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Esityksen keskeiset kysymykset

1. Miksi keskussairaalat ovat olemassa ja mitkä ovat niiden ydintehtävät?

2. Mitä kannattaa huomioida keskussairaalaa suunniteltaessa?

3. Millaisella väestöpohjalla keskussairaala voi toimia optimaalisesti?

4. Miksi sairaalan peruskoko on melko vakio ja miten siihen voidaan vaikutta?

5. Miksi toimintoja on vaikea hajauttaa sairaanhoitopiirien sisällä?

6. Miten Kanta-Hämeen keskussairaala eroaa muista keskussairaaloista ja HUS:n aluesairaaloista (esim.

Hyvinkää ja Lohja)



Rakennushankkeen ja toiminnan huolellisella suunnittelulla voidaan 
kattaa sairaalan rakentamiskustannukset

*Arkkitehtuuri- ja teknisen suunnittelun kustannukset ~10% (1 M€); Rakentamiskustannukset  5 - 15%(5-15 M€); Operointikustannukset 5 – 12% (90-320 M€)

Lähteet: Aalto-yliopisto, based on ERDF project Interreg 3C: Netw ork for Future Regional Health Care and process by Skåne Region Fastigheter
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Huolellisella palvelujärjestelmän ja toiminnan suunnittelulla 

voidaan arkkitehtuuri- ja teknisen suunnittelun, rakentamisen ja 

toiminnan kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi – jopa 5-15 %*
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Toiminnalliset kokonaisuudet

Keskussairaalaa suunniteltaessa on tärkeä kirkastaa sairaalan rooli 
palveluverkossa ja varmistaa sairaalarakennuksen tarkoituksenmukaisuus

Yksikkö: poliklinikka
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työpisteet

Prosessit

Aikataulutus

Logistiikka

Sairaala

Toiminnallinen kokonaisuus: 
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Vakioidut moduulit: vastaanottohuoneet

Pohjaselvitys ja konseptisuunnittelu

• Alueellisten terveydenhuollon palveluiden organisointi

• Sairaalan rooli ja profiili palveluverkossa

• Toiminnallisten kokonaisuuksien määrittely

Toiminnallinen suunnittelu

• Toiminnallisten kokonaisuuksien sisältöjen suunnittelu: 

palveluvalikoima, makrotason prosessit ja resurssointi

• Yksikkötason tarkastelu: mikrotason prosessit, tilat, 

aikataulutus ja logistiikka

Konkreettisen rakentamisen ja tilojen suunnittelu

• Vakioitujen moduulien ja yleisten tilojen suunnittelu

• Uusien toimintamallien käyttöönoton järjestäminen

• Työpisteiden ergonomia  



Rakennushankkeen valmistelussa määritellään sairaalan tarkoitus ja rooli 
suhteessa muihin toimijoihin
Hankkeen jatkuvan tuen tarkoitus on asetettujen tavoitteiden saavuttamisen turvaaminen ja kustannusten hallinta  

Hankkeen 
valmistelu alkaa 
sairaalan roolin 

määrittelyllä 
alueellisessa 

palveluverkossa

• Arvioidaan toiminnalliset ja tilankäytön 

muutokset ja 
kustannussäästötoimenpiteet, ja tuetaan 
muutosten läpivientiä

• Muutosten vaikutusten arviointi sairaalan  

• Toiminnallisten ja tilankäytön muutosten 

arviointi ja pienselvitykset

• Toiminnallisten muutosten koordinointi ja 
läpiviennintuki jo suunnitteluvaiheen 

aikana

Suunnittelussa 
arvioidaan 

rakennus- ja 
toiminnalliset 

elinkaari-
kustannukset ja 

tuottavuustavoitteet

• Määritellään alueellinen palvelutarpeen 

kehitys väestökehityksen, 
sairastavuuden ja palveluiden kysynnän 
perusteella

• Analysoidaan palveluverkon nykytila sen 
palveluntuottajien ja palveluiden sisällön

• Määritellään sairaalan rooli 
palveluverkossa

• Määritellään tuottavuustavoitteet ja 

keinot näiden tavoittamiseksi

Esimerkki: Keskussairaalan rooli alueellisessa terveydenhuollon 

palveluverkossa

Keskussairaala

Terveyskeskus

Alueen muut 

sote-palvelut

Päihdepalvelut

Ikäihmisten palvelut

Muut palvelut

Asukkaat

Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuolto



Ikävakioinnin jälkeenkin kuitenkin pienemmän väestöpohjan sairaaloissa ESH-päivystyskäyntejä on 

keskimäärin enemmän



Kirurgian toimenpidemäärissä on eroja ja näyttää, että pienemmän väestöpohjan 

alueilla toimenpiteitä suhteessa väestöön tehdään enemmän 



Suomen sairaaloiden hoitoajoissa näkyy ”Laatuluuta” – pienissä sairaaloissa vaihtelu 

selvästi suurempaa



Huomiota tulisi kiinnittää kirurgien toimenpidekohtaisiin volyymeihin: miten 

saavutetaan erikoistumisen ja toistojen hyödyt?



Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset 

sairaanhoitopiireittäin, vuonna 2016



Konsepti- ja toiminnallisen suunnittelun aikana sidotaan suurin osa sairaalan 
elinkaaren aikaisista toimintakustannuksista 
Näiden tarkka optimointi on tämän vuoksi elintärkeää

Konsepti-
suunnittelussa 

määritellään 
sairaalan konsepti, 
palvelutarjonta ja 

pääprosessit

• Määritellään pääprosessit, tila- ja 

kapasiteettitarpeet

• Suunnitellaan toiminnalliset ja logistiset 
ratkaisut, ottaen huomioon potilas-, 

henkilökunta- ja materiaalivirrat

• Validoidaan palveluiden kysynnän ja 

kehityksen arvioinnissa käytetyt tiedot

• Tuetaan päätöksentekoa tarkastamalla 
laskentamalli ja toiminnalliset oletukset

Toiminnallinen 
suunnittelu käsittää 

toiminnallisten ja 
logististen 

ratkaisuiden 
määrittelyn 

• Määritellään toiminnalliset 

kokonaisuudet, esim. vuodeosastot, 
päivystys, leikkaussalit ja tukipalvelut

• Valitaan sopivin lähestymistapa 

toimintojen suunnitteluun. Tämä voi 
olla esim. funktiolähtöinen, 

prosessilähtöinen, asiakas- tai 
asiakassegmenttilähtöinen

Esimerkki: Keskussairaalan toiminnallisten kokonaisuuksien sekä 

potilas- ja materiaalivirtojen määrittely 
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