissa tiloissa. Päiväkirurgiseksi yksiköksi kutsuttu tila vastaa 
kakkosheräämöä, jossa potilaat saavat myös neuvontaan ennen leikkausta ja jossa he odottavat 
leikkausta. Neljänneksi sijoittui Vammalan sairaalan päiväkirurginen yksikkö, joka on saneerattu 
vanhoihin tiloihin vuonna 2003. Se on itsenäinen tulosyksikkö. Yksikkö toimii leikkausosaston 
vieressä, potilaan hoitopolku on yksinkertainen. Yhteistyö leikkausosaston kanssa sujuu hyvin 
mm. tiedonkulun osalta. Myös viidenneksi sijoittunut Kätilöopiston päiväkirurginen yksikkö on 
saneerattu vanhoihin tiloihin. Se on hallinnollisesti osa keskusleikkausosastoa. Jokaisessa tiloiltaan 
viiden parhaan joukkoon sijoittuneessa yksikössä on kaksiportainen heräämö. 

Tiloiltaan kolme heikointa yksikköä oli Seinäjoen keskussairaalan, Vaasan keskussairaalan 
ja Kymenlaakson keskussairaalan päiväkirurgiset yksiköt. Seinäjoen keskussairaalan yksikkö 
on otettu käyttöön 1998 saneeratuissa tiloissa. Se on osa keskusleikkausosastoa. Tilat ovat 
vanhoja osaston potilashuoneita, joihin on tehty pieniä saneerauksia. Jotkut tilat puuttuvat 
kokonaan ja loputkin ovat ahtaita, monia toimintoja tehdään samassa tilassa. Loogiseen jär-
jestyksen ei tiloja koskevaan kyselyn vastanneen mukaan ole mahdollisuutta. Vaasan keskus-
sairaalan päiväkirurginen yksikkö on saneerattu vanhoihin tiloihin ja otettu käyttöön vuonna 
1996. Se toimii itsenäisenä tulosyksikkönä. Henkilöstön edustaja kuvasi yksikön sijainnin 
haittoja seuraavasti: ”Läpikulkupaikka. Tavaraliikenne sekava. Potilaiden saapuminen seka-
va.”.                                                                                              

Kymenlaakson keskussairaalan päiväkirurginen yksikkö on saneerattu vanhoihin tiloihin 
ja otettu käyttöön vuonna 1995. Seinäjoen ja Vaasan keskussairaaloiden päiväkirurgisten yksi-
köiden heräämöt ovat kaksiportaisia, Kymenlaakson keskussairaalan yksikössä on yksiportainen 
heräämö.  
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Kuvio 7. Kokonaisarviot päiväkirurgisten yksiköiden tilojen laadusta henkilökunnan edustajien mukaan

Pieksämäen sairaala

Iisalmen sairaala

Pietarsaaren sairaala

Vammalan aluesairaala

Kätilöopiston sairaala

Raahen aluesairaala

Mikkelin keskussairaala

KYS

Kuusankosken aluesairaala

Oulaskankaan sairaala

Länsi-Pohjan keskussairaala

KHKS, Riihimäen yksikkö

HUS, Jorvin sairaala

HUS, Silmä-korvasairaala

HUS, Peijaksen sairaala

Kanta-Hämeen keskussairaala

TYKS osasto 253

TYKS/Synnytys ja naistentaudit

Forssan sairaala

Porvoon sairaala

TYKS, Kirurginen sairaala, osasto 255

Keski-Suomen keskussairaala

Savonlinnan keskussairaala

Salon seudun sairaala

Rauman aluesairaala

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

HUS, Lasten ja nuorten sairaala

Kymenlaakson keskussairaala

Vaasan keskussairaala

Seinäjoen keskussairaala
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7 POTILAIDEN ARVIOT PÄIVÄKIRURGISTEN YKSIKÖIDEN   
 TILOISTA 

Kyselyyn vastanneiden taustatiedot ja niiden yhteys arvioihin 
Potilaskyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 42 vuotta Nuorin vastaaja oli 1-vuotias ja vanhin 87-
vuotias. Lapsia ja nuoria oli vastaajina TYKS:n osastolla 255 enemmän kuin muissa yksiköissä. 
Vastaajista hieman useampi kuin joka toinen oli nainen. Naisten osuus vaihteli yksiköittäin. Yk-
sikön toiminnan luonteesta johtuen kahden yksikön vastaajat olivat joko kaikki tai miltei kaikki 
naisia. Taustamuuttujien jakaumat erosivat jonkin verran yksiköittäin. (Taulukko 9.)

Vastaajien tiloihin kohdistuvat arviot erosivat iän sekä koulutuksen mukaan. Vanhin ikä-
luokka (vähintään 60-vuotiaat), samoin kuin kansa- ja peruskoulun suorittaneet antoivat par-
haimpia arvioita tiloista. Erot paikantuivat hoitopolun tiloista odotustilaan, vaatesäilytykseen ja 
WC-tiloihin (ikä: p = .007 ja koulutus: p = .000), neuvontaan ja vastaanottoon (ikä: p = .000 ja 
koulutus: p = .001), toimenpidehuoneisiin ja leikkaussaleihin (ikä: p = .008 ja koulutus: p = .000) 
sekä heräämistiloihin (ikä: p = .003 ja koulutus: p = .000) liittyviin arvioihin ja tilojen laatuomi-
naisuuksista tilojen mitoitukseen ja toimivuuteen (ikä: p = .011 ja koulutus: p = .037) sekä tilojen 
viihtyisyyteen (ikä: p = .000 ja koulutus: p = .000) liittyviin arvioihin. 

 

TAuluKKo 9. vastaajien taustatiedot yksiköittäin (n = 1 125)

 

Vam-
malan 
alue-

sairaala

TYKS/
Synny-
tys ja 

naisten-
taudit

TYKS,
osasto 

2��

TYKS,
osasto 

2��

Vaasan 
keskus-
sairaala

Mik-
kelin 

keskus-
sairaala

Kymen-
laakson 
keskus-
sairaala

HUS,
kätilö-
opisto

HUS, 
Jorvin 

sairaala

Pieksä-
mäen 

sairaala

Yhteensä

n = �� n = 6� n = 10� n = �� n = 1�� n = 1�6 n = 1�0 n = 61 n = 1�1 n = 6� n = 1 12�

% % % % % % % % % % %

Ikä

1–17 0 2 2 49 3 7 5 5 5 0 7

18–44 44 56 42 23 49 39 32 89 45 26 43

45–59 37 35 30 14 34 33 36 3 35 49 32

Vähintään 60 12 4 17 5 10 14 19 3 11 15 12

Tieto puuttuu 7 3 9 8 4 7 9 0 4 10 6

Sukupuoli

Nainen 61 96 45 49 54 58 45 100 66 52 59

Mies 32 3 49 48 42 37 46 0 28 39 36

Tieto puuttuu 7 1 6 3 4 5 9 0 6 9 5

Peruskoulutus
Kansa- tai perus-
koulu

24 24 27 35 18 26 31 20 14 25 24

Ammattikouluta-
soinen koulutus 
tai yo-tutkinto

41 35 39 18 37 32 38 38 21 42 34

Opistotasoinen 
koulutus

21 29 13 6 23 22 16 23 33 19 21

Yliopistotutkinto 
tai vastaava

7 7 13 3 14 10 5 20 24 4 11

Tieto puuttuu 7 4 8 38 7 10 10 0 8 10 10
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Potilaiden tyytyväisyys päiväkirurgian tiloihin 
Sairaalaan ja päiväkirurgisten yksiköiden tiloihin saapuminen tuntui sujuvan yleensä hyvin. Yli 
puolet päiväkirurgisten yksiköiden potilaista antoi parhaan arvosanan kaikkiin tämän ryhmän 
kysymyksiin lukuun ottamatta autojen paikoitusta, johon oli täysin tyytyväisiä vain vajaat 40 
prosenttia. Ensivaikutelmaa yksiköstä piti keskimäärin vain noin joka kolmas kodikkaana ja 
rauhoittavana (täysin samaan mieltä). (Liitekuvio 1a: vertailutulos.)

Keskimäärin noin kaksi kolmannesta vastaajasta oli tyytyväisiä vaatteiden säilytykseen ja 
WC-tiloihin, noin puolet piti odotustiloja raikkaina, viihtyisinä ja sopivan kokoisina. Selvästi 
pienempi osuus antoi parhaan arvosanan lastenvaunujen, rollaattoreiden ja pyörätuolien säily-
tyksestä, tilojen ja kalusteiden värityksen miellyttävyydestä, makuulla odottavien, lapsipotilaiden 
ja saattajien huomioon ottamisesta. Vain harvoin odotustiloista voi nähdä ulos, keskimäärin alle 
30 prosenttia antoi parhaan arvion.

Runsaat puolet vastaajista oli sitä mieltä, että saattaja voi olla potilaan mukana yksikköön 
ilmoittauduttaessa, mutta vain noin 30 prosenttia antoi parhaan arvosanan henkilökunnan kanssa 
käytyjen keskustelujen yksityisyydestä.

Parhaiten pukuhuonetiloissa oli järjestetty tavaroiden säilytys lukitussa tilassa, 83 prosent-
tia oli täysin sitä mieltä. Yli puolet vastaajista oli muutenkin tyytyväisiä pukuhuoneisiin, mutta 
tilavuuteen tyytyväisiä oli vain vajaa kolmannes ja alle puolet rauhallisuuteen.

Noin 60 prosenttia vastaajista piti toimenpidehuoneita ja leikkaussaleja rauhallisina ja miel-
lyttävinä, lämpötilaa sopivana ja ilmaa raikkaana. Taidetta tai ulos ikkunasta voi katsella vain 
harvoin, vajaa seitsemän prosenttia oli siitä samaa mieltä. Musiikin kuuntelu oli mahdollista joka 
kolmannen vastaajan mukaan.

Heräämössä keskimäärin parhaiten oli vastaajien mielestä hoidettu vaatteiden ja tavaroiden 
palautus sekä ruoan ja virvokkeiden tarjoilu, paras arvio 73–80 prosenttia vastauksista. Välipa-
laa voi tehdä itse noin 40 prosenttia vastaajista ja yli puolella oli mahdollisuus siirtyä heräämön 
jälkeen kahvioon tai odotustilaan. Noin puolet vastaajista piti tiloja rauhallisina ja miellyttävinä. 
Saattaja voi olla mukana runsaalla kolmanneksella heräämössä. Ikkunallisia heräämötiloja oli 
vajaalla neljänneksellä samoin kuin mahdollisuus kuunnella musiikkia. Taidetta voi katsella 
heräämössäkin vain runsaat seitsemän prosenttia potilaista.

 

Kokonaistyytyväisyys
Potilaskyselyssä mukana olleista yksiköistä kahdeksan on saneerattu olemassa oleviin tiloihin ja 
vain kaksi on rakennettu varsinaisesti päiväkirurgian yksiköiksi. Kuusi yksikköä on saneerattu tai 
rakennettu vuonna 2000 tai myöhemmin. Tyytyväisimpiä tiloihin olivat Mikkelin keskussairaalan 
päiväkirurgisen yksikön, Vammalan aluesairaalan päiväkirurgian yksikön ja Turun yliopistollisen 
keskussairaalan osaston 253 potilaat Kaksi ensimmäistä ovat vuosina 2002 ja 2003 saneerattuja 
yksiköitä. TYKS: n osasto kuuluu vuonna 2003 valmistuneeseen T1-sairaalaan. Heikoimmat arviot 
saivat kaksi vanhoihin tiloihin aivan äskettäin (vuosina 2002 ja 2004) saneerattua yksikköä. 

Liitekuvioissa 1a ja 1b on yhden hyväksi arvioidun (yksi parhaimmista) ja yhden tiloiltaan 
keskinkertaisen yksikön parhaimpien arvosanojen osuus kysymyksittäin sekä kaikkien yksi-
köiden parhaimpien arvosanojen osuuksien keskiarvo kysymyksittäin. Kuviossa 8 on kuvattu 
yhteenvetona potilaiden antamat arviot yksiköiden tiloista. Kullekin kysymykselle on laskettu 
yksiköittäin parhaimpien arvosanojen osuus (top box) ja edelleen yksiköiden top box -arvojen 
keskiarvo. Kuvion pilarit kuvaavat niiden kysymysten lukumäärää, jotka ylittävät ko. kysymyksen 
keskimääräisen top box -arvon. Kysymysten 1, 2 ja 6 arviot on käännetty, koska ne poikkeavat 
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muista kysymyksistä merkitykseltään kielteisinä. Keskiarvosta poikkeamisen suuruutta ei ole 
otettu huomioon kuviossa ja yhteenvedossa.

Tyytyväisyys hoitopolun tiloihin
Kaikkien yksiköiden sairaalaan saapumiseen ja odotustiloihin, vaatesäilytykseen ja WC -tiloihin 
liittyvien tila-arvioiden keskiarvot olivat vähintään 3,0. Neuvonta- ja vastaanottotilojen, potilai-
den pukuhuoneiden, toimenpidehuoneiden ja leikkaussalien sekä heräämistilojen yksiköittäisissä 
keskiarvoissa oli myös alle 3,0:n keskiarvoja. (Taulukko 10 ja liitekuvio 2.)       

Potilaiden arvioiden suurimmat yksiköiden väliset erot sijoittuivat heräämistilojen ja puku-
huoneiden arvioihin. Heräämistiloista parhaimmiksi arvioitiin Vammalan aluesairaalan ja TYKS:
n osaston 253 heräämistilat ja heikoimmiksi TYKS:n osaston 255, Kymenlaakson keskussairaalan 
ja HUS: in kätilöopiston päiväkirurgisten yksiköiden heräämistilat. Potilaiden pukuhuoneista 
heikoimmat arviot saivat Kymenlaakson keskussairaalan ja TYKS:n synnytys- ja naistentautien 
klinikan päiväkirurgiset yksiköt. Muiden yksiköiden pukuhuoneiden saamat arviot eivät eron-
neet toisistaan. 

Logistisen regressioanalyysin mukaan (potilaiden ikä, sukupuoli ja koulutus vakioituna) 
potilaat, jotka olivat päiväkirurgisessa toimenpiteessä Mikkelin keskussairaalan päiväkirurgian 
yksikössä (Odds Ratio: 2,439, luottamusväli: 1,439–4,135) tai TYKS:n osastolla 253 (OR: 1,878, 
lv: 1,034–3,510) arvioivat yksiköiden odotustilat, vaatesäilytyksen ja WC-tilat keskimääräistä 
paremmiksi suuremmalla todennäköisyydellä kuin Jorvin sairaalan päiväkirurgian yksikön po-
tilaat. Kymenlaakson keskussairaalan päiväkirurgian yksikön (OR:0,469, lv: 0,272–0,808) potilaat 
puolestaan arvioivat vastaavat tilat keskimääräistä paremmiksi pienemmällä todennäköisyydellä 
kuin Jorvin sairaalan potilaat.  

Kuvio 8. Potilaiden tyytyväisyys päiväkirurgisten yksiköiden tiloihin 

Yksikön kaikkien yksiköiden top box -keskiarvoa paremmat keskiarvot
(kysymyksiä 45)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Kymenlaakson keskussairaala

TYKS/Synnytys ja naistentaudit

Vaasan keskussairaala

HUS, Jorvin sairaala

TYKS Kirurginen sairaala, osasto 255

Kätilöopiston sairaala

Pieksämäen sairaala

Mikkelin keskussairaala

Vammalan aluesairaala

TYKS osasto 253
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TAuluKKo 10. Päiväkirurgisten yksiköiden potilaiden tyytyväisyys tiloihin hoitopolun eri vaiheissa (1 = minimi–4 
= maksimi)

Saapuminen 
sairaalan ja 

päivä-
kirurgian 
tiloihin1) 

Odotustilat,
vaate-

säilytys,
WC-tilat2)

Neuvonta 
ja vastaan-

otot�)

Potilaiden 
puku-

huoneet�)

Toimen-
pide-

huoneet ja 
leikkaussali�)

Heräämis-
tilat6)

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

Vammalan alue-
sairaala

3,3 
/0,46 /69

3,4 
/0,43 /70

3,0 
/0,80 /62

3,6 
/0,42 /63

3,0 
/0,63 /63

3,2 
/0,55 /62

TYKS Synnytys ja 
naistentaudit

3,1 
/0,51 /67

3,0 
/0,54 /68

2,6 
/1,11 /59

2,8 
/0,88 /62

2,6 
/0,71 /64

2,9 
/0,61 /65

TYKS osasto 253 3,4 
/0,42 /95

3,4 
/0,39 /95

3,0 
/0,89 /93

3,5 
/0,47 /99

3,0 
/0,55 /98

3,2 
/0,50 /96

TYKS osasto 255 3,1 
/0,48 /75

3,2 
/0,44 /75

3,0 
/0,75 /75

3,5 
/0,37 /75

2,9 
/0,59 /60

2,6 
/0,55 /76

Vaasan keskus-
sairaala

3,2 
/0,48 /186

3,1 
/0,55 /187

3,1 
/0,82 /182

3,5
/0,56 /175

3,1 
/0,66 /185

3,1
/0,65 /186

Mikkelin keskus-
sairaala

3,2 
/0,46 /167

3,5 
/0,34 /167

3,5 
/0,56 /170

3,6 
/0,41 /168

3,0 
/0,62 /152

3,1
/0,49 /170

Kymenlaakson 
keskussairaala

3,2 
/0,52 /143

3,0 
/0,65 /141

2,8 
/0,95 /137

2,5 
/1,01 / 91

2,7 
/0,63 /127

2,5 
/0,63 /130

HUS Kätilöopisto 3,3 
/0,42 /54

3,4 
/0,49 /54

3,1 
/0,84 /58

3,5 
/0,60 / 52

2,8 
/0,75 /56

2,6 
/0,678 /55

HUS Jorvin 
sairaala

�,2 
/0,�� /1�� 

�,� 
/0,�� /1��

�,0 
/0,�� /1�6

�,� 
/0,�6 /1��

2,� 
/0,6� /12�

�,0 
/0,�� /1��

Pieksämäen 
sairaala

3,2 
/0,43 /66

3,5 
/0,38 /66

3,5 
/0,62 /62

3,6 
/0,41 /64

3,0 
/0,62 /64

3,1 
/0,61 /63

Yhteensä 3,2 
/0,47 /1060

3,3 
/0,51 /1060

3,1 
/0,85 /1034

3,4 
/0,66 /988

2,9 
/0,65 /996

2,9 
/0,63 /1042

1) Kruskall-Wallisin testi: yksiköiden eron merkitsevyys = 0,010 (Chi-square = 21,749).
2) Kruskall-Wallisin testi: yksiköiden eron merkitsevyys = 0,000 (Chi-square = 107,393). 
3) Kruskall-Wallisin testi: yksiköiden eron merkitsevyys = 0,000 (Chi-square = 87,589).
4) Kruskall-Wallisin testi: yksiköiden eron merkitsevyys = 0,000 (Chi-square = 134,356). 
5) Kruskall-Wallisin testi: yksiköiden eron merkitsevyys = 0,000 (Chi-square = 55,077).
6) Kruskall-Wallisin testi: yksiköiden eron merkitsevyys = 0,000 (Chi-square = 171,569). 

Toimenpidehuoneen ja leikkaussalin tilat keskimääräistä paremmiksi arvioineet olivat toden-
näköisemmin olleet potilaina Vaasan keskussairaalassa (OR: 1,836, lv: 1,122–3,004) kuin Jorvin 
sairaalassa. Jorvin sairaalan potilaat olivat puolestaan todennäköisemmin antaneet ko. tiloista 
keskimääräistä paremmat arviot kuin Kymenlaakson keskussairaalaan potilaat (OR: 0,387, lv: 
0,218–0,690). 

Heräämistilat keskimääräistä paremmiksi arvioineet olivat olleet Jorvin sairaalan päivä-
kirurgista yksikköä todennäköisemmin potilaina joko Vaasan keskussairaalan (OR: 1,657, lv: 
1,011–2,715) tai TYKS:n osaston 253 (OR: 1,850, lv: 1,003–3,412) potilaina. Kymenlaakson 
keskussairaalan (OR:0,165, lv: 0,089–0,306) potilaiden todennäköisyys arvioida heräämötilat kes-
kimääräistä paremmiksi oli pienempi kuin Jorvin sairaalan päiväkirurgisen yksikön potilaiden.  

Tyytyväisyys tilojen laatuominaisuuksiin
Yksiköiden välillä oli eroa sekä tilojen mitoituksessa ja toimivuudessa, turvallisuudessa ja löydettä-
vyydessä että viihtyisyydessä. Tilojen mitoitus ja toimivuus oli potilaiden arvioiden mukaan paras 
Mikkelin keskussairaalan ja heikointa Kymenlaakson keskussairaalan sekä TYKS:n synnytys- ja 
naistentautien klinikan päiväkirurgisessa yksikössä. 
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TAuluKKo 11. Päiväkirurgisten yksiköiden potilaiden tyytyväisyys tilojen laatuominaisuuksiin (1 = minimi–4 
= maksimi)

Tilojen mitoitus ja 
toimivuus1)

Turvallisuus ja 
löydettävyys2) 

Viihtyisyys�)

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

Vammalan aluesairaala 3,5 
/0,37 /70

3,4 
/0,57 /69

3,1 
/0,42 /70

TYKS Synnytys ja naisten-
taudit

3,1 
/0,50 /68

3,2 
/0,59 /67

2,6 
/0,52 /68

TYKS osasto 253 3,5 
/0,37 /101

3,3
/0,55 /97

3,2 
/0,41 /101

TYKS osasto 255 3,4 
/0,40 /76

3,3 
/0,50 /75

2,8 
/0,42 /76

Vaasan keskussairaala 3,3 
/0,48 /190

3,4 
/0,60 /188

3,0 
/0,51 /190

Mikkelin keskussairaala 3,6 
/0,29 /173

3,3 
/0,61 /172

3,0 
/0,41 /173

Kymenlaakson keskus-
sairaala

3,0 
/0,61 /145

3,4 
/0,60 /144

2,6 
/0,57 /145

HUS Kätilöopisto 3,3 
/0,45 /58

3,4 
/0,56 /57

2,8 
/0,55 /57

HUS Jorvin sairaala �,� 
/0,�� /1�1

�,2 
/0,60 /1��

�,0 
/0,�� /1�1

Pieksämäen sairaala 3,5 
/0,36 /68

3,1 
/0,59 /67

3,2 
/0,44 /68

Yhteensä 3,3 
/0,48 /1090

3,3 
/0,59 /1075

2,9 
/0,51 /1089

1) Kruskall-Wallisin testi: yksiköiden eron merkitsevyys = 0,000 (Chi-square = 146,097).
2) Kruskall-Wallisin testi: yksiköiden eron merkitsevyys = 0,010 (Chi-square = 26,208).
3) varianssianalyysi: yksiköiden eron merkitsevyys = 0,000 (F = 18,752).

Turvallisuus ja löydettävyys ei eronnut suuresti eri yksiköiden välillä (vaihteluväli 3,1–3,4). 
Heikointa turvallisuus ja löydettävyys olivat Pieksämäen sairaalassa ja Jorvin sairaalassa. Viih-
tyisyyden arvioiden keskiarvot sijoittuivat välille 2,6–3,2. Viihtyisimmiksi arvioitiin Pieksämäen 
sairaalan päiväkirurginen yksikkö ja TYKS:n osasto 253. Kymenlaakson keskussairaalan ja TYKS:n 
synnytys- ja naistentautien klinikan päiväkirurgisten yksiköiden viihtyisyys puolestaan arvioitiin 
vähäisimmiksi. (Taulukko 11 ja liitekuvio 3.)

Logistisen regressionanalyysin mukaan (potilaiden ikä, sukupuoli ja koulutus vakioituna) 
Mikkelin keskussairaalan päiväkirurgisen yksikön (OR: 2,974, lv: 1,703–5,194) potilaat arvioivat 
Jorvin sairaalan potilaita todennäköisemmin yksikön tilojen mitoituksen ja toimivuuden keski-
määräistä paremmiksi, Kymenlaakson keskussairaalan päiväkirurgisen yksikön (OR: 0,283, lv: 
0,163–0,490) potilaat puolestaan epätodennäköisemmin. Yksikön viihtyisyyden keskimääräistä 
viihtyisämmäksi arvioineet potilaat olivat todennäköisimmin olleet potilaina joko TYKS:n osas-
tolla 253 (OR: 2,485, lv: 1,338–4,615) tai Vaasan keskussairaalassa (OR: 2,016, lv: 1,229–3,307). 
Vähiten todennäköistä oli, että he olisivat olleet potilaina Kymenlaakson keskussairaalassa (OR: 
0,227, lv: 0,126–0,411). 
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Tilojen ominaisuudet ja potilastyytyväisyys
Yksikön tilojen pinta-ala leikkaussalia kohti oli heikosti yhteydessä potilaskyselyn tilojen mitoitus 
ja toimivuus -summakeskiarvoon (r = 0,355). Henkilökunnan tila leikkaussalia kohti korreloi 
mitoitus- ja toimivuusarvioiden kanssa 0,326, odotus- ja heräämötila leikkaussalia kohti vastaa-
vasti 0,355. 

Heräämön portaisuus oli yhteydessä potilastyytyväisyyteen. Kaksiportaisen heräämön yk-
siköiden potilaat arvioivat tilojen laadun paremmaksi kuin yksiportaisen heräämön yksiköiden 
potilaat. Hoitopolun tiloista arvioitiin paremmiksi heräämistilojen (p = .000) lisäksi odotustilat, 
vaatesäilytys ja WC-tilat (p = .000), neuvonta- ja vastaanottotilat (p = .000), potilaiden pukuhuo-
neet (p = .000) sekä toimenpidehuoneet ja leikkaussali (p = .000). Tilojen mitoitus ja toimivuus (p 
= .000) sekä viihtyisyys (p = .000) olivat myös parempia kaksiportaisen heräämön yksiköissä. 

Se, oliko yksikössä ahtaita tiloja, oli yhteydessä hoitopolun tilojen arvioista odotus-, vaate-
säilytys- ja WC-tilojen (p = .000), potilaiden pukuhuoneiden (p = .000) ja heräämistilojen (p = 
.000) arvioihin. Tilat saivat parempia arvioita yksiköissä, joissa ei henkilöstön mukaan ollut ahtaita 
tiloja. Tilojen mitoitus ja toimivuus (p = .000), samoin kuin viihtyisyys (p = .000) oli potilaiden 
mukaan parempi yksiköissä, joissa ei ollut ahtaita tiloja.

Tilojen järjestys potilasliikenteen suhteen, samoin kuin henkilökuntaliikenteen ja tava-
raliikenteen suhteen, erotteli potilaiden hoitopolun tiloja koskevia arvioita. Niissä yksiköissä, 
joissa tilat olivat sopivassa järjestyksessä potilasliikenteen suhteen, hoidetut potilaat, arvioivat 
odotus-, vaatesäilytys- ja WC-tilat (p = .000), neuvonta- ja vastaanottotilat (p = .005), potilaiden 
pukuhuoneet (p = .000) ja heräämistilat (p = .001) paremmiksi kuin yksiköissä, joissa tilat olivat 
sopimattomassa järjestyksessä potilasliikenteen suhteen. Henkilökuntaliikenteen ja tavaraliiken-
teen yhteys potilaiden arvioihin oli vastaava. 

Tilojen järjestys potilas-, samoin kuin henkilökunta- ja tavaraliikenteen suhteen erotteli 
myös potilaiden tilojen mitoituksen ja toimivuuden sekä viihtyisyyden arvioita. Jos tilat olivat 
sopivassa järjestyksessä, arvioivat potilaat em. laatuominaisuudet paremmiksi kuin yksiköissä, 
joissa tilat eivät olleet sopivassa järjestyksessä.  

Yksikön niiden teknisten järjestelmien määrä, joissa esiintyi ongelmia, korreloi heikosti ne-
gatiivisesti potilaiden arvioihin tilojen mitoituksesta ja toimivuudesta (r = -0,315). Mitoitus ja 
toimivuus arvioitiin sitä paremmiksi, mitä harvemmissa teknisissä järjestelmissä oli ongelmia. 

Potilaiden arviot erosivat toisistaan yksikön aseman mukaan (Kruskall-Wallisin testi). Itse-
näisten yksiköiden (Vammalan aluesairaala, TYKS 255, Vaasan keskussairaala) potilaat antoivat 
parhaimpia arviointeja toimenpidehuoneista ja leikkaussaleista sekä yksikön viihtyisyydestä ja 
toiseksi parhaimpia arvioita potilaiden pukuhuoneista, heräämistiloista sekä turvallisuudesta ha 
löydettävyydestä. Potilaat, jotka olivat yksikössä, joka oli osa keskusleikkausosastoa (Kätilöopis-
to), antoivat parhaimmat arviot potilaiden pukuhuoneista ja turvallisuudesta ja löydettävyydestä 
ja toiseksi parhaimmat arviot neuvonnasta ja vastaanotoista. Ne potilaat, jotka olivat potilaina 
yksikössä, joka oli osa poliklinikkaa (TYKS 253, TYKS naistentaudit ja synnytys), antoivat 
parhaimmat arviot heräämistiloista ja toiseksi parhaimmat arviot yksikön viihtyisyydestä. Par-
haimmat arviot neuvonta- ja vastaanottotiloista antoivat potilaat yksiköissä, jotka olivat osa 
jotain muuta yksikköä (Mikkelin keskussairaala, Kymenlaakson aluesairaala, Jorvin sairaala, 
Pieksämäen aluesairaala). 
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Tyytyväisyys tiloihin liikkumisen apuvälineitä käyttävien, 
lasten ja saattajien näkökulmasta
Kysymyksiin, jotka kohdistuivat potilaiden tilojen suhteen erityisiin tarpeisiin, vastasi 17–66 
prosenttia kyselyyn vastanneista potilaista (taulukko 12). Yksikön esteettömyyteen kohdistuvaan 
väittämään vastasi puolet kyselyyn vastanneista. Parhaimpien arvosanojen osuus esteettömyy-
destä vaihteli 46 prosentista (Vammalan aluesairaala) 70 prosenttiin (Mikkelin keskussairaala). 
Väittämään turvallisesta säilytyspaikasta lastenvaunuille ja liikkumisen apuvälineille, vastasi 17 
prosenttia kyselyyn vastanneista. Parhaiden arvosanojen osuus oli kaikissa yksiköissä alle 50 
prosenttia. Lapsipotilaiden huomioonottamiseen liittyvään väittämään vastasi hieman useampi 
kuin joka kolmas vastaaja ja parhaiden arvosanojen osuuden vaihteluväli oli 0– (Kätilöopisto) 65 
prosenttia (Mikkelin keskussairaala). Saattajiin liittyvistä väittämistä ensimmäiseen – saattajien 
huomioon ottaminen odotustiloissa – otti kantaa 66 prosenttia ja toiseen – saattajan mahdolli-
suus olla vierellä heräämishuoneessa – otti kantaa 45 prosenttia vastaajista. Saattajien huomioon 
ottaminen odotustiloissa toteutui saatujen vastausten mukaan parhaiten TYKS:n osasto 253:lla, 
parhaiden arvosanojen osuus oli 48 prosenttia. Koko aineistossa hieman useampi kuin joka neljäs 
vastaaja oli täysin sitä mieltä, että saattajat oli otettu huomioon odotustiloissa. Saattajan mahdol-
lisuus olla vierellä heräämishuoneessa toteutui parhaiten TYKS:n osasto 255:llä, jossa parhaiden 
arvosanojen osuus oli 72 prosenttia. TYKS:n Synnytys ja naistentautien ja Kätilöopiston sekä 
Pieksämäen keskussairaalan päiväkirurgisissa yksiköissä saattajan vierellä olon mahdollisuus 
oli heikoin (7 %, 8 % ja 9 %).    

TAuluKKo 12. Täysin samaa mieltä olleiden prosenttiosuudet liikkumisen apuvälineiden käyttöön sekä lasten ja saattajien huomioon-
ottamiseen liittyvissä kysymyksissä yksiköittäin 

Yksikkö esteetön 
myös apu-
välineiden 
käyttäjälle

Turvallinen 
säilytyspaikka 
lastenvaunuille 
ja liikkumisen 
apuvälineille

Lapsipotilaat 
otettu huomioon 

eri tiloissa

Saattajat otettu 
huomioon 

odotustiloissa

Saattaja voi olla 
vierellä 

heräämis-
huoneessa

täysin 
samaa 
mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

n1) % n1) % n1) % n1) % n1) %

Vammalan aluesairaala 37 46 11 46 25 52 48 31 20 30

TYKS Synnytys ja naisten-
taudit

25 52 8 12 14 21 37 19 28 7

TYKS osasto 253 47 60 17 29 18 28 60 48 37 32
TYKS osasto 255 39 64 21 38 50 34 55 29 57 72

Vaasan keskussairaala 101 57 33 30 77 42 126 20 91 57

Mikkelin keskussairaala 95 70 33 30 102 65 126 29 94 55

Kymenlaakson keskus-
sairaala

85 67 27 26 56 18 105 25 77 39

HUS Kätilöopisto 19 63 3 33 11 0 38 18 25 8
HUS Jorvin sairaala 70 61 18 33 41 42 98 26 54 35

Pieksämäen sairaala 50 48 24 25 29 21 44 36 26 9

Yhteensä: 
n ja %-osuus kyselyyn 
vastanneista

568 
(50%)

60 195 
(17%)

30 423 
(38%)

40 737 
(66%)

27 509 
(45%)

44

1) Väittämään vastanneet (ei koske minua -vastaukset eivät ole mukana luvussa).
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8 POTILAIDEN JA HENKILÖKUNNAN ARVIOIDEN YHTEYDET

Henkilöstön tyytyväisyys yksikön tiloihin oli yhteydessä kaikkiin muihin potilaiden arvioihin 
eri tiloista paitsi arvioihin sairaalaan ja päiväkirurgiseen yksikköön saapumisen tiloista. Niiden 
yksiköiden potilaat, joiden henkilöstö oli tyytyväinen tiloihin, antoivat parempia arvioita kuin 
niiden yksiköiden potilaat, joiden henkilöstö oli tiloihin tyytymätön. (Taulukko 13.)  

Henkilöstön arvio yksikön viihtyisyydestä oli yhteydessä kaikkiin muihin potilaiden arvioi-
hin paitsi turvallisuus- ja löydettävyysarvioihin. Potilaat arvioivat tilojen ominaisuudet sitä 
paremmiksi, mitä viihtyisämpänä henkilöstö piti yksikköä. (Taulukko 14.)

Potilaiden ja henkilökunnan edustajien arvioinneista lasketut kokonaisarviot päiväkirurgis-
ten yksiköiden tiloista olivat yhteydessä toisiinsa. Potilaiden arviot kohdistuivat hoitopolun eri 
tiloihin asiakkaan näkökulmasta. Henkilökunnan edustaja puolestaan tarkasteli tiloja toiminnan 
sujuvuuden ja viihtyisyyden näkökulmasta. Potilaiden tilojen suhteen heikoimmaksi arvioima 
yksikkö oli myös henkilökunnan edustajan mukaan tiloiltaan heikko. Toinen potilaiden parhaim-
maksi arvioimista yksiköistä sijoittui henkilökunnan edustajien arviossa toiseksi parhaimmaksi 
ja toinen viidenneksi parhaimmaksi. Muutaman yksikön arvioinneissa potilaiden ja henkilöstön 
edustajan arviot erosivat melko paljon toisistaan. (Kuvio 9.) 

Kuvio 9. Potilaiden ja henkilökunnan kokonaisarviot päiväkirurgian tiloista
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TAuluKKo 13. Potilaiden arviot yksikön tiloista henkilöstön tiloihin tyytyväisyyden mukaan (Kruskall-Wallisin 
testi)

Henkilöstön tyytyväisyys tiloihin
Erittäin tai 

melko 
tyytyväinen

Ei tyytyväi-
nen, muttei 
tyytymätön-

kään

Melko tai 
erittäin 

tyytymätön

Yhteensä p

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

Tilat hoitopolulla
Sairaalaan ja päiväkirurgi-
an yksikköön saapuminen

3,3
/0,45 /526

3,2
/0,47 /138

3,2
/0,50 /396

3,2
/0,47 /1060

ns

Odotustilat, vaatesäilytys 
ja WC-tilat

3,4
/0,40 /527

3,3
/0,48 /137

3,1
/0,59 /396

3,3
/0,51 /1060

.000

Neuvonta ja vastaanotot 3,2
/0,76 /520

3,0
/0,85 /136

2,9
/0,93 /378

3,1
/0,85 /1034

.000

Potilaiden pukuhuoneet 3,5
/0,44 /522

3,5
/0,47 /138

3,1
/0,88 /328

3,4
/0,66 /988

.000

Toimenpidehuoneet ja 
leikkaussali

3,0
/0,62 /493

2,8
/0,65 /127

2,9
/0,69 /376

2,9
/0,65 /996

.011

Heräämistilat 3,0
/0,59 /522

3,0
/0,53 /139

2,9
/0,70 /381

2,9
/0,63 /1042

.001

Tilojen laatuun ja määrään liittyvät ominaisuudet
Mitoitus ja toimivuus 3,5

/0,37 /546
3,4

/0,44 /141
3,1

/0,55 /403
3,3

/0,48 /1090
.000

Turvallisuus ja löydettä-
vyys

3,3
/0,58 /537

3,2
/0,60 /139

3,3
/0,59 /399

3,3
/0,59 /1075

.032

Viihtyisyys 3,0
/0,45 /545

3,0
/0,43 /141

2,8
/0,58 /403

2,9
/0,51 /1089

.000

TAuluKKo 14. Potilaiden arviot yksikön tiloista henkilöstön yksikön viihtyisyysarvioiden mukaan (Kruskall-
Wallisin testi)

Henkilöstön arvio yksikön viihtyisyydestä
Erittäin 
viihtyisä

Melko 
viihtyisä

Ei lainkaan 
viihtyisä

Yhteensä p

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

keskiarvo
/sd /n

Tilat hoitopolulla
Sairaalaan ja päiväkirurgian 
yksikköön saapuminen

3,3
/0,44 /230

3,2
/0,47 /620

3,1
/ 0,51 /210

3,2
/0,48 /1060

.034

Odotustilat, vaatesäilytys ja 
WC-tilat

3,4
/0,40 /231

3,3
/0,48 /620

3,0
/0,61 /209

3,3
/0,51 /1060

.000

Neuvonta ja vastaanotot 3,1
/0,82 /217

3,2
/0,79 /621

2,8
/1,00 /196

3,1
/0,85 /1034

.000

Potilaiden pukuhuoneet 3,6
/0,44 /226

3,5
/0,48 /609

2,6
/0,97 /153

3,4
/0,66 /988

.000

Toimenpidehuoneet ja 
leikkaussali

3,0
/0,60 /225

3,0
/0,66 /580

2,7
/0,66 /191

2,9
/0,65 /996 

.000

Heräämistilat 3,1
/0,55 /221

3,0
/0,61 /626

2,6
/0,66 /195

2,9
/0,63 /1042

.000

Tilojen laatuun ja määrään liittyvät ominaisuudet
Mitoitus ja toimivuus 3,5

/0,37 /239
3,4

/0,43 /638
3,3

/0,58 /213
3,3

/0,48 /1090
.000

Turvallisuus ja löydettävyys 3,3
/0,58 /233

3,3
/0,59 /631

3,3
/0,59 /211

3,3
/0,59 /1075

ns

Viihtyisyys 3,1
/0,42 /239

3,0
/0,47 /637

2,6
/0,56 /213

2,9
/0,51 /1089

.000
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9 POTILASTYYTYVÄISYYS TILOIHIN – RINNAKKAIS-   
 VALIDITEETTI

Sairaalahoidon laatu – Potilaan näkökulma -lomakkeen kolme ympäristöön liittyvää kysymystä 
(sairaalarakennus, tilat, ilmapiirin levollisuus) oli yhteydessä vajaaseen puoleen (19/45) Potilas-
tyytyväisyys päiväkirurgian tiloista lomakkeen kysymyksistä. Hoitopolun eri vaiheiden tiloja 
arvioivista kysymyksistä Sairaalahoidon laatu -potilaan näkökulma lomakkeen tiloihin liittyvät 
kysymykset olivat yhteydessä suhteellisesti useampaan odotustiloja, vaatesäilytystä ja WC-tiloja 
sekä potilaiden pukuhuoneita arvioivaan kysymykseen kuin sairaalaan ja päiväkirurgian tiloihin 
saapumisen tiloja tai heräämistiloja arvioivaan kysymykseen. Ainakin yksi sairaalahoidon laatu 
-lomakkeen kolmesta tila-kysymyksestä korreloi odotustiloja, vaatesäilytystä ja WC-tiloja arvioi-
vista 15 kysymyksestä yhdeksään, potilaiden pukuhuoneita arvioivista kuudesta kysymyksestä 
viiteen. Sairaalaan ja päiväkirurgian tiloihin saapumiseen ja heräämistiloihin liittyviin kysymyksiin 
sairaalahoidon laatu -lomakkeen tiloja arvioivilla kysymyksillä oli vähemmän yhteyttä (yhteen 
seitsemästä ja yhteen yhdeksästä). 

Tilat (sisustus, varustetason riittävyys ja tilojen toimivuus) -kysymys oli yhteydessä selvästi 
useampaan potilastyytyväisyyslomakkeen kysymykseen kuin ilmapiirin levollisuus tai sairaalara-
kennus (18 vrt. 7 ja 8). Tilat-kysymys korreloi sekä tilojen rauhallisuutta ja viihtyisyyttä että kokoa, 
raikkautta ja lämpötilaa arvioiviin kysymyksiin. Se oli yhteydessä myös sisustusta ja kalustusta 
arvioiviin kysymyksiin. Muut kysymykset, joiden kanssa tila-kysymys korreloi, ilmentävät jollain 
tavoin tilan toimivuutta. Tällaisia kysymyksiä oli ”pukuhuone tarkoituksenmukainen”, ”turvalli-
nen säilytyspaikka lastenvaunuille, kävelytelineelle ja pyörätuolille”, ”odotustiloissa ajanvietettä” 
ja ”mahdollisuus kutsua apua pukuhuoneeseen”.

Ilmapiirin levollisuus hiljaisuus ja rauhallisuus -kysymys oli yhteydessä seitsemään tiloja 
koskevan potilastyytyväisyyslomakkeen kysymykseen. Neljä näistä arvioi jonkin tilan rauhal-
lisuutta (ensivaikutelma yksiköstä, odotustilat, toimenpidehuone/leikkaussali, heräämistilat). 
Odotustilojen ominaisuuksista lisäksi raikas ilma ja riittävä koko korreloivat positiivisesti ilma-
piirin levollisuusarvioiden kanssa. Ilmapiirin levollisuus oli yhteydessä myös mahdollisuuteen 
keskustella rauhassa henkilökunnan kanssa.

Arviot sairaalarakennuksesta olivat yhteydessä kahdeksaan tiloja koskevan potilastyytyväi-
syys-lomakkeen kysymykseen. Yhtä lukuun ottamatta kaikki näistä kysymyksistä korreloi myös 
joko ilmapiirin levollisuus- tai tilat-kysymyksen tai molempien kanssa. Ilmapiirin levollisuus  ja 
tilat-kysymysten yhteys oli hieman voimakkaampi kyseessä oleviin kysymyksiin. Kysymyksistä, 
joihin sairaalarakennus -kysymys oli yhteydessä, osa arvioi tilojen rauhallisuutta, viihtyisyyttä, 
kalusteiden värityksen miellyttävyyttä, osa puolestaan tilan tarkoituksenmukaisuutta (turvallinen 
säilytyspaikka kävelytelineelle ym., pukuhuoneen tarkoituksenmukaisuus) ja osa sosiaalisen tuen 
mahdollistavuutta. 

Sairaalahoidon laatu – Potilaan näkökulma -lomakkeen ympäristöön liittyvät kysymykset ovat 
yleisluonteisia kysymyksiä. Niillä pyritään saamaan potilailta kokonaisarvioita sairaalarakennuk-
sesta, osaston tiloista ja sosiaalisesta ympäristöstä. Niillä on yhteys osaan Potilaiden tyytyväisyys 
päiväkirurgian tiloihin -mittarin kysymyksistä. Potilaiden tyytyväisyys päiväkirurgian tiloihin 
-mittari kattaa alueita, joista Sairaalahoidon laatu lomakkeen kysymyksillä ei voi saada tietoa. 
Sairaalahoidon laatu lomakkeen kysymykset eivät kohdista arviointia eriytyneesti esim. yksikön 
eri tiloihin. Sen yleisluonteisilla kysymyksillä ei ollut myöskään yhteyttä tekijöihin, joihin viime 
aikoina on kiinnitetty huomiota potilaan hyvinvointia lisäävinä tekijöinä. Näitä ovat mahdollisuus 
katsella ikkunasta ulos, mahdollisuus katsella taidetta, mahdollisuus kuunnella musiikkia.
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10 YHTEENVETO

Selvityksen tarkoitus, aineisto ja menetelmät
Tämän selvityksen tarkoituksena oli käyttäjälähtöisen näkökulman tuominen päiväkirurgian 
toimintaympäristön arviointiin. Raportin tulokset on tarkoitettu sairaaloiden päiväkirurgian 
yksiköille hyödyksi uusia tiloja rakennettaessa, vanhoja korjattaessa ja yksiköiden omaan kes-
kinäiseen vertailuun. 

Tietoja kerättiin päiväkirurgisille yksiköille osoitetulla yksikön tiloja ja toiminnan laajuutta 
koskevalla nettikyselyllä, jonka yhteydessä päiväkirurgisia yksiköitä pyydettiin lähettämään 
yksikön piirustukset, ja potilaskyselyllä.

Päiväkirurgisille yksiköille osoitettu yksikön tiloja ja toiminnan laajuutta koskeva nettikysely 
lähetettiin kaikkiin sairaanhoitopiirien päiväkirurgisiin yksiköihin (44 yksikköä). Rekisterinä 
käytettiin Suomen Kuntaliiton julkaisussa ”Sairaaloiden vuosi 2003, esh03 päiväkirurgia” ollutta 
päiväkirurgisten yksiköiden luetteloa. Vastaus saatiin 30 päiväkirurgisesta yksiköstä. Yksiköi-
den käyttöönottovuodet vaihtelivat vuodesta 1991:stä vuoteen 2004:een ja pinta-alat 227 m2:stä 
1 746 m2:iin. Suurin osa yksiköistä oli saneerattu vanhoihin tiloihin. Kyselyyn vastaamattomiin 
yksiköihin kuului muutama sellainen yksikkö, joka oli osallistunut vastaavaan kyselyyn jo vuonna 
1998. Osa vastaamattomista yksiköistä oli kyselyn aikaan vasta rakenteilla tai vastikään toimin-
tansa aloittaneita ja osassa päiväkirurgisen yksikön toiminta oli suppeaa ja ne oli saneerattu 
vanhoihin tiloihin. 

Päiväkirurgisille yksiköille osoitetun yksikön tiloja ja toiminnan laajuutta koskevan nettikyse-
lyn sisältö vastasi päiväkirurgisissa yksiköissä vuonna 1998 toteutettua kyselyä16. Lomakkeessa oli 
joitakin uusia kysymyksiä ja joidenkin kysymysten rakennetta oli muutettu. Eri ammattiryhmiin 
kuuluvien täysi- ja osapäiväisten työntekijöiden lukumäärää koskevat kysymykset eivät vasta-
uksista päätellen olleet yksiselitteisiä (liite 1: kysymykset 13 ja 14). Päiväkirurgiseen toimintaan 
osallistuvat henkilöt saattavat hallinnollisesti kuulua jonkin toisen yksikön esimerkiksi. keskus-
leikkausosaston henkilöstöön 

Piirustukset saatiin käyttöön kaikkiaan neljästätoista yksiköstä. Näistä neljä pienehköä yk-
sikköä suoritti leikkaukset varsinaisella leikkausosastolla ja / tai heräämöt olivat jollain vuode-
osastoista. Näiden osalta tilamäärien arviointia ei voitu tehdä. Myös potilaiden kulkureitit olivat 
näissä tapauksissa hyvin yksilöllisiä. Kaikkiaan kuudesta yksiköstä saatiin sekä piirustukset että 
vastaukset henkilökuntakyselyyn ja potilaiden tyytyväisyyskyselyyn. 

Potilaiden kulkureittejä oli helpoin arvioida piirustusten avulla. Tähän arvioon otettiin 
mukaan myös kaksi uutta yksikköä, jotka kyselyn kuluessa eivät olleet vielä käytössä sekä kaksi 
yksikköä, joiden pohjapiirustukset olivat tallessa edellisen kyselyn (1998) aineistossa. Näistä 
kymmenestä yksiköstä kuudessa potilaan kulkureitti oli rengasmainen (non-race-track) ja tilojen 
järjestys pääpiirteissään hoitopolun mukainen.  Neljässä yksikössä tilojen sijoittelu oli hajanaista 
ja potilas joutui kulkemaan edestakaisin. Kaikki nämä yksiköt oli muutettu muusta käytöstä päi-
väkirurgian käyttöön. Kuuteen rengasmaisen mallin mukaiseen yksikköön kuuluivat uusimmat 
käyttöön ottamattomat yksiköt (Päijät-Hämeen ja Satakunnan keskussairaaloiden yksiköt) sekä 
kaksi parhaimmat kokonaisarviot saanutta saneerattua yksikköä (Mikkelin keskussairaalan ja 
Vammalan aluesairaalan yksiköt). Piirustusten mukaan näissä rengasmaisissa ratkaisuissa on 
myös saatu päivänvaloa (tai välillistä päivänvaloa) ainakin osaan heräämötiloista sekä leikkaus-
saleista. Siis selkeä kulkureitti ja päivänvalo ovat ainakin osittain tyytyväisyyden ja viihtyisyyden 
selittäjiä.
�6	 Lahtinen,	J.,	Alanko,	A.,	Korttila,	K.	Kotilainen,	H.,	Laatikainen,	L.,	Nenonen,	M.,	Permi,	J.,	Punnonen,	H.,	Rihkanen,	H.,	
Tenhunen,	A.	&	Toivonen,	J.	(�998)	Päiväkirurgia.	Suomen	Kuntaliitto.	Helsinki.
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Potilaille suunnattuun kyselyyn osallistui 10 yksikköä 30:stä yksikön tiloja ja toiminnan 
laajuutta koskevaan nettikyselyyn osallistuneesta yksiköstä. Potilaskyselyyn osallistuvat yksiköt 
eivät tyypittyneet minkään yksittäisen ominaisuuden mukaan (käyttöikä, toiminnan laajuus, 
saneeratut/uudet tilat). Potilaskyselyyn vastanneet 1 125 potilasta edustivat noin viittä prosenttia 
mukana olleissa yksiköissä vuonna 2003 toteutuneiden leikkauksien määrästä (vaihtelu yksiköit-
täin 2–12 %). Kolmen yksikön kohdalta puuttui tarvittava tieto kyseessä olevan prosenttiosuuden 
laskemiseen. Vastausprosentti oli 75 prosenttia. 

Potilaiden tilatyytyväisyyslomake laadittiin tätä tutkimusta varten ja kysymykset etenivät ja 
ryhmittyivät päiväkirurgian toimintaprosessin (potilaan hoitopolun) mukaan. Hoitopolun sekä 
tilojen laatuominaisuuksien mukaisten summamuuttujien sisäiset johdonmukaisuudet vaihte-
livat 0,57–0,93 ja 0,53–0,92. Kyselylomakkeen väittämät olivat pääosin myönteisessä muodossa. 
Yksiköstä saadusta ensivaikutelmasta oli sekä myönteinen että kielteinen väittämä (kodikas vrt. 
laitosmainen). Niistä vastaajista, jotka olivat täysin samaa mieltä ensivaikutelman kodikkuudesta, 
42 prosenttia oli täysin eri mieltä ja 32 prosenttia melko eri mieltä ensivaikutelman laitosmaisuu-
desta. Kuitenkin vähän useampi kuin joka kymmenes ensivaikutelmaa kodikkaana (täysin samaa 
mieltä) pitänyt vastaaja piti ensivaikutelmaa myös laitosmaisena. Tämä kertonee sekä kodikkuus- ja 
laitosmaisuuskäsitteiden vaikeaselkoisuudesta että sisällöltään kielteisiin ja myönteisiin väittämiin 
vastaamisen erilaisuudesta. Sosiaalisesti haluttavan vastauksen tavoittelu lisännee myönteisiin ja 
vähentänee kielteisiin väittämiin täysin tai melko samaa mieltä vastausten määrää. 

Tilat arvioitavana kohteena ovat samassa yksikössä olleille samat, mutta potilaiden tiloihin 
kohdistuvat odotukset vaihtelevat potilaiden tarpeiden ja yksilöllisten ominaisuuksien mukaan. 
Kyselylomakkeessa otettiin huomioon ympäristön esteettömyyteen ja käyttäjien hyvinvoinnin 
tukemiseen liittyvät vaatimukset. Näkö- ja kuulovammaiset sekä kognitiivisten kykyjen suhteen 
sellaiset potilaat, joilla on vaikeuksia vastata kyselyihin, suljettiin potilaskyselyn ulkopuolelle. Nyt 
selvityksen ulkopuolelle jätettyjen potilasryhmien ja rakennetun ympäristön ”vuorovaikutus” 
edellyttää tämän selvityksen tavasta eroavia tiedon keruutapoja. 

Yksiköiden tiloihin liittyviä henkilökunnan ja potilaiden arvioita voitiin vertailla niiden 
osalta, joilta oli käytössä molempien kyselyjen aineistot. 

Päiväkirurgisten yksiköiden tilojen laatu käyttäjien 
näkökulmasta

 
Henkilöstön näkemys

Tilojen määrästä ja koosta:
Uusimmissa isoissa yksiköissä tiloja on salia kohti yhteensä 176–220 m² ja pienimmissä vanhoihin 
tiloihin sovitetuissa yksiköissä jäädään jopa alle 100 m²:iin. Vuonna 1998 julkaistussa selvityk-
sessä tilavimman yksikön huoneala oli 163 m² salia kohti, mutta useimmissa yksiköissä jäätiin 
välille 100–130 m². Verrattuna Jarrettin ja Robertsin17 mainitsemiin lukuihin 185–280 m² tilaa 
on edelleen vähemmän, mutta heidän lukunsa kuvaavat itsenäisiä, sairaaloista erillään sijaitsevia, 
päiväkirurgian tiloja.

Yksiköistä puuttui monen tyyppisiä tiloja, yleisimmin toimistotiloja. Niitä oli liian vähän 
joka kolmannessa vastanneessa yksikössä. Haastattelu- ja vastaanottotiloja oli liian vähän miltei 
yhtä useassa yksikössä. Tilan ahtaus paikantui yleisimmin varasto- ja toimistotiloihin. Samaan 
toimintaan tarkoitettujen ja ahtaaksi koettujen tilojen koot saattoivat vaihdella suuresti, esi-

�7	 Lemos,	P.,	Jarrett,	P.	§	Philip,	B.	(�006)	Day	Surgery.	Development	and	Practice.	International	Association	for	Ambulatory	
Surgery.
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merkiksi sekä kanslia, jonka koko oli 12 m2 että kanslia, jonka koko oli 25 m2. Tiloja arvioidaan 
suhteessa tilassa tapahtuvaan toimintaan ja toiminnan laajuuteen. Tässä selvityksessä vastaaja 
arvioidessaan esimerkiksi tilojen ahtautta tarkasteli sitä sen kokemuksen perusteella, joka hänellä 
oli tilassa toimimisesta. Toinen, mutta suurempia voimavaroja vaativa tapa olisi selvittää tilassa 
tapahtuvan toiminnan laajuus, esim. tilaa yhtä aikaa käyttävien henkilöiden määrä, kuvata tilassa 
tapahtuvat toiminnat sekä tarvittavat laitteet ja välineet, ja näiden tietojen perusteella asettaa 
samaan tarkoitukseen tarkoitetut tilat väljyyden – ahtauden mukaan järjestykseen.   

Tilojen keskinäinen sijainti:
Tilojen keskinäiseen sijaintiin sekä potilas-, henkilökunta- että tavaraliikenteen suhteen oltiin 
tyytyväisiä 13 yksikössä 30:sta. Potilas- ja tavaraliikenteeseen oltiin tyytyväisiä useammassa yk-
sikössä kuin henkilöstöliikenteeseen. Potilasliikenteen sujumattomuutta perusteltiin sekä sillä, 
että toimintaprosessin eri vaiheiden tilat eivät sijaitse loogisessa järjestyksessä tai että ne sijait-
sevat kaukana toisistaan. Myös se, että toimenpiteeseen tulevat ja sieltä lähtevät potilaat joutuvat 
olemaan samassa tilassa, oli muutaman yksikön perustelu potilasliikenteen sujumattomuudelle. 
Tutkimuksen mukaan potilaita ei haitannut, vaikka he joutuivat olemaan samassa tilassa hoito-
polun eri vaiheessa olevien kanssa18. 

Pintamateriaalien puutteet: 
Pintamateriaalien puutteista kerrottiin viidestä yksiköstä. Yleisimmin puutteita oli lattiamateri-
aaleissa sekä seinissä, ovissa ja kulmissa. Kyselyssä ei kysytty, mistä materiaalista eri pinnat olivat, 
näin pintoihin liittyvien puutteiden yhdistäminen itse materiaaliin ei ollut mahdollista. 

Teknisten järjestelmien ongelmat:
Sisäilmaston ja ilmanvaihdon ongelmat olivat yleisimpiä, niitä esiintyi kahdessa kolmesta yksi-
köstä. Kahdeksassa yksikössä oli ongelmia äänieristyksessä, seitsemässä viemärijärjestelmässä. 
Hälytys- ja kutsujärjestelmien ongelmia oli myös seitsemässä yksikössä. Muiden teknisten 
järjestelmien ongelmat olivat harvinaisempia. Kyselyssä henkilökunnan edustajaa pyydettiin 
yksilöimään ongelmat. Näin saatiin kuvauksia esiintyvistä ongelmista, mutta ongelmien syyt 
edellyttäisivät lisäselvittelyä. 

Viihtyisyys ja tyytyväisyys:
Neljää yksikköä lukuun ottamatta muita yksiköitä pidettiin joko erittäin tai melko viihtyisinä. 
Erittäin viihtyisinä pidetyissä yksiköissä oli suhteellisesti enemmän päiväkirurgista toimintaa 
varten suunniteltuja ja rakennettuja yksiköitä kuin vanhoihin tiloihin saneerattuja. Kolmea ah-
taasti vanhoihin tiloihin rakennettua yksikköä ei pidetty lainkaan viihtyisinä. 

Puolet vastaajista oli melko tyytyväisiä yksikkönsä tiloihin, erittäin tyytyväisiä oli viidennes. 
Se oliko yksikkö saneerattu vanhoihin tiloihin vai rakennettu päiväkirurgian tiloiksi ei erotellut 
erittäin tyytyväisiä yksiköitä. Tilojen koko, mahdolliset ahtaat tilat ja teknisten järjestelmien 
ongelmat selittivät viihtyisyys- ja tyytyväisyysarvioita. 

Yksiköiden vertailua – henkilöstön edustajien näkemys (mukana 30 yksikköä):
Henkilöstön näkökulmasta parhaimmat päiväkirurgiset yksiköt sijaitsivat Pieksämäen sairaalassa, 
Iisalmen sairaalan, Pietarsaaren sairaalan, Vammalan aluesairaalan ja Kätilöopiston sairaalassa. 
Viiden tiloiltaan parhaimman yksikön joukossa oli sekä vanhoihin tiloihin saneerattuja että 
erityisesti päiväkirurgista toimintaa varten suunniteltuja ja rakennettuja yksiköitä. Tiloiltaan 
heikoimmat yksiköt oli kaikki saneerattu vanhoihin tiloihin.  
�8	 Hammond,	C.	&	Smith,	I.	(�004).	Day	Unit	Design.	Has	Anyone	Asked	the	Patients?	http://www.daysurgeryuk.org/con-
tent/files/Journal/�4.4/HAMMOND,SMITH.pdf.
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Potilaiden näkemys

Hoitopolun tilat:
Potilaat arvioivat koko aineiston tasolla tarkasteltuna pukuhuoneet sekä odotustilat, vaatesäilytys 
ja WC-tilat parhaimmiksi ja toimenpidehuoneet/leikkaussalit ja heräämistilat heikoimmiksi. Tosin 
hoitopolun tilojen järjestys tilojen laadun suhteen vaihteli eri yksiköiden potilaiden arvioissa. 
Suurimmat yksiköiden väliset erot olivat heräämistilojen ja pukuhuoneiden arvioissa, pienimmät 
erot sijoittuivat sairaalaan ja päiväkirurgisiin tiloihin saapumiseen ja toimenpidehuoneiden ja 
leikkaussalien arviointeihin.  

Tilojen laatuominaisuudet:
Tilojen laatuominaisuuksista viihtyisyys arvioitiin keskimäärin heikommaksi kuin tilojen mitoitus 
ja toimivuus tai turvallisuus ja löydettävyys. Yksiköiden erot olivat suurimmat tilojen mitoituk-
sessa ja toimivuudessa ja pienimmät viihtyisyydessä. 

Tilojen ominaisuudet ja potilastyytyväisyys: 
Potilaat olivat tyytyväisempiä tiloihin kaksiportaisten heräämöjen yksiköissä, yksiköissä, joissa 
ei ollut ahtaita tiloja, ja yksiköissä, joiden tilat olivat sopivassa järjestyksessä potilasliikenteen 
suhteen. Lisäksi yksikön tilojen pinta-ala leikkaussalia kohti ja ongelmallisten teknisten järjes-
telmien määrä korreloivat heikosti potilaiden tilojen mitoitus- ja toimivuusarvioihin, pinta-ala 
heikosti positiivisesti ja teknisten järjestelmien määrä heikosti negatiivisesti. Yksikön asema 
organisaatiossa erotteli myös potilaiden arvioita. 

Yksiköiden vertailua - potilaiden näkemys (vertailussa mukana kymmenen yksikköä):
Tyytyväisimpiä tiloihin olivat Vammalan aluesairaalan päiväkirurgian yksikön, Turun yliopistol-
lisen keskussairaalan osaston 253 ja Mikkelin keskussairaalan päiväkirurgisen yksikön potilaat. 
Vammalan aluesairaalan ja Mikkelin keskussairaalan yksiköt ovat vuosina 2002 ja 2003 saneerat-
tuja yksiköitä. TYKS:n osasto kuuluu vuonna 2003 valmistuneeseen T1-sairaalaan. Heikoimmat 
arviot saivat kaksi vanhoihin tiloihin (vuosina 2002 ja 2004) saneerattua yksikköä. 

Potilaiden ja henkilöstön näkemysten yhteydet

Potilaiden arviot hoitopolun eri tiloista samoin kuin tilojen laatuominaisuuksista olivat oletetulla 
tavalla yhteydessä henkilöstön edustajan tiloihin kohdistuvaan tyytyväisyyteen ja viihtyisyysarvi-
oihin. Mitä tyytyväisempi henkilökunnan edustaja oli tiloihin ja mitä viihtyisämpinä hän niitä piti, 
sitä tyytyväisempiä potilaat olivat yksikön tiloihin. Myös potilaiden arvioiden ja henkilökunnan 
edustajan arvioiden mukaan muodostetut kokonaisarviot yksiköiden tiloista olivat samansuun-
taisia. Potilaiden ja henkilöstön arviointien yhteyksien tarkastelussa oli mukana ne kymmenen 
yksikköä, joista oli käytettävissä sekä potilaiden että henkilökunnan arviot tiloista.

Sekä henkilöstölle suunnattuun kyselyyn että potilaskyselyyn osallistui kymmenen yksikköä. 
Potilasarviointien mukaan toinen tiloiltaan parhaista päiväkirurgisista yksiköistä sijoittui hen-
kilöstön kokonaisarvioinneissa toiseksi parhaaksi ja potilasarviointien mukaan heikoin yksikkö 
puolestaan sijoittui henkilöstön arvioinneissa toiseksi heikoimmaksi. Yksiköiden henkilöstön 
edustajien kokonaisarvioiden sijoitukset ja potilaiden kokonaisarviointien sijoitukset poikkesivat 
enimmillään neljä sijaa. Potilaiden näkökulmasta toinen parhaista yksiköistä sijoittui henkilöstön 
kokonaisarviossa kuudenneksi ja henkilöstön ja toiminnan näkökulmasta paras yksikkö sijoittui 
potilaiden arviointien mukaan vasta neljänneksi parhaaksi. Henkilöstön edustajan kokonaisarvion 
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näkökulma oli tilat suhteessa toimintaan ja potilaiden kokonaisarvion sisältämät laatuindikaattorit 
liittyivät potilaan hoitopolun tiloihin.

”Vierailu” kahteen päiväkirurgiseen yksikköön
Seuraavassa esitellään Vammalan aluesairaalan ja Mikkelin keskussairaalan päiväkirurgisten 
yksiköiden tilojen hyvät ominaisuudet henkilöstön edustajien ja potilaiden arvioiden mukaan. 
Nämä yksiköt sijoittuivat potilaiden arvioissa jaetulle ensimmäiselle ja kolmannelle sijalle sekä 
henkilökunnan edustajien arvioissa toiselle ja neljännelle sijalle niistä kymmenestä yksiköstä, 
joissa oli tehty sekä henkilöstölle että potilaille suunnatut kyselyt. Molemmat yksiköt on saneerattu 
vanhoihin tiloihin. Vammalan aluesairaalan yksikkö on otettu käyttöön toukokuussa vuonna 2004 
ja Mikkelin keskussairaalan yksikkö otettu käyttöön elokuussa 2002. Vammalan aluesairaalan 
päiväkirurginen yksikkö toimii itsenäisenä tulosyksikkönä ja Mikkelin keskussairaalan yksikkö 
on operatiivisen tulosyksikön vastuuyksikkö. Vuonna 2003 Vammalassa tehtiin 1 269 leikkausta ja 
Mikkelissä 2 182. Vammalan sairaalan yksikössä on kaksi leikkaussalia, Mikkelin keskussairaalan 
yksikössä yksi enemmän. Molemmissa yksiköissä on kaksiportainen heräämö. Tilaa leikkaussalia 
kohden Vammalassa on 204 m2 ja Mikkelissä 190 m2. Vammalan aluesairaalan päiväkirurginen 
yksikkö sijaitsee leikkausosaston yhteydessä ja Mikkelin keskussairaalan yksikkö operatiivisessa 
kerroksessa lähellä lyhki-osastoa. 

Molempien yksiköiden tilat ovat henkilöstökyselyyn vastanneen mukaan sopivassa jär-
jestyksessä sekä potilas-, henkilökunta- että tavaraliikenteen suhteen ja niiden sijainti tukee 
yhteisen henkilökunnan, laitteiden ja instrumenttien käyttöä leikkaussalin kanssa. Vammalan 
aluesairaalan yksikön sijainnin hyötynä mainittiin potilaan yksinkertainen hoitopolku ja hyvä 
yhteistyö. Kummastakaan yksiköstä ei arvioitu puuttuvan tiloja, Mikkelin keskussairaalan yksikön 
kahta leikkaussalia, steriilivarastoa ja lasten II heräämöä pidettiin ahtaina. Kummankaan yksikön 
henkilöstön edustajan vastauksissa ei ole kuvattu teknisten järjestelmien ongelmia. Mikkelin 
keskussairaalan yksikön edustaja kertoi lepotuolien hyvästä, miellyttäväntuntuisesta pintamate-
riaalista. Lepotuoleista oli saatu positiivista palautetta sekä potilailta että vierailijoilta.

Potilaskyselyn mukaan Vammalan aluesairaalan päiväkirurgisessa yksikössä potilaina olleet, 
samoin kuin Mikkelin keskussairaalan päiväkirurgisen yksikön potilaat arvioivat yksikön tilat sel-
västi paremmiksi kuin potilaat keskimäärin kyselyyn osallistuneissa yksiköissä. Yksittäisistä tilojen 
ominaisuuksista Vammalan aluesairaalan päiväkirurgisen yksikön potilaat olivat keskimääräistä 
tyytyväisempiä ulkovaatteiden säilytykseen lukitussa/valvotussa tilassa ja odotustilojen ajanviet-
teeseen sekä lapsipotilaiden huomioonottamiseen odotustiloissa. He pitivät myös pukuhuonetta 
selvästi keskimääräistä tarkoituksenmukaisempana. Se, että vuodeheräämöstä pääsi toipumaan 
kahvioon/odotustilaan, ja se, että potilailla oli mahdollisuus tehdä välipalaa odotustilaan liittyvässä 
keittonurkkauksessa/keittiössä, olivat myös ominaisuuksia, jotka toteutuivat keskimääräistä use-
amman potilaan mielestä Vammalan yksikössä. Mikkelin keskussairaalan päiväkirurgisen yksikön 
potilaat pitivät hyvinä tilojen laatuominaisuuksina odotustilojen raikasta ilmaa ja riittävän suurta 
kokoa. Tilojen ja kalusteiden väritystä piti myös keskimääräistä useampi potilas miellyttävänä. 
Lapsipotilaat otettiin odotustiloissa huomioonottaminen keskimääräistä paremmin. 

Hoitopolun tiloista potilasarvioiden mukaan parhaimmat sekä Vammalan aluesairaalan että 
Mikkelin keskussairaalan päiväkirurgisen yksikön tiloista olivat potilaiden pukuhuoneet sekä 
odotustilat, vaatesäilytys- ja WC-tilat. Mikkelin yksikön tiloista lisäksi neuvonta- ja vastaanot-
totilat arvioitiin hyviksi. Tilojen laatuominaisuuksista molempien yksiköiden tilojen mitoitus 
ja toimivuus arvioitiin paremmaksi kuin turvallisuus ja löydettävyys tai viihtyisyys. Vammalan 
aluesairaalassa sijaitsevan päiväkirurgisen yksikön viihtyisyyttä olisi mahdollista parantaa leik-
kaussaleihin ja heräämistiloihin sijoitettavilla taideteoksilla ja turvallisuutta voisi lisätä mahdollis-
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tamalla saattajan vierellä olo heräämistiloissa. Mikkelin keskussairaalan päiväkirurgisen yksikön 
viihtyisyys paranisi, jos potilailla olisi mahdollisuus katsella ulos odotus- ja heräämistiloista sekä 
leikkaussalista ja mahdollisuus kuunnella musiikkia heräämötiloissa.
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Liitetaulukot ja -kuviot

liiTeTAuluKKo 1. Päiväkirurgisten yksiköiden osallistuminen yksiköiden tiloja koskevaan kyselyyn ja potilaille 
suunnattuihin kyselyihin 

 Kyselyt Piirustukset
  Päiväkirurgian tilat 

ja henkilöstön arvio 
tiloista

Potilaiden arvio 
tiloista

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
Salon seudun sairaala x

HUS, Lasten ja nuorten sairaala x

Forssan sairaala x

Vammalan aluesairaala x x x

Raahen aluesairaala x

Seinäjoen keskussairaala x

Savonlinnan keskussairaala x

TYKS/Synnytys ja naistentaudit x x

TYKS osasto 253 x x

Rauman aluesairaala x

Iisalmen sairaala x

HUS, Silmä-korvasairaala x

TYKS Kirurginen sairaala, osasto 255 x x x*

Porvoon sairaala x

Vaasan keskussairaala x x x*

Keski-Pohjanmaan keskussairaala x

Mikkelin keskussairaala x x x

Kymenlaakson keskussairaala x x x

Kanta-Hämeen keskussairaala x

KYS x x

Kätilöopiston sairaala x x

Keski-Suomen keskussairaala x

HUS, Peijaksen sairaala x x

HUS, Jorvin sairaala x x x

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla
Pieksämäen sairaala x x (x)

Oulaskankaan sairaala x (x)

KHKS, Riihimäen yksikkö x (x)

Kuusankosken aluesairaala x (x)

Pietarsaaren sairaala x

Länsi-Pohjan keskussairaala x

Yksiköt, jotka eivät olleet käytössä vielä v 200�
Päijät-Hämeen keskussairaala x

Satakunnan keskussairaala   x

* Käytetyt piirustukset ovat vuoden 1998 julkaisusta Punnonen et.al.

(x) Päiväkirurgian käyttämiä tiloja ei pystytä erottelemaan leikkausosaston ja vuodeosaston tiloista.
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liiTeTAuluKKo 2. Päiväkirurgisten yksiköiden käyttöönottoaika, rakennuskustannukset ja suunnittelija

Päiväkirurginen yksikkö

Tilojen 
käyttöönotto-
aika

Tilat Rakennus-/
saneeraus-

kustannukset 
(euroa)

Arkkitehtitoimisto

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
Salon seudun sairaala maaliskuu 1997 Saneeratut 120 000
HUS, Lasten ja nuorten 
sairaala 

syyskuu 1989 Saneeratut Arket/Pekka Tenngren                    

Forssan sairaala 1996 Saneeratut Jorma Kalsola
Vammalan aluesairaala toukokuu 2004 Saneeratut 480 654 Rakennustoimisto Insar
Raahen aluesairaala tammikuu 1999 Saneeratut
Seinäjoen keskussairaala tammikuu 1999 Saneeratut 104 220
Savonlinnan keskussairaa-
la

marraskuu 1994 Saneeratut Reino Koivula Oy

TYKS/Synnytys ja naisten-
taudit

lokakuu 2004 Saneeratut 111 307 TYKS:n oma suunnittelija

TYKS osasto 253 marraskuu 2003 Uudet Paatela - Paatela & co.
Rauman aluesairaala elokuu 1998 Saneeratut
Iisalmen sairaala lokakuu 1993 Uudet
HUS, Silmä-korvasairaala toukokuu 2001 Saneeratut 1 848 740 Paatela-Paatela&co.
TYKS Kirurginen sairaala, 
osasto 255

huhtikuu 1997 Uudet Sigge Oy

Porvoon sairaala toukokuu 1995 Uudet 756 000
Vaasan keskussairaala helmikuu 1996 Saneeratut Paatela - Paatela & co.
Keski-Pohjanmaan keskus-
sairaala

kesäkuu 1991 Saneeratut 500 000

Mikkelin keskussairaala elokuu 2002 Saneeratut 1 643 970 Paatela - Paatela & co.
Kymenlaakson keskus-
sairaala

elokuu 1995 Saneeratut

Kanta-Hämeen keskus-
sairaala

maaliskuu 2003 Uudet 4 100 000 Tähti-set Oy

KYS joulukuu 1999 Uudet 8 000 000
Insinööritoimisto Turunen 
et Räsänen

Kätilöopiston sairaala Saneeratut
Arkkitehtitoimisto Salmi-
nen

Keski-Suomen keskus-
sairaala

toukokuu 2002 Uudet

HUS, Peijas 2000 Saneeratut Reino Koivula Oy
HUS, Jorvin sairaala tammikuu 1998 Saneeratut Reino Koivula Oy

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla
Pieksämäen sairaala elokuu 2000 Saneeratut Nylund oy
Oulaskankaan sairaala syyskuu 1999 Saneeratut
KHKS, Riihimäen yksikkö lokakuu 1993 Saneeratut 0
Kuusankosken aluesai-
raala

maaliskuu 2002 Saneeratut
Junkkari, Toppila & Käppi 
arkkitehdit ky

Pietarsaaren sairaala syyskuu 2002 Uudet Ilkka Mannila
Länsi-Pohjan keskussairaa-
la

toukokuu 1997 Saneeratut

Yksiköt, jotka eivät olleet käytössä vielä v 200�
Päijät-Hämeen keskus-
sairaala
Satakunnan keskussairaala     
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liiTeTAuluKKo 3. Tilaohjelmat 

Vammalan 
aluesairaala 

TYKS, os.2�� 
(Kirurginen 

sla)

Vaasan 
keskus-
sairaala

Mikkelin 
keskus-
sairaala

Kymenlaak-
son keskus-

sairaala

Kuopion yli-
opistollinen 

sairaala

Peijaksen 
sairaala 

Jorvin 
sairaala

Päijät-
Hämeen 
keskus-
sairaala 

Satakunnan 
keskus-
sairaala

TOIMISTOTILAT
toimisto, potilashaastat-
telu

6,6 8,5 9 12 8,3 31,3 44 10,5

kanslia 13,5 10 12,5 5,5

kanslia (slk) 10,5

jonohoitaja 10,1 18 8,5

osastosihteeri (slk) 12

osastosihteeri 15,5 15 5,2 12 5,8

valvomo, potilaan ohjaus, 
kotiutus

13 10,5 10,6 9 22

sanelu 4,5 6 4 3 7 13 5,5

osastonhoit. työtila 14 17

hoitajien työhuoneet 8,3 18,5 32 36 13 89 12,5

osastonhoit. tsto 9,6 11,5 10,6 10,4 22

toimisto 11,1

kirjasto/kokoushuone 19 20

anestesiahoit.kanslia

ap.os.h. ja kipuh. kanslia

konekirjoittamo 7 20 13,5

kir. lääk.kanslia 9,3 6,8 14,5

anestesiaylilääk.tsto 23

anest.lääk. kanslia 14,5 13

tp ylilääkäreiden tsto 22

tp.lääkäreiden tsto 30

lääkäreiden työtilat 25,3

ryhmäopetus 19

toimistotilat yhteensä ��,� 22 �� �1 �� 1��,� �� �0,� �0� �2

HENKILÖSTÖN PUKU-, PESUTIL.
henkilöstön lepo- ja 
kahvih.

7,5 16 12,5 35 22,9 67 26,5

henkilöstön WC:t 8 6,7 1,5 1,3 2,5 1,5

henkilöstön WC:t 2,5 2 2,5 3 1,5 2,9 9 1,5

taukotila + WC 16,4 13 42,5

liitetaulukko jatkuu
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Vammalan 
aluesairaala 

TYKS, os.2�� 
(Kirurginen 

sla)

Vaasan 
keskus-
sairaala

Mikkelin 
keskus-
sairaala

Kymenlaak-
son keskus-

sairaala

Kuopion yli-
opistollinen 

sairaala

Peijaksen 
sairaala 

Jorvin 
sairaala

Päijät-
Hämeen 
keskus-
sairaala 

Satakunnan 
keskus-
sairaala

pukutila (+su +wc), miehet 11,5 11 10,6 8 13

pukutila  (+su +wc), naiset 21,5 22,9 11,9 17

henkilöstön tilat yhteensä �0,� 1�,� �0,� 1� ��,� �� �� �6,� ��,�

ODOTUS- JA HERÄÄMÖTILAT
odotustila 9,0 13,5 11 45,5 55,6 30,2 27

vanhempien odotustila 7

odotustila, lapset 6 33 11,5

lepohuone 10,3

1. heräämö, aikuiset 41,8 51 32 82,5 31 120 136 101,8 160 110

WC:t 1,6 7,2 16 1,5

keittiö 10,5

2. heräämö/kahvio (väli-
tila)

35,0 10 18 29,5 106,5 52 58,3 102 35

heräämön valvonta 16 6,9 29 9,5

valmistelutilat 14,9 28,2 9 30,7 60

valmisteluhuone (slk) 8,7

valmistelu/kotiutus, lapset 5,5

heräämö 1, lapset 43,5 21 32,4 36 33,3 64 35

heräämö 2, lapset 18,5 24 39

pukuhuone, lapset 7,2 18

WC:t 1,5 2 4 4 3,7 9 13 1,5

pukuhuone 6,3 6,5 8 11,7 10 7,4 50 12,5

WC 4,0 1,5 3 3 1,5 1,5 1,8 4

potilaitten suihkutila 1,9

pukuhuone 4,4 8 4,5 8 11,7 8 9,1 28 12

WC 2,0 1,5 3 1,5 1,5 1,7 4

inva-WC 3,6 5,5 5,1 4,5 10 5

esilääkitys, hammash.

pimiö 4

näytteiden käsittely 3

odotus-ja heräämötilat 
yhteensä

1�2,� 1�� �6 2�� �� ���,� �1�,� 2��,� 6�0 26�,�
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Vammalan 
aluesairaala 

TYKS, os.2�� 
(Kirurginen 

sla)

Vaasan 
keskus-
sairaala

Mikkelin 
keskus-
sairaala

Kymenlaak-
son keskus-

sairaala

Kuopion yli-
opistollinen 

sairaala

Peijaksen 
sairaala 

Jorvin 
sairaala

Päijät-
Hämeen 
keskus-
sairaala 

Satakunnan 
keskus-
sairaala

TUTKIMUS- JA TOIMENPIDETILAT
tutkimushuone 24 12 14,2 17,9 24 19,5

tutkimushuone 19,5 14,2 20,8 24 22,5

tutkimushuone 18,1 22 19,5

tutkimushuone/toimenpi-
dehuone 

26,5 15,6

hammash.huone 15

hammash.huone 20,8

toimenpidehuone (kipupkl 
tms.)

26,5 31,3 28

toimenpidehuone (kipupkl 
tms.)

26,5 29,9

leikkaussali 1 22 26 34,5 30 43 24,5 48 41,5

leikkaussali 2 24 28 25 30 46 27,3 50 41

leikkaussali 3 33,5 29 32 32 29,2 44 34

leikkaussali 4 36,1 30,5 32 23,1 46 36,5

leikkaussali 5 43,5 21,5 18,8 44

leikkaussali 6 43,5 22,3 44

leikkaussali 7 40

leikkaussali 8 50

käsien pesu 6,8 12 25

lääkärin kanslia 14,5 6,6

lääkärin kanslia 9,7

preoperatiivinen vast.otto 19

salivalvonta 10

tutkimus- ja toimenpideti-
lat yhteensä

100,6 �6 �� 1�2 �1,� 2��,� 2��,� 22�,2 �1� 21�,�

HUOLTO- JA VARASTOTILAT
välinehuolto, puhdas 14 15,1

välinehuolto/puhdas 7,7 5,6 17

välinehuolto, likainen 23,4 19

huoltohuone 1 (huolto-
asema)

15,5 17

huoltohuone 2 (huolto-
asema)

14,3

liitetaulukko jatkuu
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Vammalan 
aluesairaala 

TYKS, os.2�� 
(Kirurginen 

sla)

Vaasan 
keskus-
sairaala

Mikkelin 
keskus-
sairaala

Kymenlaak-
son keskus-

sairaala

Kuopion yli-
opistollinen 

sairaala

Peijaksen 
sairaala 

Jorvin 
sairaala

Päijät-
Hämeen 
keskus-
sairaala 

Satakunnan 
keskus-
sairaala

instrumenttivarasto/ste-
riiliv.

19,5 17

ster.instr.korien valmistelu 40

anest.väl.huolto 8,2

anest. var./lääkevar. 6,2 20 16 10

huuhteluh. (mm.vuode-
huolto)

9

siivoustila (+jäteh.) 8 13 4,9 16 10 12

siivous/huuhteluh. 8 15,5 8 4,3

varastot, rullakot yms. 6,3 10,5 9,5 29,5 8 14 13 7,5

sair. apul.h.

varasto/steriilivarasto 15,5 10 25 12 15 24,5

varasto, tehdaspuhdas 7,1 24 4,5 17 24,5

liinavaatevarasto 10,6 6,5 21

nestevarasto 9,5

kojevarasto, huolto 9,5 22 12 25

vuodehuolto 19,5

huuhteluhuone 10,4 6,5 8 7 5

kaasut 2,5

huolto- ja varastotilat 
yhteensä

6�,6 1� ��,� ��,� 61,� 1��,1 10� ��,� 20� �1

KAIKKI TILAT YHTEENSÄ �0�,� 2�� 22� ��0 2�� 10��,� ��6,2 6��,� 1��6,� �00,�

Salien lukumäärä 2 2 2 3 3 6 5 6 8 4

Tilojen määrä/leikkaussali 20�,�� 11�,� 11�,� 1�0 �2 1��,0 1��,2� 11�,� 21�,�12� 1��,12�
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liiTeTAuluKKo 4. Päiväkirurgisten yksiköiden toimintakustannukset vuonna 2003

Päiväkirurginen yksikkö Henkilöstö-
menot

Tarvike-
kustannukset

Henkilöstö-
kustannukset 
toimenpidettä 

kohti 
 € € €/toimenpide

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
Salon seudun sairaala  

HUS, Lasten ja nuorten sairaala  

Forssan sairaala  

Vammalan aluesairaala  

Raahen aluesairaala  

Seinäjoen keskussairaala 308 000 185 000 213

Savonlinnan keskussairaala  

TYKS/Synnytys ja naistentaudit  

TYKS osasto 253  

Rauman aluesairaala 280 000 17 000 177

Iisalmen sairaala 317 705 166 516 200

HUS, Silmä-korvasairaala 606 000 69 000 358

TYKS Kirurginen sairaala, osasto 255 504 380 80 029 294

Porvoon sairaala  

Vaasan keskussairaala 451 2961) 284 038 257

Keski-Pohjanmaan keskussairaala 615 188 190 566 323

Mikkelin keskussairaala 547 937 245 545 251

Kymenlaakson keskussairaala 494 793 309 598 216

Kanta-Hämeen keskussairaala 550 000 280 000 311

KYS 729 106 287 289 268

Kätilöopiston sairaala 1 480 000 97 000 407

Keski-Suomen keskussairaala 1 100 000 600 000 275

HUS, Peijas 1 189 000 680 000 290

HUS, Jorvin sairaala 705 997 212 415 133

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla 
Pieksämäen sairaala  

Oulaskankaan sairaala  

KHKS, Riihimäen yksikkö 173 505 6 197 171

Kuusankosken aluesairaala  

Pietarsaaren sairaala  

Länsi-Pohjan keskussairaala  

Yksiköt, jotka eivät olleet käytössä vielä v 200�
Päijät-Hämeen keskussairaala  

Satakunnan keskussairaala    

1) Henkilöstömenot eivät sisällä lääkäreiden palkkakustannuksia.
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liiTeTAuluKKo 5. Päiväkirurgisten yksiköiden puuttuvat, ahtaat ja ei käytössä olevat tilat

Päiväkirurginen yksikkö Puuttuvia tiloja Ahtaita tiloja Ei käytössä olevia 
tiloja

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
Salon seudun sairaala Lääkärien kanslia Sanelukanslia (2 m2) Kalustamaton sali

Hoitajien pukutilat Taukotila (4,5 m2)
HUS, Lasten ja nuorten 
sairaala 

Huoltohuone                   Leikkaussali (23 m2) Ei
Vastaanottohuone              Heräämö (29 m2)                 
Valmisteluhuone               Huuhteluhuone (14 m2)           
Leikkaussali                Valmisteluhuone (12 m2)              
Sihteerin huone Vastaanottohuone (16,5 m2)          

Forssan sairaala Pukuhuone Kyllä Ei
Kanslia
Odotustilat

Vammalan aluesairaala Ei Ei Leikkaussali
Raahen aluesairaala 2.vaiheen heräämö 1. vaiheen heräämö Ei
Seinäjoen keskussairaala Erillinen jälkiheräämö Odotustilat + jälkiheräämö 

yhdessä (36 m2)
Ei

Lasten heräämö Kanslia (3–4 hlöä töissä) 
(20 m2)

Haastatteluhuoneet Leikkaussali 1 (32,4 m2)
Kansliatiloja Leikkaussali 2 (27,9 m2)
Varastotiloja ym. Steriilivarasto (7,5 m2)

Savonlinnan keskus-
sairaala
 

Kaksivaiheinen heräämö Odotustila (10 m2) Ei
Potilaan tutkimustilat
Odotustila

TYKS/Synnytys ja nais-
tentaudit

Pukuhuoneet Toimistohuone (7,5 m2) Ei
Toimistotilat Työtila (haastattelu etc.) (9 

m2)
Instrumenttien huoltotilat Huuhtelu-huolto (9 m2)

Heräämön potilaspaikat
TYKS osasto 253 Lääkärin kanslia Heräämö (156 m2) Ei

Tutkimushuone Puhdas huoltohuone (13 m2)
Varasto (tehdaspuhdas) 
(15 m2)
Kahvihuone (12 m2)

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
Rauman aluesairaala Pukuhuoneet Ruokailutila (10 m2) Ei

Ruokailutilat Valmisteluhuone (5 m2)
Sosiaaliset tilat

Iisalmen sairaala Ei Ei Ei
HUS, Silmä-korvasairaala Ei Leikkaussali (24 m2) Ei

Lasten heräämö2 (44 m2)
Aikuisten heräämö2 (36 m2)

TYKS Kirurginen sairaa-
la, osasto 255

Ei Leikkaussali (23 m2) Ei
2. vaiheen heräämö
Liinavaatevarasto
Siivouskomero

Porvoon sairaala 2-vaiheen heräämö Haastattelutila (6 m2) Ei
Sihteerin tila Potilaiden odotustila (32 m2)

Vaasan keskussairaala Lastentilat Heräämö Ei
Varastotilaa Salit
Kansliatiloja Varastotilat

Potilaiden odotustilat
KAIKKI
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Päiväkirurginen yksikkö Puuttuvia tiloja Ahtaita tiloja Ei käytössä olevia 
tiloja

Keski-Pohjanmaan kes-
kussairaala

Kolme lääkärin kansliaa Sosiaalinen tila (10 m2) Ei
Osastonhoitajan kanslia Varastot (38m2)
Hoitajien kanslia Salit (31 m2)
Varastoja Kanslia
Sosiaalinen tila

Mikkelin keskussairaala Ei Leikkaussali II 3172 Ei
Leikkaussali I 3175
Steriilivarasto 3203
Lasten II heräämö 3217

Kymenlaakson keskus-
sairaala

Tutkimus- ja esihaastatte-
lutila

Kaikki salit (26 m2) Ei

Potilaiden odotus-, pukeu-
tumis- ja ruoanvalmistustilat

Heräämö (52,6 m2)

Lääkäreiden kanslia Sihteerien kanslia (12 m2)
Henkilöstön WC- ja pukeu-
tumistilat

Hoitajien huone (22 m2)

Konekirjoittajan tila Ahtaat käytävät (leveys 2 m) 
ja varasto (25 m2)

Kanta-Hämeen keskus-
sairaala

Ei Varastotilaa (37 m2) 1 sali varastona
Lasten heräämö (34,5 m2)

KYS Varastotiloja Huoltokäytävät kapeita Ei
Käytetyn instrumentaation 
käsittelytila

Kätilöopiston sairaala Ei Heräämö osastolla 7/päiki Sairaansijoja
Keski-Suomen keskus-
sairaala

Kanslioita Taukohuone Ei
Toimenpidehuoneita Lääkäreiden sanelu + lepo-

huone
Sihteerien tilat

HUS, Peijas Kaksi leikkaussalia Heräämö (50 m2) Ei
II heräämö Varastot
Varastoja

HUS, Jorvin sairaala Varastotiloja Steriilivarasto (13,1 m2) Ei
Vastaanottotiloja Korvaleikkaussali (18,8 m2)
Henkilökunnan pekeutu-
mistiloja

Gynekologinen leikkaussali 
(22,9 m2)
Henkilökunnan pukuhuone 
(11,9 m2)

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla
Pieksämäen sairaala Ei Ei Ei
Oulaskankaan sairaala Ei Ei Ei
KHKS, Riihimäen yksikkö Haastattelu-/ohjaushuone Kanslia (25 m2) Ei
Kuusankosken aluesai-
raala

Riittävän suuri odotustila Kanslia (16 m2) Ei

Pietarsaaren sairaala Ei Ei Ei
Länsi-Pohjan keskus-
sairaala

Ei Heräämö Ei

Yksiköt, jotka eivät olleet käytössä vielä vuonna 200�
Päijät-Hämeen keskus-
sairaala
Satakunnan keskus-
sairaala
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liiTeTAuluKKo 6. Päiväkirurgisten yksiköiden tilojen keskinäinen sijainti potilas-, henkilökunta- ja tavaraliikenteen suhteen

Päiväkirurginen yksikkö Ovatko tilat sopivassa järjestyksessä 
potilasliikenteen suhteen?

Ovatko tilat sopivassa järjestyksessä henkilös-
töliikenteen suhteen?

Ovatko tilat sopivassa järjestyksessä 
tavaraliikenteen suhteen?

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
Salon seudun sairaala Kyllä Kyllä Kyllä
HUS, Lasten ja nuorten sairaala Ei. Tulevat ja menevät potilaat ovat samassa 

tilassa. Erillisiä tarvittavia tiloja ei ole. 
Ei. Joudutaan kulkemaan käytössä olevien 
huoneiden läpi.

Ei. Ei omia varastotiloja

Forssan sairaala Ei. Päiväkirurgiset  potilaat ovat kirurgisen 
vuodeosaston yhteydessä.

Ei. Päiväkirurgiset  potilaat ovat kirurgisen 
vuodeosaston yhteydessä.

Ei

Vammalan aluesairaala Kyllä Kyllä Kyllä
Raahen aluesairaala Kyllä Kyllä Kyllä
Seinäjoen keskussairaala Ei. Tilat vanhoja osaston potilashuoneita 

pienin saneerauksin. Jotkut tilat puuttuvat ko-
konaan ja loputkin ahtaita, monia toimintoja 
samassa tilassa --> ei mahdollisuutta loogiseen 
järjestyksen.

Ei. Tilat vanhoja osaston potilashuoneita 
pienin saneerauksin.  --> ei mahdollisuutta loo-
giseen järjestykseen.

Ei. Tilat vanhoja osaston potilashuoneita 
pienin saneerauksin. --> ei mahdollisuutta loo-
giseen järjestyksen.Kaikki saapuva ja lähtevä 
tavara tulee samaa käytävää potilaiden kanssa 
kirurgian vuodeosaston läpi.

Savonlinnan keskussairaala Ei. Tulevat ja lähtevät potilaat samassa tilassa 
(3 huonetta)

Ei. Tulevat ja lähtevät potilaat samassa tilassa 
(3 huonetta)

Kyllä

TYKS/Synnytys ja naistentaudit Kyllä Ei. Läpikulkua ei pysty estämään (vanhat poli-
klinikan tilat)

Kyllä

TYKS osasto 253 Kyllä Kyllä Kyllä
Rauman aluesairaala Ei. Ahtaus, kuljetusmatkaa leikkausosastolle, 

odottajille ei tilaa.
Kyllä Kyllä

Iisalmen sairaala Kyllä Kyllä Kyllä
HUS, Silmä-korvasairaala Kyllä. Odotustilat, leikkaussali ja heräämöt 

sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä.
Kyllä Kyllä

TYKS Kirurginen sairaala, 
osasto 255

Kyllä Kyllä Kyllä

Porvoon sairaala Ei. Saliin menevä ja salista tuleva liikenne 
kulkee potilaiden ilmoittautumis- ja kotiutta-
mispaikan takaa samaa käytävää.

Kyllä Ei. Tuleva tavara tulee samalle käytävälle kuin 
potilasliikenne.

Vaasan keskusairaala Ei. Kierto ei toimi lainkaan. Ns. II heräämöä 
käytetään myös odotustilana.

Ei. Yksikkö on niin pieni, että ulko-ovet ovat 
lähellä. Liikenne täysin sekoittunut potilaslii-
kenteeseen.

Ei. Varastotilat olemattomat. Tavaroita 
haetaan sieltä täältä. Kaikki liikenne kulkee 
samalla käytävällä (ei erillistä tavarahissiä t. 
käytössä). = potilasliikenne sama

Keski-Pohjanmaan keskus-
sairaala

Kyllä Kyllä Ei. Tavaraa tulee kahdesta eri suunnasta

Mikkelin keskussairaala Kyllä. Pyritty ja onnistuttu sijoittamaan huo-
neet siten, että potilaiden kulkukaavio on 
mahdollisimman yksinkertainen.

Kyllä. Pyritty myös henkilökunnan osalta sel-
keään ratkaisuun. Pukuhuoneet ja sosiaaliset 
tilat lähekkäin yksikön käytävän takaosassa.

Kyllä. Tavaratoimitus kahta eri reittiä riippuen 
siitä,mistä toimitus tulee/mihin käyttöön se 
menee.
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Päiväkirurginen yksikkö Ovatko tilat sopivassa järjestyksessä 
potilasliikenteen suhteen?

Ovatko tilat sopivassa järjestyksessä henkilös-
töliikenteen suhteen?

Ovatko tilat sopivassa järjestyksessä 
tavaraliikenteen suhteen?

Kymenlaakson keskussairaala Ei. Tiloja ei ole suunniteltu nykyisen tyyppiseen 
leikkaustoimintaa. Potilaiden intimiteettisuoja 
olematon. Lastenosaston yhteispäivystyksen, 
EA:n ja lastenosaston potilaat ja omaiset 
samoilla käytävillä.

Ei. Henkilökunta ei pääse ns. steriilille käytä-
välle muuten kuin leikkaussalien, pukukopin ja 
välinehuoltotilan läpi.

Ei. Varasto kaukana saleista.Tulevien tava-
roiden vaunut seisovat muutenkin ahtailla 
käytävillä. Oman yksikön,ensiavun,lastenosast
on,kirurgian polin henkilö- ja potilasliikenteen 
tiellä.

Kanta-Hämeen keskussairaala Kyllä Ei. Erillinen lasten heräämö vaatii oman hen-
kilökunnan ja joustava siirtyminen aikuisten ja 
lasten heräämön välillä vaikeaa.

Ei. Tavaran kuljetus keskusvarastosta yksik-
köön hankalaa.

KYS Kyllä. Suunnitteluvaiheessa mietittiin potilas-
kulun reitit

Ei. Pukuhuoneiden sijoitusta saneli liikaa 
vanha saneerattava osa,joka liittyy kiinteästi 
uudisosaan.

Kyllä

Kätilöopiston sairaala Kyllä Kyllä Kyllä
Keski-Suomen keskussairaala Ei. Lasten heräämöön kuljetaan aikuisten 

heräämön kautta, kipupoliklinikalle kuljetaan 
II vaiheen heräämön läpi, vuodeosastolle 
liikenne suunnittelematta.

Kyllä Kyllä

HUS, Peijas Ei. Potilaan tulo- ja lähtökierto ei onnistu 
suunnitelman mukaisesti.

Ei Ei. Varastot pieniä, käytävillä tavaroita, väline-
huolto 2 kerrosta alempana. (Hissi +)

HUS, Jorvin sairaala Kyllä. Eteneminen hoitoprosessin mukaisesti. Kyllä Ei. Liikennettä ristiin rastiin eri väylistä eri 
paikkoihin (yhtenäisen varastotilan puute, 
likaisen tavaran hissi kaukana).

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla
Pieksämäen sairaala Sijainti erinomainen suhteessa leikkausosas-

toon, kirurgiseen osastoon ja poliklinikkaan. 
Silti rauhallisessa paikassa.

Kyllä. Henkilökuntaa voidaan käyttää jous-
tavasti, esim. kirurgisen osaston puolelta 
tarvittaessa esim. ruuhkahuipuissa --> säästää 
henkilöstömenoja.

Kyllä. Keskusvarasto, ruokahuolto yms. pelaa 
hyvin kirurgisen osaston tavaraliikenteen 
kanssa.

Oulaskankaan sairaala Kyllä Kyllä Kyllä
KHKS, Riihimäen yksikkö Kyllä Kyllä Kyllä
Kuusankosken aluesairaala Kyllä Ei. Liian pieni kanslia Kyllä
Pietarsaaren sairaala Ei. Leikkaussalit eri kerroksessa.Se mitä meillä 

kutsutaan päiväkirurgiseksi yksiköksi,vastaa 
kakkosheräämöä,minne potilaat tulevat myös 
preoperatiiviseen neuvontaan sekä odotta-
maan leikkausta.

Kyllä Kyllä

Länsi-Pohjan keskussairaala Ei Ei
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liiTeTAuluKKo 7. Päiväkirurgisen yksikön sijainnin hyödyt ja haitat

Päiväkirurginen yksikkö Yksikön sijainnin hyödyt Yksikön sijainnin haitat

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa

Salon seudun sairaala Lääkärien ja hoitajien resurssien tehokas käyttö hankalaa.

HUS, Lasten ja nuorten sairaala Yksikkö sijaitsee sisääntulotasossa.                                                                                  
                                                                                                                       
                   

Sijainti kaukana leikkausosastosta, jonka kanssa yhteistä henkilökun-
taa, tarpeita ja huolto, eri kerros, pitkä matka hisseille. Hankala liiken-
nöidä.                                                                                                           

Forssan sairaala Leikkausyksikkö sijaitsee kir. vuodeosaston kanssa samassa kerroksessa.

Vammalan aluesairaala Kun päiki siirtyi leikkausosaston yhteyteen, potilaan hoitopolku yk-
sinkertaistui ja yhteistyö pelaa paremmin, esim. tiedonkulku parani ja 
raportoinnin tarve on vähentynyt.

Jonkin verran päikissä tulee potilaille odottelua, koska päivystysleik-
kaustoiminta ja isoja leikkauksia, joiden aikataulua on etukäteen 
vaikea arvioida, joudutaan sovittelemaan toistensa lomaan johtuen 
yhteisistä tiloista ja henkilöstöstä.

Raahen aluesairaala Lähellä leikkausosastoa, sama kerros

Seinäjoen keskussairaala Ei mitään Sijainti monen mutkan takana hankaloittaa potilaiden löytämistä 
yksikköön, samoin kulku kir.vos:n läpi. Tästä haittaa myös vuode-
osastolle. Etäisyys keskusleikkausosastosta hankaloittaa laitteiden ja 
instrumenttien yhteiskäyttöä.

Savonlinnan keskussairaala Samassa tasossa kirurgisen os:n kanssa, esim. potilaan muuttuessa 
päiväkirurgisen potilaasta lyhki tai vuodeosaston potilaaksi, helpottaa 
siirtoa.

Kulku gynekologian poliklinikan läpi. Pieni yksikkö erillään keskusleik-
kausyksiköstä: instrumenttien siirto hankalaa (aika+rikkoutumisriski). 
Työvoiman käyttö tehotonta (esim. anestesialääkäri).

TYKS/Synnytys ja naistentaudit

TYKS osasto 253 Täysin uusi rakennus, miellyttävät yleiset tilat potilaille ja omaisille 
esim. odottamiselle.

Potilaan siirtyessä osastolle jatkohoitoon, taustaosaston sijainti on 
kaukana, ambulanssikuljetus.

Rauman aluesairaala Yhteistä henkilökuntaa naistentautien kanssa. Mahdollisesti yöksi 
jäävät voineet jäädä omalle paikalleen

Matka leikkausosastolle ja kirurgian poliklinikalle.

Iisalmen sairaala Tilat hyvät, toimivat ja nykyaikaiset.

HUS, Silmä-korvasairaala Yksikkö sijaitsee pohjakerroksessa, sairaalan lämpöputket kulkevat lat-
tiamme alla ja tästä johtuen (näin meille on selitetty) on osastollamme 
liian kuuma (kesällä jopa 32 astetta) ja huono sisäilma.

TYKS Kirurginen sairaala, 
osasto 255
Porvoon sairaala Sijainti talon sisällä hyvä.

Vaasan keskusairaala Läheisyys isoon leikkaussaliin mahdollistaa konsultaatioavun saamisen 
sekä kirurgin että anestesialääkärin. Jonkin verran yhteisiä tavaroita, 
yhteistä varastotilaa.

Läpikulkupaikka. Tavaraliikenne sekava. Potilaiden saapuminen seka-
va.

Keski-Pohjanmaan keskus-
sairaala

Ensimmäinen kerros --> potilaille helppo. Ei omaa sisäänkäyntiä.

Mikkelin keskussairaala Lyhki-osasto lähellä. Sijainti operatiivisessa kerroksessa. 3.krs: pitkähkö matka aulasta, ei kuitenkaan negatiivista potilaspalau-
tetta.
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Päiväkirurginen yksikkö Yksikön sijainnin hyödyt Yksikön sijainnin haitat

Kymenlaakson keskussairaala Keskeinen paikka, potilaiden helppo löytää. Iltavuorossa yksi hoitaja. 
Apua saa helposti ensiavusta tai yhteispäivystyksestä.

Levoton, ei intimiteettisuojaa potilailla. Hygieniatekijät arveluttavat.

Kanta-Hämeen keskussairaala Yhteinen välinehuolto leikkausosaston kanssa, joustava potilaiden 
siirto leikkausyksiköiden välillä, joustava tavaran ja henkilökunnan 
”lainaaminen” yksiköiden välillä.

KYS Oma, muun sairaalan pääovesta erillään oleva pääovi, suora yhteys 
ulos ja mm. parkkitiloihin.

Suuressa sairaalassa välimatkat ovat pitkät: mm. röntgen-yksikköön.

Kätilöopiston sairaala Osa vuodepaikoista leikkaussalin kanssa samassa kerroksessa. Helpot-
taa kuljetuksissa.

Keski-Suomen keskussairaala Huono liikenne vuodeosastolle.

HUS, Peijas Osastoille pitkät matkat.

HUS, Jorvin sairaala Lyhyet välimatkat labraan, röntgeniin, poliklinikoille (paitsi gynekolo-
gian poliklinikalle), potilastoimistoon, kliinisen fysiologian yksikköön 
jne., joihin potilaskäyntejä. Potilaat/omaiset löytävät yksikön helposti.

Keskellä aluetta yleinen kulkuväylä (käytävä).

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla

Pieksämäen sairaala Henkilöstömenot alhaiset, koska voidaan joustaa ja auttaa kirurgiselta 
osastolta läheisen sijainnin vuoksi. Tarvittaessa kirurginen osasto voi 
käyttää päiki-tilaa esim. potilaan yöpyminen. Hälytyslaitteet yhdistyy 
kirurgiselle osastolle päikin sulkeuduttua. Keskellä kaikkea toimintaa, 
lyhyet matkat laboratorioon, röntgeniin jne.

Parempi olisi, jos toimintaa voisi kehittää niin, että päiki-yksikössä 
olisi omat leikkaussalit ja heräämö, tällä hetkellä ei näytä realistiselta 
haaveelta.

Oulaskankaan sairaala

KHKS, Riihimäen yksikkö Lyhyempi kuljetusmatka leikkausosastolle. Leikkaussali eri kerroksessa

Kuusankosken aluesairaala Samassa kerroksessa leikkausosaston kanssa – helppo siirtää potilaita. Hieman mutkikas kulku leikkausosastolle

Pietarsaaren sairaala Lisää henkilökuntaa. Leikkaussalit eri kerroksessa.

Länsi-Pohjan keskussairaala Liian kaukana keskusleikkaussalista.
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liiTeTAuluKKo 8. Päiväkirurgisissa yksiköissä esiintyvät pintamateriaalien puutteet ja hyvät ominaisuudet (taulukossa mukana vain ne yksiköt, joilta saatu ko. asioiden kuvaukset) 

Päiväkirurginen yksikkö Pintamateriaalien puutteet Pintamateriaalien hyvät ominaisuudet ”Läheltä piti” -tilanteet (varsinaisia työtapa-
turmia ei missään yksikössä)

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
Vammalan aluesairaala Heräämöiden pylväiden kulmat kolhiintuvat 

helposti sänkyjä liikuteltaessa, olisi hyvä vah-
vistaa jo etukäteen, sama koskee leikkaussali-
en seiniä, kaakelit alaosassa alttiit  kolhuille. 
Naisten pukutilojen suihkutilaa ei juuri käytet-
ty, tuntuu tarpeettomalta, WC riittää.

Seinäjoen keskussairaala Salien lattiamateriaali ei ole paras mahdol-
linen. Osittain seinäkaakelit rikkoutuneita 
saleissa.

Vaaratilanteita ja ”läheltä piti” -tilanteita on 
jatkuvasti.

Savonlinnan keskussairaala Yleisten laatustandardien mukaiset materiaa-
lit, hyviä.

Vaasan keskussairaala Leikkaussalien lattiat (pinnoitus viallinen). 
Leikkaussalien katot (rappia tippuu, kun lamp-
pu kolahtaa kattoon)

Ei mitään vakavaa. 
Salien mataluus aiheuttaa sen, että leikkaus-
lamppuun kolautetaan usein päätä. 
Välineitä tippuu varpaille (ahtaus?). Potilas-
nostoissa ”selkärevähtymiä”. Nostosysteemit 
voisivat olla paremmat.

Keski-Pohjanmaan keskus-
sairaala

Lattia käsienpesupaikalla: lattia vahattava, 
pitäisi olla kiveä.

Ei varsinaista tapaturmaa, mutta salien ovet 
ilman ovisilmää siihen jää helposti väliin.

Mikkelin keskussairaala Stamskin top-materiaali lepotuoleissa ja muis-
sa tuoleissa on miellyttävän tuntuinen. (Camy)-
lepotuolista positiivista palautetta potilailta ja 
vierailijoilta.

Kymenlaakson keskussairaala Avohyllyjä leikkaussalissa, epähygieenisiä. Sei-
nät ja ovet herkästi rikkoutuvia, kolhiutuvia, 
törmäyslistat muovia. Matalat katot, leik-
kausvalot hankalasti toimivia. Kattopendejä 
leikkaussalissa yksi, letkut ja johdot lattioilla. 
Käsienpesutilat leikkaussalissa työpöydällä, ei 
voi laskea steriiliä tavaraa, kastuu.

Laatoitettu seinä pysyy siistinä. Käsienpesual-
taat riittävän isot. Teräs paras kaappimateri-
aali.

KYS Kirurgisen käsienpesutilan karhennettu lattia, 
sama välinehuoltotilassa.

HUS Peijaksen sairaala Leikkaussalien lattiamateriaali 8 - 9. Helpot 
puhdistettavat.

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla
Pieksämäen sairaala Uusia nykyaikaisia materiaaleja kaikki. Ei 

valittamista.

Pietarsaaren sairaala Valoisat uudet tilat. Värivalinnat onnistuneet. 
Ei sairaalavaikutelma.
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liiTeTAuluKKo 9a. Päiväkirurgisten yksiköiden sisäilmaston ja ilmanvaihdon ongelmat (taulukossa ko. ongelmia 
kuvanneet yksiköt) 

Päiväkirurginen 
yksikkö

Sisäilmasto ja ilmanvaihto

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
HUS, Lasten ja nuorten 
sairaala 

Ilmastointia ei ole. Kaasunpoisto on puutteellinen. 

Forssan sairaala Ilmanvaihto puutteellinen esim. kesällä kun ilma ulkona helteinen.

Seinäjoen keskussairaa-
la

Leikkaussalissa liian kostea ja kuuma ilma --> infektioriski. Myös muissa tiloissa 
huono ilma. 

TYKS/Synnytys ja nais-
tentaudit

Ilmastointi 60-luvulta ja osasta ilmastointi puuttuu tyystin.

Rauman aluesairaala Ilmanvaihdossa ongelmia

HUS, Silmä-korvasai-
raala

Yksikössä ympäri vuoden liian kuuma,26-32astetta ja huono sisäilma. Yksikkö 
sijaitsee pohjakerroksessa, sairaalan lämpöputket kulkevat lattiamme alla--> 
kuuma ja huono sisäilma.

TYKS Kirurginen sairaa-
la, osasto 255

Keskusilmanvaihdossa toimintahäiriöitä silloin tällöin. Leikkaussalissa korkea 
kosteusprosentti ja korkea lämpötila.

Porvoon sairaala On ongelmaa

Vaasan keskusairaala Anestesiassa käytetään kaasuja, joita leviää sali-ilmaan. Lähi-imu ja ilmanvaih-
tosysteemit liian tehottomia. Ulkoa tulee joskus pakokaasunhaju.

Keski-Pohjanmaan 
keskussairaala

Salien ilmastointi meluisa. I heräämön ilmastointi ei ole riittävä. 

Kymenlaakson keskus-
sairaala

Ilmastointi ei riittävä.

Kanta-Hämeen keskus-
sairaala

Leikkaussalien ilmanvaihto leikkausalueella (anestesiahoitajan työpisteessä) 
liian vetoinen. Heräämön ja osastonhoitajan ja ylilääkärin kanslian ilmanvaihto 
samassa säädössä --> kanslioissa ilmanvaihto huono.

KYS Vastaanotto- ja ilmoittautumistiloissa talvella kylmyys ja vetoisuus, koska ulko-
ovi on lähellä. Saleissa koneellinen ilmanvaihto liiankin tehokas: kylmyyttä ja 
vetoa.

Kätilöopiston sairaala Heräämön ilmastointi osastolla 7/päiki riittämätön.

Keski-Suomen keskus-
sairaala

On ongelmaa

HUS, Peijaksen sairaala Salit 10-12  ilman hepasuodatinta, kosteusongelma

HUS, Jorvin sairaala Pienissä leikkaussaleissa (salit 1 ja 2), joitten ilmastointi vastaa toimenpidehuo-
neiden ilmastointia.

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla
Oulaskankaan sairaala On ongelmaa

KHKS, Riihimäen 
yksikkö 

Kesällä ilmastointi ei riitä. Ilmanvaihtojärjestelmä kovaääninen (häiritsee yö-
aikana, jos potilas joutuu jäämään yöksi).

Kuusankosken aluesai-
raala

Osaston ilmastointijärjestelmä ei aina pysy ajan tasalla (koneellinen ilmastoin-
ti).
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liiTeTAuluKKo 9b. Päiväkirurgisten yksiköiden vesi- ja viemärijärjestelmän, lvi -kalusteiden, sähkötekniikan, äänieristyksen ja vaimennuksen ongelmat (taulukossa ko. ongelmia kuvan-
neet yksiköt) 

Päiväkirurginen yksikkö Vesi- ja viemäri-järjestelmät LVI-kalusteet Sähkötekniikka Äänieristys ja vaimennus

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
HUS, Lasten ja nuorten 
sairaala 

Pesulavuaari on pienen leikkaussa-
lin nurkassa. 

 Äänieristys on olematon, 
verho erottaa potilan toises-
ta, potilaiden asiat kuuluvat 
muille kuin asianomaisille.                                                                                     
                                                            

Seinäjoen keskussairaala Käsienpesualtaat liian pienet ja 
väärissä paikoissa saleissa. 

Leikkaussalien leikkausvalaisimet 
eivät täytä tämän päivän vaati-
muksia.

Ääneneristystä ei ole. 

Savonlinnan keskussairaala Viemärijärjestelmän ajoittaiset 
hajuhaitat

TYKS/Synnytys ja naisten-
taudit

On ongelmaa

Rauman aluesairaala Viemäriongelmia Äänieristykset   Nooan aikaisia.

HUS, Silmä-korvasairaala  Rakennuksen ylemmissä kerroksis-
sa on vesiputkia haljennut useita 
kertoja toimintamme aikana. Ve-
det valuneet yksikköömme ja aihe-
uttaneet kosteusvaurioita, joiden 
korjaamisen takia toimintamme 
ollut useita viikkoja keskeytyksissä.

Porvoon sairaala Potilasneuvonta tapahtuu avoimes-
sa tilassa, jossa muita potilaita.

Vaasan keskussairaala LVI-kalusteet  liian pienet altaat, 
ahtaasti sijoitettu.

Valaistus heikko, välillä ongelmia 
tipan pistossakin.

Keski-Pohjanmaan keskus-
sairaala

Vanhat putket, tukkeutuu helposti. Heräämön valaistus saisi olla por-
taaton, liian kirkas.

Huoneista kuuluu seinän läpi (lää-
kärin kanslia jne.)

Kymenlaakson keskussairaa-
la

Välinehuoltotila ei ole suunn. 
tämän suuruiseen toimintaan.

Ääneneristys olematon ahtauden 
takia.

Keski-Suomen keskussairaa-
la

On ongelmaa

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla
Oulaskankaan sairaala On ongelmaa On ongelmaa

KHKS, Riihimäen yksikkö Vanhat putkistot, wc usein tukossa.  Usein epäkunnossa. Ääneneristys huono koko osastolla.
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liiTeTAuluKKo 9c. Päiväkirurgisten yksiköiden sairaalakaasu- ja paineilmajärjestelmien, hälytys- ja kutsujärjestelmien, tietoliikenne- ja teletekniikan sekä sairaalatekniikan ongelmat 
(taulukossa ko. ongelmia kuvanneet yksiköt)

Päiväkirurginen yksikkö Sairaalakaasu- ja paineilma-järjes-
telmä

Hälytys- ja kutsu-järjestelmä Tietoliikenne ja teletekniikka Sairaalatekniikka

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
HUS, Lasten ja nuorten 
sairaala 

Tilat niin pienet, että esim. 
laparoskopiatorni tai muut 
erikoislaitteet eivät mahdu kun-
nolla saliin, ei myöskään c-kaari.                                                                                              
                                       

Seinäjoen keskussairaala 7 bahrin paineilma puuttuu. Pikapuhelimien toiminnassa ongel-
mia --> esim. hätäkutsut. Yleishä-
lytys ei testitilanteessa toiminut 
yksikössä.

ATK:n kanssa jatkuvia ongelmia. 
Liian vähän puhelin linjoja.

Toisen salin leikkaustaso jatkuvasti 
rikki. Kuvantamislaitteet puuttuvat 
esim. ei läpivalaisumahdollisuutta.

TYKS osasto 253 On ongelmaa

Rauman aluesairaala Potilashuoneiden seinähappia liian 
vähän 5- 6potilaalle (1/ huone)

Matkapuhelimien kantavuus ajoit-
tain todella huono. 

Atk kangertelee päivittäin. Mat-
kapuhelimien kantavuus ajoittain 
todella huono. 

TYKS Kirurginen sairaala, 
osasto 255

Puutteet ATK:ssa: Sähköinen anes-
tesiakertomus (DATEX) toisinaan. 
Myös MD:n elektronisessa potilas-
kertomuksessa on häiriöitä.

Porvoon sairaala  Anestesiakattokeskus rakenteel-
lisesti huono, menee vinoon, jos 
siinä painavampi höyrystin (jota 
ei siis voi käyttää).Tämän takia ei 
voida käyttää tiettyä anestesia-
ainetta, jonka höyrystin painava. 
Kirurgisen kattokeskuksen sijainti 
ei ole optimaalinen.

Vaasan keskusairaala Hälytys elvytykseen ei koko yksi-
kössä toimi. 

Tietoliikenne periaatteessa toimisi, 
mutta tilat eivät riitä tarvittaviin 
työpisteisiin. Langattoman puheli-
men kantomatka vain metrejä.

Leikkausvalaisimien liikkuvuus 
huono tilanahtauden takia

Keski-Pohjanmaan keskus-
sairaala

Herkkä palohälytys Ei riittävästi tietokoneita. 

Kymenlaakson keskussairaa-
la

Instrumentti-ilma puuttuu, pen-
delit liian matalalla, jäävät kiinni 
torneihin.

ATK-laitteille ei ole asiallisia 
tiloja,ei ole paperille laskutilaa 
vieressä.

Rtg-laitteet eivät mahdu salei-
hin.Emme voi rtg-kuvata yksi-
kössämme. Leikkausvalaisimet 
heikkotehoisia=pkl:n toimenpide-
valoja. 

Keski-Suomen keskussairaala On ongelmaa

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla
KHKS, Riihimäen yksikkö  Usein epäkunnossa.   
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liiTeTAuluKKo 10. Päiväkirurgisten yksiköiden henkilökunnan yleinen tyytyväisyys yksikön tiloihin ja arvio 
yksikön viihtyisyydestä   

Tyytyväisyys Viihtyisyys

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet omissa tiloissa
Salon seudun sairaala En tyytyväinen, 

mutten tyytymätönkään
Erittäin viihtyisä

HUS, Lasten ja nuorten sairaala Erittäin tyytymätön Melko viihtyisä

Forssan sairaala Melko tyytyväinen Melko viihtyisä

Vammalan aluesairaala Melko tyytyväinen Erittäin viihtyisä

Raahen aluesairaala Erittäin tyytyväinen Erittäin viihtyisä

Seinäjoen keskussairaala Erittäin tyytymätön Ei lainkaan viihtyisä

Savonlinnan keskussairaala Melko tyytymätön Melko viihtyisä

TYKS/Synnytys ja naistentaudit Melko tyytymätön Ei lainkaan viihtyisä

TYKS osasto 253 Melko tyytyväinen Erittäin viihtyisä

Rauman aluesairaala Melko tyytyväinen Melko viihtyisä

Iisalmen sairaala Erittäin tyytyväinen Erittäin viihtyisä

HUS, Silmä-korvasairaala Melko tyytyväinen Melko viihtyisä

TYKS Kirurginen sairaala, osasto 255 Melko tyytyväinen Melko viihtyisä

Porvoon sairaala Melko tyytyväinen Melko viihtyisä

Vaasan keskussairaala Erittäin tyytymätön Melko viihtyisä

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Melko tyytyväinen Melko viihtyisä

Mikkelin keskussairaala Erittäin tyytyväinen Melko viihtyisä

Kymenlaakson keskussairaala Erittäin tyytymätön Ei lainkaan viihtyisä

Kanta-Hämeen keskussairaala Melko tyytyväinen Erittäin viihtyisä

KYS Erittäin tyytyväinen Erittäin viihtyisä

Kätilöopiston sairaala Melko tyytyväinen Melko viihtyisä

Keski-Suomen keskussairaala Melko tyytyväinen Erittäin viihtyisä

HUS, Peijas Melko tyytyväinen Erittäin viihtyisä

HUS, Jorvin sairaala En tyytyväinen, 
mutten tyytymätönkään

Melko viihtyisä

Yksiköt, joissa leikkaukset/toimenpiteet leikkausosastolla

Pieksämäen sairaala Erittäin tyytyväinen Erittäin viihtyisä

Oulaskankaan sairaala Melko tyytyväinen Melko viihtyisä

KHKS, Riihimäen yksikkö Melko tyytyväinen Melko viihtyisä

Kuusankosken aluesairaala Melko tyytyväinen Melko viihtyisä

Pietarsaaren sairaala Erittäin tyytyväinen Erittäin viihtyisä

Länsi-Pohjan keskussairaala Melko tyytyväinen .
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liiTeKuvio 1a. Potilaiden tyytyväisyys tiloihin Mikkelin keskussairaalassa ja Jorvin sairaalan päiväkirurgisessa yksikössä – vertailuarvoina kaikkien selvityksessä mukana olleiden yksiköiden 
parhaimpien arvosanojen osuuksien keskiarvo 
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liiTeKuvio 1b. Potilaiden tyytyväisyys tiloihin Mikkelin keskussairaalassa ja Jorvin sairaalan päiväkirurgisessa yksikössä – vertailuarvoina kaikkien selvityksessä mukana olleiden yksiköiden 
parhaimpien arvosanojen osuuksien keskiarvo 
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liiTeKuvio 2. Potilaiden arviot päiväkirurgisten yksiköiden hoitopolun eri tiloista

Potilaiden arvioiden keskiarvo (1 min – 4 max)

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

Vam
m

ala
n

alu
es

air
aa

la

TY
KS Sy

nnyt
ys

ja
na

ist
en

ta
udit

TY
KS osa

sto
25

3

TY
KS osa

sto
25

5

Vaa
sa

n
ke

sk
ussa

ira
ala

M
ik

ke
lin

ke
sk

ussa
ira

ala

Kym
en

laa
ks

on
ke

sk
ussa

ira
ala

HUS Kät
ilö

opist
o

HUS Jo
rv

in
sa

ira
ala

Pie
ks

äm
äe

n
sa

ira
ala

Saapuminen sairaalan ja päiki-tiloihin

Odotustilat, vaatesäilytys, WC-tilat

Neuvonta ja vastaanotot

Potilaiden pukuhuoneet

Toimenpidehuoneet ja leikkaussali

Heräämistilat



�6

Käyttäjien arvioita päiväkirurgisten yksiköiden tiloista

Stakes, Raportteja 6/2008

liiTeKuvio 3.  Potilaiden arviot päiväkirurgisten yksiköiden tilojen laatuominaisuuksista
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Liite 1
Kysely päiväkirurgisille yksiköille: Tilat ja henkilöstön arvio tiloista: kyselyn 
saate ja kyselylomake 

24.1.2008

KYSELY PÄIVÄKIRURGISILLE YKSIKÖILLE 

Arvoisa vastaanottaja 

Stakes lähetti Teille elokuun alussa päiväkirurgian tiloja koskevan kyselyn. Kyselyyn oli tarkoitus 
vastata internetin kautta. Koska nettivastauksia on kertynyt vain muutama, lähetämme 
kyselylomakkeen vastauskuorineen uudelleen näin postin välityksellä niihin sairaaloihin, joista 
emme ole saaneet mitään palautetta. Näin uskomme saavamme kattavamman kuvan 
päiväkirurgisten yksiköiden tilojen kokonaistilanteesta. Tämän kirjeen liitteenä on aikaisemmin 
lähettämämme kirje, josta ilmenevät ne asiakirjat, jotka toivomme Teidän liittävän 
palautuspostiinne.

Myös vastauslomake netissä on edelleen auki, jos haluatte käyttää sitä.  Kysely löytyy 
linkistähttp://spss.stakes.fi/login/. Sitä käyttääksenne tarvitsette aikaisemmin saamanne salasanan 
ja tunnuksen.

Toivomme saavamme vastaukset sekä uusilta että vuoden 1998 kyselyyn osallistuneilta yksiköiltä.  
Jos olette itse liian kiireinen vastaamaan, voisitteko pyytää sopivaa henkilöä vastaamaan 
puolestanne. 

Mikäli ette vastaa kyselyyn, voisitteko kuitenkin ystävällisesti palauttaa tyhjän lomakkeen 
vastauskirjekuoressa ja kertoa, eivätkö kysymykset soveltuneet yksikköönne.   

Kiitämme etukäteen vastauksestanne.   

____________________________
Helinä Kotilainen 
Yliarkkitehti 
Stakes/ Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Liitteenä kirje  2.8.2004/3.9.2004 
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Liite

Kirje 2.8.2004/3.9.2004 

Stakes tekee kyselyn sairaaloiden päiväkirurgisten yksiköiden tiloista.  Tulokset on tarkoitettu 
sairaaloiden päiväkirurgian yksiköille hyödyksi uusia tiloja rakennettaessa, vanhoja korjattaessa ja 
yksiköiden omaan keskinäiseen vertailuun.  Jyväskylän valtakunnallisessa päiväkirurgian 
kongressissa vuonna 2001 toivottiin tiloja koskevien vertailutietojen saatavuuden parantamista ja 
kyselyn toistamista muutaman vuoden kuluttua. 

Kysely tehdään elokuussa 2004 ja tuloksista kootaan Stakesin julkaisu.  Kysely vastaa sisällöltään 
pääpiirteissään kymmenessä päiväkirurgian yksikössä vuonna 1998 tehtyä kyselyä, joka sisältyi 
Suomen Kuntaliiton asiantuntijaryhmän raporttiin Päiväkirurgia (Suomen Kuntaliitto, 1998).  Kysely 
koskee vain tiloja, mutta tilankäytön arvioimiseksi kysytään myös muutamia henkilöstön ja 
toimenpiteiden määrää sekä rakennus- ja käyttökustannuksia koskevia tietoja. 

Toivoisimme edelliseen kyselyyn vastanneiden yksiköiden osallistuvan myös tällä kerralla.  Siten 
saisimme käsityksen tarpeiden muuttumisesta kuuden vuoden kuluessa ja tilojen joustavuudesta 
muutosten edessä.  Ellei pohjapiirustuksiin tai kulkukaavioihin ole tullut muutoksia, voitte jättää ne 
toimittamatta.

Pyydämme Teitä toimittamaan lisäksi yksikkönne 
 tilaohjelman  
 pohjapiirustuksen mittakaavassa ja piirustuksen, josta näkyy päiväkirurgian yksikön sijainti 

koko sairaalassa 
 päiväkirurgisen yksikkönne toiminnalle oleelliset kulkukaaviot (ainakin asiakkaan 

kulkukaavion) merkittynä pohjapiirustukseen 
 toiminnallisen suunnitelman, mikäli se sisältää tilasuunnitteluun liittyviä erityisiä seikkoja 

joko sähköisesti tai postitse mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään mennessä osoitteeseen: 

 helina.kotilainen@stakes.fi   
      tai 
 Helinä Kotilainen 
      Stakes, PL 220, 00531 Helsinki. 

Kiitämme etukäteen vastauksestanne.  Tulemme tiedottamaan käsittelyn etenemisestä kaikille 
vastanneille. 
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Kysely päiväkirurgisille yksiköille Yliarkkitehti Helinä Kotilainen 

  23.9.2004

KYSELY PÄIVÄKIRURGISILLE YKSIKÖILLE

TAUSTATIETOJA

1.(A) Mikä on yksikkönne nimi: 
______________________________________________ 

1.(B) Missä sairaalassa yksikkönne sijaitsee:
__________________________________

2. Milloin yksikkönne on otettu käyttöön (kkvv)?   ____________

3. Onko päiväkirurgisen yksikkönne tilat saneerattu muista tiloista vai suunniteltu ja
    rakennettu erityisesti päiväkirurgista toimintaa varten?

 Saneerattu muista tiloista 
Suunniteltu ja rakennettu päiväkirurgista toimintaa varten 

4. Yksikkönne suunnittelija (arkkitehtitoimisto)  ______________________________

5. Millainen on yksikkönne asema sairaalan organisaatiossa? 

 Itsenäinen tulosyksikkö 
 Osa keskusleikkausosastoa  
Osa poliklinikkaa 
Osa muuta yksikköä, mitä _____________________________________

6. Onko teillä päiväkirurgisen yksikön toiminnallinen suunnitelma? 

 Kyllä 
Ei
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RAKENNUS- JA TOIMINTAKUSTANNUKSET

7. Kuinka suuret olivat yksikkönne rakennus/saneerauskustannukset ? 

   ________ euroa

8. Kuinka suuret yksikkönne toimintakustannukset olivat vuonna 2003? 

Henkilöstömenot ________  euroa 
Tarvikekustannukset  ________  euroa 

LEIKKAUSTEN JA TOIMENPITEIDEN MÄÄRÄT YKSIKÖSSÄNNE 

9. Montako leikkaussalia oli vakituisesti käytössä eri viikonpäivinä (keskimäärin) 
    vuonna 2003? 

Ma Ti Ke To Pe La Su

10. Montako viikkoa yksikkönne oli toiminnassa vuonna 2003? 

11. Kuinka moniportainen ja kuinka monipaikkainen on yksikkönne heräämö? 

  Yksiportainen paikkoja
  Kaksiportainen paikkoja heräämö1 heräämö2

12. Kuinka monta leikkausta/toimenpidettä päiväkirurgisessa yksikössänne 
tuotettiin
      vuonna 2002, 2003 ja arvioidaan tuotettavan vuonna 2004? 

2002 2003 2004
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HENKILÖSTÖMITOITUS

13. Kuinka monta eri ammattiryhmään kuuluvaa täysi- ja/tai osapäiväistä työntekijää 
      yksikössä työskenteli vuoden 2003 alussa (laskennalliset henkilöt)? 

Täysipäiväiset Osapäiväiset 
Kirurgit
Anestesialääkärit
Muut lääkärit 
Sairaanhoitajat 
Lähi/perushoitajat 
Välinehuoltajat 
Lääkintävahtimestarit
Laitosapulaiset
Osastosihteerit
Tekstinkäsittelijät
Muut ammattiryhmät, mitkä

14. Kuinka monta täysipäiväistä lääkäriä yksikössänne työskenteli (keskimäärin) 
      päivittäin (ma - pe) vuonna 2003 (laskennalliset henkilöt)?
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PÄIVÄKIRURGISEN YKSIKÖN TILAT 

Seuraavissa kysymyksissä tiloilla tarkoitetaan sekä yksikkönne huoneita että muita tiloja. 

15. Puuttuuko yksiköstänne tiloja, joita tarvitsisitte? 

Ei
Kyllä

16. Puuttuvat tilat:

Tila

17. Onko yksikössänne tiloja, jotka eivät ole käytössä? 

  Ei 
Kyllä

18. Käyttämättömät tilat: 

Tila
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19. Onko yksikössänne liian ahtaita tiloja?  

Ei
  Kyllä 

20. Liian ahtaat tilat (enintään 5)  ja niiden koko: 

Tila Koko (m2)

21. Onko yksikössänne turhan suuria tiloja? 

Ei
Kyllä

22. Turhan suuret tilat (enintään 5)  ja niiden koko: 

Tila Koko (m2)
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23. Ovatko päiväkirurgisen yksikkönne tilat keskenään sopivassa järjestyksessä 
      POTILASLIIKENTEEN suhteen? 

 Kyllä 
 Ei 

miksi

24. Ovatko päiväkirurgisen yksikkönne tilat keskenään sopivassa järjestyksessä 
      HENKILÖKUNTALIIKENTEEN suhteen? 

Kyllä
Ei

 miksi 

25. Ovatko päiväkirurgisen yksikkönne tilat keskenään sopivassa järjestyksessä 
      TAVARALIIKENTEEN suhteen? 

  Kyllä 
  Ei 

miksi
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PÄIVÄKIRURGISEN YKSIKÖN SIJAINTI ORGANISAATIOSSA YHTEISTYÖN 
NÄKÖKULMASTA 

26. (A) Onko yksiköllänne yhteistä henkilökuntaa seuraavien yksiköiden kanssa? 
      (B) Tukeeko yksikkönne sijainti yhteisen henkilökunnan työtä?  

(vastatkaa myös B-kohtaan, vaikkei yhteistä henkilökuntaa olisikaan) 

(A) Yhteistä henkilökuntaa (B) Sijainti tukee 
Leikkausosasto   Ei Kyllä, määrä_____   Kyllä   Ei 

Kirurginen poliklinikka   Ei   Kyllä, määrä_____   Kyllä   Ei 

Muu yksikkö,
mikä ___________

  Ei   Kyllä, määrä_____   Kyllä   Ei 

27.(A) Onko yksiköllänne yhteisiä laitteita seuraavien yksiköiden kanssa? 
     (B) Tukeeko yksikkönne sijainti yhteisten laitteiden käyttöä?  

(vastatkaa myös B-kohtaan, vaikkei yhteisiä laitteita olisikaan) 

(A) Yhteisiä laitteita (B) Sijainti tukee
Leikkausosasto  Ei  Kyllä   Kyllä  Ei 

Kirurginen poliklinikka  Ei   Kyllä  Kyllä   Ei 

Muu yksikkö,
mikä ___________

 Ei   Kyllä   Kyllä   Ei 

28.(A) Onko yksiköllänne yhteisiä instrumentteja seuraavien yksiköiden kanssa? 
     (B) Tukeeko yksikkönne sijainti yhteisten instrumenttien käyttöä?  

(vastatkaa myös B-kohtaan, vaikkei yhteisiä välineitä olisikaan) 

(A) Yhteisiä instrumentteja (B) Sijainti tukee
Leikkausosasto   Ei   Kyllä   Kyllä   Ei 

Kirurginen poliklinikka Ei   Kyllä   Kyllä   Ei 

Muu yksikkö,
mikä ___________

  Ei   Kyllä   Kyllä   Ei 
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29. Missä yksikkönne välineet huolletaan? 

  Keskusvälinehuollossa 
 Omassa yksikössä
 Osa keskusvälinehuollossa, osa omassa yksikössä 

30. Mitä muuta hyötyä olette saaneet yksikkönne sijainnista?  

31. Mitä haittaa yksikkönne sijainnista on ollut? 
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PINTAMATERIAALIT

Tällä sivulla on mahdollisuus arvioida LATTIOIDEN, SEINIEN, ALAKATTOJEN, OVIEN ja 
IKKUNOIDEN sekä KAAPPIEN ja KALUSTEIDEN pintamateriaaleja pohtimalla, 
täyttävätkö ne tilan käyttötarkoitukseen liittyvät laatuvaatimukset (esim. turvallisuus, 
kestävyys, hygieenisyys, miellyttävyys).

32. Onko yksikössänne tiloja, joiden jokin pintamateriaali ei täytä tilan  
       käyttötarkoitukseen liittyviä laatuvaatimuksia? 

 Ei
  Kyllä 

33. Yksilöikää tilat, niiden pintamateriaalit ja pintamateriaalien puutteet

34. Onko yksikössänne tiloja, joiden jokin pintamateriaali soveltuu erityisen hyvin 
      käyttötarkoitukseensa ja jotka haluatte erityisesti mainita? 

  Ei
  Kyllä 

35. Yksilöikää tilat, niiden pintamateriaalit ja pintamateriaalien
      hyvät ominaisuudet  

36. Kuinka monta sellaista työtapaturmaa henkilöstölle sattui vuonna 2003, joilla on
      jonkinlainen yhteys yksikkönne tiloihin ja rakenteisiin? _______ 

37. Kuvailkaa tapaturma(t) lyhyesti 
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PÄIVÄKIRURGISEN YKSIKÖN TEKNISET JÄRJESTELMÄT 

Järjestelmien kuvaus löytyy esim. RT -kortista 96–10594

38. Seuraavassa on lueteltu erilaisia yksikön teknisiä järjestelmiä. Missä seuraavista
      järjestelmistä yksikössänne esiintyy ongelmia? Voitte valita useita vaihtoehtoja. 

  Sisäilmasto ja ilmanvaihto 
  Vesi- ja viemärijärjestelmät
 LVI-kalusteet 

  Sairaalakaasu- ja paineilmajärjestelmät 
  Hälytys- ja kutsujärjestelmät  
  Sähkötekniikka (yleisvalaistus, potilashuoneiden valaistus jne.) 
  Tietoliikenne ja teletekniikka (ATK, puhelimet, tv jne.) 
  Ääneneristys ja -vaimennus 
  Sairaalatekniikka (erikoisvalaisimet, leikkaustasot, kuvantamislaitteet jne.) 

39. Yksilöikää tilat ja niiden tekniset järjestelmät puutteineen. 
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MUUTA HUOMIOITAVAA 

40. Kuinka viihtyisä yksikkönne on työ- ja hoitoympäristönä?  

 Erittäin viihtyisä 
 Melko viihtyisä 

  Ei lainkaan viihtyisä 

41. Mitä muuta hyvää tai huonoa on yksikkönne tilojen suunnittelussa, 
toteutuksessa
      tai toimivuudessa?

42. Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olette yksikkönne tiloihin?  

 Erittäin tyytyväinen 
 Melko tyytyväinen 
En tyytyväinen, mutten tyytymätönkään 
Melko tyytymätön 

 Erittäin tyytymätön 

Jos haluatte antaa palautetta kyselystämme, voitte kirjoittaa terveisenne tähän.  
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Haluaisitteko osallistua syksyn 2004 aikana järjestettävään päiväkirurgian
asiakastyytyväisyyskyselyyn?   

 Kyllä 
 Ei 

Lomakkeen täyttäjän nimi ___________________________________________________ 

  puhelinnumero _____________________________

Kiitos vastauksistanne!
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Liite 2.
Potilastyytyväisyyskysely päiväkirurgian tiloista: Kyselylomake 
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