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Hankesuunnitelma 

1 Yleistä 

1.1 Hankesuunnitelman taustat 

Siilinjärven terveyskeskuksen tiloja ei voida pitää enää terveellisenä, turvallisena tai tulevaisuuden sosi-
aali- ja terveyspalvelujen edellyttämänä toimintaympäristönä. Terveyskeskuksen nykyinen kiinteistö 
(Kasurilantie 3-5, 71800 Siilinjärvi) kärsii sisäilmaongelmista, kiinteistössä kasvaa kuntotutkimuksen mu-
kaan mm. sädesientä. Kuntotarkistuksia ja -tutkimuksia on tehty useita, ja niiden pohjalta on tehty myös 
erilaisia peruskorjauksia. Näistä huolimatta tiloja ei ole saatu kuntoon; osa tiloista on jouduttu poista-
maan käytöstä ja toimintoja on siirretty toisaalle kunnassa. Tilat ovat myös toiminnallisesti tulleet tiensä 
päähän, eivätkä ne enää palvele toivotulla tavalla kehittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 
potilasprosesseja. Tilojen arvioidut korkeat korjauskustannukset puoltavat myös rakennuksen purka-
mista ja uuden rakentamista. Uudet tilat tarvitaan välttämättä. 

Hankesuunnittelu käynnistettiin kevään 2018 alussa. Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 
20.6.2018 hankkeen tarveselvityksen (liite 1) käytettäväksi pohjana terveyskeskuksen hankesuunnitte-
lussa. Hankkeen tavoitteena on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen mallin mukaisen kiin-
teistön toteuttaminen.  

1.2 Terveyskeskushankkeen ohessa tehty kehittämistyö ja selvitykset 

Uutta rakennusta suunnitellaan käyttäjälähtöisesti huomioiden tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuol-
lon haasteet. Siilinjärvi osallistui aktiivisesti edellisen hallituskauden aikaiseen Pohjois-Savon soten val-
misteluun. Valmistelu päättyi maaliskuun 2019 alussa, minkä jälkeen maakuntatason suunnittelu on ol-
lut tauolla. Sen käynnistyessä mahdollisesti myöhemmin uudelleen huomioidaan suunnitelmat suunnit-
telussa edelleen. 

Terveyskeskuksen toimintaprosessit kuvattiin (liite 2) käyttäjälähtöisesti, yhteistyössä Granlund Consul-
ting Oy:n kanssa. Työpajatyöskentelyssä arvioitiin neljän ydinprosessin (vuodeosastopotilas, suun ter-
veydenhuollon potilas, vastanoton akuutti ja ei- akuutti potilas) nykytila ja kehitettiin kunkin prosessin 
ideaalimalli. Terveyskeskuksen tukipalvelujen toiminta- ja tilatarpeita kartoitettiin alustavasti kesän 2018 
aikana. Tukipalvelujen osalta hankesuunnitelmaa täsmennetään myöhemmin kunnan meneillään olevan 
palvelujen tuottamisen selvitystyön valmistuttua ja hankkeen toiminnallisen suunnittelun edetessä.  
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1.3 Hankesuunnittelun toteutus  

Hankesuunnittelu toteutettiin hankesuunnittelutyöryhmän yhteistyönä. Suunnittelu aloitettiin keväällä 
2018 tarveselvitystyöllä, jonka jälkeen jatkettiin hankesuunnittelulla. Hankkeen etenemistä ja hanke-
suunnittelutyöryhmän tehtäviä ohjasi ja valvoi ohjausryhmä, jonka kautta määriteltiin ja tarkennettiin toi-
minnallisia- ja tilatarpeita sekä kuntakuvallisia tavoitteita.  

Hankesuunnittelutyöryhmään (Tarveselvitys 2018, 6) kuuluivat Siilinjärven kunnan viranhaltijoista sosi-
aali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen (projektin johtaja, tukipalvelujen edustaja), johtava lääkäri Katri 
Hollmén (toiminnallisen suunnittelun johtaja), tekninen johtaja Ari Kainulainen ja toimitilapäällikkö Jukka 
Kellokumpu (projektin tekninen tuki). Käyttäjää edustivat osastonhoitaja Minna Skippari (vastaanotto, 
akuuttivastaanotto), osastonhoitaja Arja Remes (vuodeosasto), osastonhoitaja Auli Väyrynen (suun ter-
veydenhuolto), kuntoutuspäällikkö Helena Tepponen (kuntoutus) sekä vs. apulaisylilääkäri Anu Ryynä-
nen (lääkärivastaanotto).  

Konsultteina hankesuunnittelutyöryhmässä toimivat rakennuttamisjohtaja Marko Yli-Rantala, palvelu-
koordinaattorit Minna Alhonen ja Tuula Anttila (A-Insinöörit Oy Rakennuttaminen/Tampere) ja TtT Jori 
Reijula (Granlund Consulting Oy/ Kuopio). Konsultteina toimineet A-Insinöörit Oy Rakennuttami-
nen/Tampere ja arkkitehti Juha Ryösä Aihio arkkitehdit Oy:tä laativat hankkeelle tilaohjelman ja kustan-
nuslaskelmat sekä koostivat päätöksen tekoa varten hankesuunnitelmaraportin yhteistyössä hanke-
suunnittelutyöryhmän kanssa vuonna 2018.  

Tämä hankesuunnitelma on päivitetty lokakuussa 2019 yhteistyössä tilaajan edustajien sekä projektin-
johtaja Pertti Kalevon ja projektipäällikkö Hannu-Pekka Seppäsen (A-Insinöörit Oy Rakennuttaminen 
/Kuopio) ja projektipäällikkö Minna Alhosen (A-Insinöörit Oy Rakennuttaminen/Tampere) toimesta. 

Kokouksien ja palaverien lisäksi hankesuunnitteluryhmä järjesti tutustumiskäynnin JUST: een (Järven-
pään uusi sosiaali- ja terveyskeskus). Käyttäjien edustajat kävivät lisäksi tutustumassa Nurmijärven ter-
veysasemaan, Espoon sairaalaan ja Kalasataman uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen.  

Hankesuunnittelun lähtökohtana oli, että terveyskeskuksen uudisrakennus tulee nykyisen terveyskes-
kusrakennuksen välittömään läheisyyteen. Näin toimien terveyskeskus toimii nykyisissä tiloissa uusien 
tilojen käyttöönottoon asti eikä väistötiloja tarvita. Rakennuspaikka vaatii kaavamuutoksen. Kaavamuu-
tosprosessin valmistelusta vastaa kunnan kaavoituspäällikkö, joka on ollut mukana ohjaamassa hanke-
suunnitelmaan liitettävän terveyskeskuksen tontinkäyttösuunnitelman laadinnassa. Kaavamuutos on 
edennyt suunnitelman mukaan ja odotusarvo on, että kaava on vahvistettu viimeistään vuoden lopussa. 

2 Toiminta kiinteistössä ja hanketavoitteet 

2.1 Terveyskeskus 

Siilinjärven kunta vastaa tällä hetkellä alueen sote- toiminnoista, tiloista ja investoinneista. Siilinjärven 
Terveyspalvelut tuottaa tai hankkii tällä hetkellä kunnan asukkaille kaikki muut sairaanhoidolliset palve-
lut paitsi kotisairaanhoitoa, joka toteutetaan osana vanhuspalvelujen kotihoitoa. Edellisessä sote-valmis-
telussa linjattiin Siilinjärvellä olevan jatkossakin sote-keskus vuodeosastoineen sekä myös kunnan ulko-
puolelle lähialueille tarjottavia palveluita. Tämä on huomioitu hankesuunnitelmassa. Asia täsmentynee 
edelleen valmistelun käynnistyessä uudelleen. Tilojen muuntojoustavuus on ollut yhtenä suunnittelun 
kärkenä. 



  
  
    
 Tekniset palvelut 
 

 

6 (29) 

   
 
 

 
 

Siilinjärven Terveyskeskus 
HANKESUUNNITELMA 

 

Lähtökohtaisesti Siilinjärven uusiin täyden lähipalvelun terveyskeskustiloihin tulevat ainakin nykyiset ter-
veyskeskuksen toiminnat ja tilat korvaavat toiminnat ja tilat sekä niitä tukevat kliiniset ja muut tukipalve-
lut.  

Uuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen tulee sijoittumaan seuraavat käyttäjätahot valmistumisen jälkeen: 

‐ vastaanotto- ja akuuttivastaanotto 

 omalääkärit ja - hoitajat 

 erikoislääkärit 

 erityisasiantuntijat 

 sosiaaliohjaus 

‐ vuodeosasto, 35 sairaansijaa (24/7) 

 päiväsairaala 2 paikkaa 

‐ suun terveydenhuolto 

 hammaslääkärit 

 suuhygienistit 

  erikoishammaslääkäripalvelut 

 erityisasiantuntijat 

‐ kuntoutus (yksilö- ja ryhmäterapia ja – ohjaus, ja terveyskeskuksen eri yksiköiden tarvitsemat lä-
hiapuvälinepalvelut) 

‐ kuvantaminen (natiiviröntgen ja ultraääni) 

‐ laboratorio (näytteenotto, tutkimus ja analysointi) 

‐ varastot (laitteet, materiaalit, hoitotarvikkeet, lääkkeet) 

‐ vainajien säilytys- ja jäähyväistilat 

‐ muut tukitoiminnat 

‐  

‐ Terveyskeskuksen toiminta-aika on virka-aika, mutta kiirevastaanotto on avoinna klo 18.00 ja vii-
konloppuisin ja arkipyhinä klo 20.00 asti. Muuna aikana päivystys on Kuopion yliopistollisessa kes-
kussairaalassa.   Lisäksi vuodeosasto toimii 24/7  

2.2 Toiminta terveyskeskuksessa 

Tämän hankesuunnitelman taustalla on käyttäjien terveyskeskuksen toimintaprosessien- ja toimitilatar-
peiden selvitys- ja kehitystyössä kehitetty ja kuvattu uusi toimintamalli.  

Kriittiset yhteydet 

Toimintaprosessien- ja toimitilatarpeiden selvitys- ja kehitystyön (Reijula 2018, 9) aikana uuden sote-
keskuksen suunnittelun kriittisten yhteyksien tavoitteiksi toiminnalliselle suunnittelulle määriteltiin: 

‐ Sisääntulosta tulee löytää ja päästä helposti eri alueille (ml. akuutti ja kiireettömät vastaanotot, ku-
vantaminen, laboratorio). Sisääntulossa selkeä opastus myös vuodeosastolle, suun terveydenhuol-
toon ja kuntoutukseen.  

‐ Ensihoito ja päivystysalue on määrättyinä ajankohtina kyettävä erottamaan muusta toiminnasta si-
ten, että esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin käytössä ovat ainoastaan ao. toiminta ja tilat. Täällä 
pyritään helpottamaan potilasvirran hallintaa ja tehostamaan toimintaa.  
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‐ Terveyskeskuksen poikki kulkeva läpikulku aiheuttaa tarpeetonta ruuhkaa ja hankaloittaa työnte-
koa. Läpikulkua vähennetään riittävällä määrällä sisäänkäyntejä. 

2.2.1 Toiminnalliset tavoitteet 

Uuden terveyskeskuksen suunnittelun keskeisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi määriteltiin (Eml., 25-32) 
potilaslähtöisyys, sujuvan toiminnan mahdollistavat tilat, potilas- ja työturvallisuus, tiedonkulku sekä digi-
taalinen informaatio.  

‐ Potilaslähtöisyys tarkoittaa mm. potilasvirtojen hallittavuutta toimintojen lähekkäin sijoittelulla, help-
pokulkuisuudella, toimivalla äänieristyksellä, apuvälinepalveluilla sekä riittävällä määrällä hoitohuo-
neita.  

‐ Toiminnan sujuvuuden mahdollistavat mm. helposti saavutettavissa olevat muunneltavat, monikäyt-
töiset ja riittävän isot tilat, tilojen väliset kriittisten yhteyksien (läheisyys) huomiointi, tarvittavat tila-
varaukset ja työvälineet, toiminnallinen akuuttialue sekä riittävät henkilöstön tilat.  

‐ Kiitettävä potilas- ja työturvallisuus edellyttää tehokasta potilaan seurantaa, uusien teknologioiden 
hyödyntämistä turvallisuusratkaisuissa, esteettömien ja ergonomisten ratkaisujen hyödyntämistä, 
yksityisyyden ja työrauhan priorisointia sekä korkeatasoisen LVI-osaamisen ja teknologian hyödyn-
tämistä terveen rakennuksen takaamiseksi.  

‐ Tiedonkulku ja digitaalinen informaatio käsittävät tehokkaan potilastiedon käsittelyn, selkeät opas-
teet ja kulunvalvonnan, kommunikaation ja digitaalisen tiedonsiirron sekä tiedonhallinnan työn suju-
voittamiseen. 

2.2.2 Palvelujen käyttäjät 

Siilinjärven terveyskeskuksen palveluiden piiriin kuuluun tällä hetkellä kunnan omien asukkaiden lisäksi 
yli 700 palvelujen piiriin kirjautunutta ulkopaikkakuntalaista. Kohderyhmänä ovat sekä aikuiset että lapsi- 
asiakkaat, joilla on jokin perusterveydenhuollon (sairaala)hoitoa, kuntoutumista tai tutkimista edellyttävä 
oire/vaiva, sairaus tai sairauden jälkitila. Terveyskeskuksessa (kaikki vastaanotot) ennakoidaan käyvän 
kuluvana vuonna päivittäin noin 380 asiakasta.  

Siilinjärvellä (Tilinpäätös 2018, taloussuunnitelma 2019-2020, 9-13) asui vuoden 2018 lopussa 21 674   
asukasta, jossa kasvua edellisvuoteen +17 asukasta (+0,1 %). Siilinjärven väestön kasvu on hidastunut 
huomattavasti aiempien vuosikymmenien kasvusta. 

‐ Kuluvalla vuosikymmenellä väestön kasvu kuntastrategian mukaan on 1500 - 2200 asukasta. Kun-
nan valitseman rohkean kasvupolitiikan mukaan pienenevä luonnollinen kasvu korvataan kasva-
valla muuttovoitolla. Tavoitteena on vuoteen 2025 saakka kokonaiskasvu vähintään 150 asukasta 
vuodessa. 

‐ Siilinjärven väestö on varsin nuorta. Keski-ikä vuonna 2018 oli 41,0 vuotta. Alle 15 -vuotiaiden 
osuus oli vuonna 2015 20,6 % (Pohjois-Savo 15,1 %, koko maa 16,3 %).  

‐ Yli 75-vuotiaiden määrä kolminkertaistuu Siilinjärvellä seuravan 20 vuoden aikana (Master Plan, 
PSSHP ja KYS 2016, 6). 

‐ Kunnan asukkaista vajaa puolet asuu kirkonkylässä, runsas neljännes maaseutualueella ja neljän-
nes Toivala-Vuorela -alueella. 

‐ Kunnan väestö on hyvin koulutettua, vuonna 2015 oli 75,7 % 15 vuotta täyttäneistä suorittanut vä-
hintään keskiasteen ammatillisen tutkinnon (Pohjois-Savo 71,4 % ja koko maa 70,7 %). 
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Palvelujen kysyntä kasvaa 

Väestön ikääntymisestä johtuva palvelujen tarve kasvaa pidemmällä aikavälillä. Peruspalvelujen kysyn-
nän arvioidaan kasvavan 34% vuoteen 2030 mennessä (Master Plan, PSSHP ja KYS 2016, 7).  

‐ Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (myöhemmin PSSHP) väestö oli maan 21 sairaanhoitopiirin jou-
kossa sairainta (vakioimaton indeksiluku oli 130,5/vakioitu 119,9/maan keskiarvo 100).  Siilinjärven 
sairastavuusindeksi (Kelan terveyspuntarin sairastavuusindeksi) oli 96,6 vuonna 2015, ainoana 
kuntana alle maan keskiarvon (Master Plan, PSSHP ja KYS 2016, 8). 

‐ Kansantauti-indeksillä mitattuna Pohjois-Savossa oli kansantauteja selvästi enemmän kuin maassa 
keskimäärin (vakioimaton indeksi 139, 3/vakioitu 129,5/maan keskiarvo 100). Siilinjärvi oli lähes 
kaikissa tarkastelluissa sairauksissa (diabetes, psykoosit, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, 
astma, verenpainetauti, sepelvaltimotauti) pienempien esiintymislukujen kuntia (Master Plan, 
PSSHP ja KYS 2016, 8). 

 
Kysynnän 34%:n kasvuodotus vuoteen 2030 mennessä (noin 3%/vuosi, vuodet 2019-2030) tarkoittaisi 
terveyskeskuksen vastaanottopalvelujen (kaikki vastaanotot) osalta vuosittain noin 12 lisäasiakasta per 
päivä.  

2.2.3 Henkilöstö 

Siilinjärven kuntastrategia 2025 mukaan yksi kunnan strategisista tavoitteista on osaava, hyvinvoiva ja 
motivoitunut henkilöstö, joka saavutetaan osallistavan johtamisjärjestelmän, yhteistyön sekä kehittävän 
ja tuloksellisen työotteen avulla (Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020, 31).  

Tulevilla muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia henkilöstöön. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen 
muutoksen yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää, myös jaksamiseen ja työkyvyn säilymiseen liittyvät ris-
kit on otettava huomioon. Henkilöstön osaamisen ja osallistavan esimiestyön merkitys korostuvat muu-
tostilanteessa ja nämäkin ovat työtyytyväisyyden kannalta merkityksellisiä. Em. asioiden huolenpito ja 
niiden kehittymisen seuranta ovat tärkeää sopeuttamisvaiheen aikana. Sairauspoissaolojen määrän ja 
kehittymisen seuranta (taulukko 1) on keskeistä muutoksesta ja henkilöstöön kohdistuvien vakauttamis-
toimien vaikutusten arvioinnissa. (Eml., 26.) 

Mittari/vuodet 2015 2016 2017 2018 1-8 /2019 

Sairauspoissaolot/kalenteri-
päivä./vak.tt/vuosi 10,3 9,2 8,3 8,7 13,3 

Taulukko 1. Siilinjärven terveyspalvelujen henkilöstön sairauspoissaolot vuosina 2015-2019 (kpv.). 

- Rakennusten ja toimitilojen hyvän kunnon sekä henkilöstön sairauspoissaolojen yhteys on kiistaton 
(Master Plan, PSSHP ja KYS 2016, 40). Tiettyjä terveyskeskuksen toimintoja ja tiloja on jouduttu 
siirtämään useampaan kertaan sisäilmaongelmien vuoksi ja tällä hetkelläkin osa toiminnoista sijait-
see terveyskeskuksen ulkopuolella (Tarveselvitys 2018, 7). Sairauspoissaolot ovat vähentyivät vuo-
teen 2017 asti. Samanaikaisesti henkilöstöä siirtyi työskentelemään väistötiloissa. Sairauspoissa-
olojen laskusuuntaa ei voida kuitenkaan suoraan tutkimatta yhdistää henkilöstön siirtymiseen mah-
dollisesti paremman sisäilmasto-olosuhteen omaaviin tiloihin. Nyt sairauspoissaoloissa on näky-
vissä kasvua. 
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Henkilökunnan eläköityminen aiheuttaa ensi vuosikymmenellä nopean sukupolven vaihdoksen tervey-
denhuollossa. Kaikkien ammattiryhmien kilpailukyvystä on huolehdittava, sillä koulutettavasta nuori-
sosta ja työikäisestä väestöstä kilpailevat myös muut toimialat. (Master Plan, PSSHP ja KYS 2016, 7.) 
Osaavan ja sitoutuneen henkilöstön rekrytointi edellyttää, että (maa)kunta säilyy vetovoimaisena ja mo-
dernina työnantajana.  

Terveyskeskuksessa tulee työskentelemään yhteensä noin 130 henkilöä (liite 3), jakautuen seuraavasti:  

‐ vastaanottopalvelut, yhteensä 42,5 henkilöä 

‐ vuodeosastopalvelut, yhteensä 37 henkilöä 

‐ suun terveydenhuoltopalvelut, yhteensä 19,5 henkilöä 

‐ kuntoutuspalvelut, yhteensä 8 henkilöä 

‐ ostopalvelu/muualta käyvät eri erikoisalojen konsultit, yhteensä 11 henkilöä. Tämä on kasvava 
ryhmä. 

‐ muut, yhteensä 11 henkilöä  
 
Vastaanotto-, suun terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelujen henkilöstöstä suurin osa tekee vastaanotto-
työtä, loput muuta asiakaspalvelu- tai hallintotyötä. Tiloissa työskentelee mahdollisesti myös itsenäisiä 
yrittäjiä liiketiloissa, kuten kahvilatoiminta.   

Vuodeosaston henkilökuntamitoitus välittömässä hoitotyössä on 0,66.  

Terveyskeskus toimii lääketieteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden opetuspaikkana. 

2.2.4 Tulokselliset palveluprosessit  

Siilinjärven kuntastrategia 2025 (Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020, 30 ja 85-87) mu-
kaan yksi kunnan strategisista tavoitteista on tulokselliset palveluprosessit. Siilinjärvi järjestää tehok-
kaasti ja joustavasti peruspalvelut, kehittää suunnitelmallisesti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti palve-
luprosesseja ja hyödyntää ennakkoluulottomasti eri vaihtoehtoja palveluiden tuottamiseksi. Kun Siilin-
järvi ostaa palveluja tai järjestää palveluja yhteistyössä muiden kuntien kanssa, kunta kiinnittää erityistä 
huomiota palveluprosessien tehokkuuteen (kuntatalouden näkökulmasta) ja vaikuttavuuteen (asia-
kasnäkökulmasta) sekä siihen, että toimintaa kyetään tehokkaasti ohjaamaan ja seuraamaan. 

Siilinjärven kuntastrategian 2025 vaikutuksina terveyskeskuksen toimintaan ja tavoitteisiin on kirjattu 
mm: 

‐ omaa toimintaa vahvistamalla korvataan ostoja 

‐ erityistason palveluiden tarpeeseen vaikutetaan ylläpitämällä ja vahvistamalla omaa peruspalvelu-
tasoa 

‐ palveluohjauksen tehostaminen siten, että asiakkaan tarpeet ja kulloinkin ostettava palvelu kohden-
tuvat oikein 

‐ palvelutoiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta lisätään toimintamallimuutoksilla, palvelutoiminnan 
sisällöillä, toimintatavoilla, resurssien kohdentamisella ja mobiili- ym. teknologian hyödyntämisellä 

‐ osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö 

‐ vähemmän henkilöstön sairauspoissaoloja 
 
Keinoina tavoitteen saavuttamiseksi mainitaan: 
‐ ostopalvelujen hyödyntäminen tarkoituksenmukaisella tavalla 
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‐ suunnitelmallinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja kansalaistoiminnan edellytysten vahvista-
minen 

‐ palvelutarpeiden ennakoiminen ja ennaltaehkäisevän työn suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen to-
teuttaminen 

‐ keskeisten hoitoketjujen ja muiden palveluprosessien järjestelmällinen arviointi ja kehittäminen   

‐ ohjaava taksapolitiikka 

‐ palveluiden kustannusten, laadun ja vaikuttavuuden tuntemuksen ja seurannan parantaminen, jotta 
palveluohjaus voi tapahtua tehokkaasti ja tiedostetusti ja jotta jokainen työntekijä voi vaikuttaa 
omilla ratkaisuillaan toiminnan kehittämiseen 

‐ avoimien ” matalan kynnyksen” palvelumuotojen kokeilut.  

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset 2016  

Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset Siilijärven kunnan osalta vuonna 2016 olivat  
2974 €/asukas, joista sosiaalitoimi yht. 1130 €/asukas ja terveystoimi yht. 1843 €/asukas,  

‐ josta perusterveydenhuollon avohoito 421 €/asukas 

‐ josta suun terveydenhuolto 50 €/asukas 

‐ josta perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 109€/asukas 

‐ josta erikoissairaanhoidon 1241€/asukas 
 
Manner-Suomen 297 kunnan vertailussa sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset olivat  
3 264 euroa/asukas vuonna 2016. Terveydenhuollon osuus kustannuksista oli 56 %. Erikoissairaanhoi-
don osuus sosiaali- ja terveystoiminnasta oli 37 % eli 1 204 euroa/asukas ja perusterveydenhuollon 
osuus 19 % eli 607 euroa/asukas. Sosiaalitoimen euromääräiset nettokustannukset olivat 1 440 per 
asukas. Ikääntyvien ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien osuus sosiaalitoimesta oli yhteensä 20 % 
eli 281 euroa/asukas (Kuntaliitto 2018).  

 
Siirtyvien toimintojen tilinpäätös 2018 ja talousarvio 2018  

Siirtyvien toimintojen tilinpäätös vuonna 2018 (taulukko 2). Vastaanottopalvelujen luvuissa on ko. 
vuonna mukana myös Vuorelan terveysasema. 

SIIRTYVIEN TOIMINTOJEN TP 2018 

  Toimintakate Tilikauden tulos 

Vastaanottopalvelut - 4 383 679 - 4 643 666 

Röntgen - 189 242 - 207 414 

Siilinjärven vuodeosasto - 2 148 425 - 2 360 991 

Suun terveydenhuolto - 1 042 866 - 1 171 355 

Kuntoutus - 1 256 826 - 1 329 181 

Yhteensä - 9 021 038  - 9 712 607  

Taulukko 2. Siirtyvien toimintojen tilinpäätös 2018. 
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Merkittävimpiä sisäisiä eriä (eri hallinnonalojen väliset palvelujen ostot) ovat Ruoka- ja puhtauspalvelui-
den tuottamat ateria- ja siivouspalvelut, Teknisten palveluiden Toimitilojen ylläpidon tulosalueen tuotta-
mat tilapalvelut (kunnossapito-, lvi-, talonmies- ym. palvelut) sekä hallinnon palvelut (henkilöstöhallinto, 
toimisto-, talous- ja tietohallintopalvelut).  

Terveyspalvelujen toimintakatearvio kuluvalle vuodelle 2019 on elokuun lopun tilanteen mukaan 
10.594.000  

Terveyspalveluiden tilavuokrissa on tapahtunut muutosta siihen suuntaan, että ulkoisten tilavuokrien 
määrä on kasvanut vuodesta 2017 (254.690,00 €) noin 50 000 € tämän vuoden (2019) ennusteeseen 
(301.902,00€) verrattuna. Sisäiset huoneistopalvelumenot ovat sitä vastoin laskeneet, suhteessa jopa 
enemmän, mitä on tullut kasvua ulkoisiin tilavuokriin. Suun terveydenhuollolle jouduttiin vuokraamaan 
viipalerakennus (sis. 2 hoitohuonetta) sisäilmaongelman vuoksi vuoden 2019 alusta. 

Alla (kuva 1) valtuustoa suunnittelukaudella 2018-2020 sitovat tavoitteet. 

 

Kuva 1. Valtuuston sitovat tavoitteet 2018-2020. 

 
Erikoissairaanhoidon tilinpäätös 2018 ja talousarvio 2019 

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääosin KYS:lta, muitakin tuottajia käytetään. Alla Siilinjärven 
erikoissairaanhoidon tilinpäätös vuonna 2018.  

 
Erikoissairaan-
hoito Alkuperäinen Talousarvio- TA muutosten Toteutuma Poikkeama 

 TA 2018 muutokset jälkeen 2018   

TOIMINTAKULUT -28 384 314 -650 000 -29 034 314 -28 914 527 119 787 

      
TOIMINTAKATE -28 384 314 -650 000 -29 034 314 -28 914 527 119 787 

Kuva 2. Siilinjärven erikoissairaanhoidon tilinpäätös 2018. 

Kuluvan vuoden 2019 talousarvioon on varattu erikoissairaanhoidon kustannuksiin lisätalousarvion jäl-
keen n. 29,7 M€. 
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2.2.4.1 Ydinprosessit 

Uuden terveyskeskuksen suunnittelun keskeisiksi kriittisiksi ydinprosesseiksi valittiin akuutin ja kiireettö-
män potilaan hoito (vastaanottopalvelut), vuodeosastohoito (sairaalapalvelut) ja suun terveydenhuolto 
(Reijula 2018, 6).  

1. Vastaanottopalvelut 

Siilinjärvellä pitkään käytössä olleesta väestövastuumallista joudutaan luopumaan työaikalain muutok-
sen vuoksi. Malli puretaan marraskuussa 2019 potilastietojärjestelmän vaihdoksen yhteydessä. 

a. Akuuttipotilaan hoito 

Päivä- ja ilta-aikainen akuuttivastaanotto on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille, kii-
reellistä hoitoa tarvitseville potilaille, joiden tutkimusta ja hoitoa ei voida turvallisesti siirtää tehtäväksi 
seuraavalle arkipäivälle.  

‐ Akuuttivastaanotto toimii arkipäivisin klo 8.00-20.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 8.00-18.00, 
jonka jälkeen akuuttivastaanotto siirtyy KYS päivystykseen.  

‐ Akuuttivastaanottokäyntien ajanvaraus tehdään puhelimitse joko ajanvarauksesta, omahoitajalta tai 
vastaanottopisteestä (so. kävellen ovesta sisään). 

‐ Akuuttivastaanottoon tuodaan ambulanssilla km. 3-5 potilasta päivässä. 

‐ Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä, ei tulojärjestyksessä.  

‐ Akuuttivastaanotossa on viiden (5) paikan tarkkailutila seurantaa ja hoitoa tarvitseville potilaille. Yk-
sikössä toteutettiin viikon (viikko 28/2018) ajan tilojen (seuranta, eristys, toimenpidehuone) käytön 
seuranta. Seurantatilassa oli keskimäärin 10 potilasta päivittäin (ruuhkahuippu klo 12), eristys oli 
käytössä kolmena päivänä viikossa ja toimenpidetilassa hoidettiin keskimäärin 6 potilasta päivittäin.  

‐ Akuuttivastaanottopalvelut hyödyntävät samoja kuvantamis- ja laboratoriopalveluja kuin vastaanot-
topalvelut ja vuodeosasto.  

‐ Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) ensihoitokeskus on vastuussa alueen ensihoitopalvelu-
jen (ml. tuonti akuuttivastaanottoon ja siirto muualle) järjestämisestä. Alueella toimii yhteensä 25 
ensihoidon yksikköä. 

 
Vuonna 2019 on tulossa kansallinen Päivystysapu 116 117, ohjausta ja neuvontaa puhelimen ja digipal-
velujen avulla. PSSHP on myös mukana Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa, joka on Suomen yliopistol-
listen sairaaloiden asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden kehittämishanke vuosina 2016-2018. 

Seurantavuosien 2015-2017 aikana hoidettiin päivittäin akuutisti 18-19 henkilöä (luvuissa mukana myös 
Vuorelan terveysaseman päivystyskäynnit). Siilinjärven akuuttivastaanotolla ennakoidaan käyvän kulu-
vana vuonna noin 17 henkilöä per päivä (6 käyntiä/vastaanotto/päivä). Akuuttivastaanoton ei-fyysisiä 
kontakteja (puhelut ym.) on yhteensä noin 22 kpl/pv. 

‐ Kysynnän 34%:n kasvuodotus vuoteen 2030 mennessä (noin 3%/vuosi, vuodet 2019-2030) tarkoit-
taisi akuuttipalvelujen osalta vuosittain noin 0, 5 lisäasiakasta per päivä.  

 
b. Kiireettömän potilaan hoito 

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto toimii kaikkina arkipäivinä (ma-to 7.30-15.00, pe 7.30-15.00). 
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‐ Vastaanottokäyntien ajanvaraus tapahtuu omahoitajan kautta. Vastaanotolla on käytössä takaisin-
soittojärjestelmä. Hoitaja tekee puhelimessa hoidon tarpeen arvioinnin, jonka perusteella asiakas 
saa kotihoito-ohjeet tai ohjauksen tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. 

‐ Sähköisen yhteydenottopyynnön voi jättää myös KLINIK-järjestelmän (24/7) kautta. 

‐ Hoitajan ajanvarausvastaanottoon kuuluu oman vastuualueen potilaiden hoitajavastaanotto, ohjaus 
ja neuvonta, lääkärin ajanvarauksen hoito ja toimenpiteissä avustaminen.  

‐ Vastaanottopalveluja tuottavat myös asiantuntijahoitajat (valtimotauti-, antikoagulantti-, uniapnea-, 
tartuntatautihoitaja), psykologi, radiologi ja geriatri sekä ostopalveluna jalkojenhoitaja, ravitsemuste-
rapeutti, ortopedi, plastiikkakirurgi, tartuntatautilääkäri, fysiatri, lastenneurologi ja päihdelääkäri, kar-
diologi ja silmälääkärit.  

‐ Vastaanottopalvelut hyödyntävät samoja kuvantamis- ja laboratoriopalveluja kuin akuuttivastaanot-
topalvelut ja vuodeosasto.  

 

Seurantavuosien 2015-2017 aikana kiireetöntä hoitoa sai päivittäin noin 300 henkilöä (luvuissa mukana 
myös Vuorelan terveysaseman käynnit). Siilinjärven terveyskeskuksen vastaanotoilla ennakoidaan käy-
vän kuluvana vuonna kiireettömästi noin 230 henkilöä (13 käyntiä/vastaanotto/päivä). Vastaanoton ei- 
fyysisiä kontakteja (puhelut ym.) on yhteensä noin 200 kpl/pv. 

‐ Kysynnän 34%:n kasvuodotus vuoteen 2030 mennessä (noin 3%/vuosi, vuodet 2019-2030) tarkoit-
taisi kiireettömän potilaan palvelujen osalta vuosittain noin 7 lisäasiakasta per päivä.   

 
Vastaanottotoiminnoille on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 1150hym². 
- Hym² eli hyötyneliömetri, suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin käytettävien huo-

neiden ja tilojen pinta-ala. Hyötyneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, 
hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitehinta- sekä rakennus-
kustannusarvion laatimisen yhteydessä.  

 
c. Terveystupa  

Siilinjärven terveyskeskuksen aulassa sijaitsee väestölle tarkoitettu terveystupa, joka on auki virka-ai-
kana. Tarjolla on ilmaista kirjallista materiaalia, testejä ja ohjeita. Tempauksia järjestetään vaihtuviin tee-
moihin liittyen tuvan ilmoitustaululla kerrotulla tavalla. Tupa on varustettu tietokoneella. Tuvassa voi 
myös mitata verenpaineensa ja painonsa.  

Terveystuvalle on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 10hym2. 

d. Sosiaaliohjaus 

Hankesuunnitelmassa on varattu tilaa myös sosiaaliohjaukselle ja sosiaalityöntekijän vastaanotolle, 
mikä oli edellisessä sote-suunnittelussa ehdotuksena. Sosiaalityöntekijä pitää vastaanottoa nykyisenkin 
terveyskeskuksen tiloissa eikä tästä palvelusta haluta luopua. 

Tarve sosiaaliohjaukselle voi johtua esimerkiksi asiakkaan yksinäisyydestä, päihdeongelmista, toimeen-
tuloon, työllisyyteen ja asumiseen liittyvistä ongelmista tai avuntarpeesta vaikkapa etuuksia haettaessa. 
Sosiaaliohjaajan tehtävänä on tarjota neuvontaa, kertoa asiakkaan oikeuksista ja ohjata tilanteessa tar-
koituksenmukaisimpien palveluiden ääreen. Ennaltaehkäisevä vaikutus syntyy siitä, että lähipalveluna 
tarjottava sosiaalipalvelu auttaa puuttumaan ongelmiin nykyistä aikaisemmassa vaiheessa ja eri ammat-
tilaiset työskentelevät yhdessä asiakkaan parhaaksi. Apua on tarjolla nopeammin, kun tiedonkulku hel-
pottuu ja asiantuntijat ovat asiakkaan lähellä. Palveluiden integraatio on asiakkaan etu. 
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Valtakunnallisena tavoitteena on sosiaaliohjauksen tuominen osaksi muita palveluja. Se vaatii uuden-
laisten toimintatapojen omaksumista. On tärkeää, että sosiaaliohjaaja olisi entistä enemmän fyysisesti 
läsnä sote-asemalla. Asiakkaita sosiaaliohjaajalle lähettävät kaikki terveysasemilla työskentelevät am-
mattiryhmät. Yksi vaihtoehto ovat yhteisvastaanotot terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Sosiaa-
liohjaajan päivystysajat mahdollistaisivat asiakkaille matalan kynnyksen palvelun.  

Terveysasemalla sosiaaliohjauksen työntekijältä vaaditaan laajaa alueellista palveluiden ja verkostojen 
tuntemusta. Asiakkaalle pitäisi osata tarjota niin kunnallisia kuin yritysten ja yhdistyksien tarjoamia pal-
veluja (edellyttää alueellisia ajan tasalla olevia ”hakuohjelmia”). 

2. Sairaalapalvelut 

Siilinjärven terveyskeskuksen lyhytaikaishoidon vuodeosasto (35 sairaansijaa) tarjoaa perusterveyden-
huollon kuntouttavaa lyhytaikaista sairaalahoitoa vuodeosaston henkilökunnan ja kuntoutuspalvelujen 
henkilökunnan yhteistyönä. Osaston yhteyteen sijoittuu 2 paikan päiväsairaala, jossa hoidetaan esimer-
kiksi suonensisäiset infuusiot ym.  

Osastolle luodaan edellytyksiä potilaiden läheisten läsnäoloon ja hyödyntämiseen kuntoutumisessa. Ta-
voitteena on luoda osastolle olosuhteet, joissa potilaiden hoito, kuntoutus ja kotiutuminen toimisivat opti-
maalisesti. Vuodeosaston tilat innostavat potilaita omatoimiseen ja ohjattuun kuntoutumiseen ja arkielä-
män toimintojen ylläpitoon.  

Potilaat tulevat osastolle lääkärin lähetteellä erikoissairaanhoidosta, terveyskeskuspäivystyksestä ja 
omalääkärien vastaanotoilta. Merkittävä osa potilasvirrasta joko tulee tai lähtee Kuopion yliopistollisesta 
sairaalasta (KYS), joten yhteyksien Siilinjärven ja KYSiin on oltava kunnossa. Se tarkoittaa mm. liiken-
neyhteyksien ja parkkialueiden järjestämistä niin, että etäisyys vuodeosastolle olisi kohtuullinen. Kulku 
vuodeosastolle olisikin toteutettava lähtökohtaisesti katutasolta, jotta potilaan pääsy vuodeosastolle olisi 
mahdollisimman nopea ja vaivatonta. (Reijula 2018, 11.) Potilas kotiutuu vuodeosastolta kotiin, kotihoi-
don piirin tai siirtyy tarvittavaan jatkohoitoon muualle.  

‐ Yleisimmin vuodeosastohoidon tarve kohdistuu sisätautisiin, kirurgisiin, neurologisiin ja geriatrisiin 
pulmiin sekä infektioiden hoitoon, eristys-, saatto- ja katkaisuhoitoon. 

 
Osastohoidon näkökulmasta (Reijula 2018, 10) terveyskeskuksen kriittisin sisäinen yhteys on akuutti 
vastaanotto, jonka kautta kulkee valtaosa osastohoitoon saapuvista potilaista. Yhteyden on oltava teho-
kas ja potilasvirran mahdollisimman sujuva, joten akuutti vastaanotto tulee sijoittaa vuodeosaston lä-
helle. Myös muiden osaston päivittäin tarvitsemien tukipalvelujen (laboratorio, kuvantaminen, fysiotera-
pia, apuvälineet, ruoka, lääkkeet, puhtaat tekstiilit/likapyykki, hoitotarvikkeet- ja välineet, laitteet, jäte-
huolto) sujuva logistiikka tulee huomioida suunnittelussa.  

Toiminnallisen suunnittelun (Reijula 2018, 16-18) myötä osastohoidon merkittävimmät uudistukset ovat 
huomattavasti aikaisempi potilaan hoidon suunnittelu, millä pyritään minimoimaan pitkiä ja turhia odo-
tusaikoja hoidon loppupuolella ja johon liittyy potilaan kotiutuksen ja jatkohoidon suunnittelu jo enna-
koivasti.  

Uuden vuodeosaston sairaansijoista vajaa puolet (11 kpl) on yhden (1) hengen potilashuoneita, joissa 
jokaisessa on oma WC ja suihkutila. Yhden hengen huoneista neljä (4) on sulullisia eristyshuoneita. 
Omaisella on mahdollisuus yöpyä viidessä (5) huoneessa (saattohoito, muu). Loput potilashuoneet ovat 
kahden (2) hengen potilashuoneita. 
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Yhden hengen potilashuoneen rakennuskustannukset ovat korkeammat kuin monen hengen huo-
neiden, mutta toiminnalliset elinkaarikustannukset ovat matalammat. Yhden hengen huoneratkai-
suissa on vähemmän sairaalainfektiota, vuodepaikkojen käyttöaste voidaan pitää korkeampana, 
keskimääräinen hoitoaika on lyhyempi, lääkitysvirheitä ja potilassiirtoja on vähemmän. Potilastyyty-
väisyys on parempi, potilaan yksityisyys, asioinnin luottamuksellisuus ja hoitajien aika potilaalle li-
sääntyvät. Huoneissa on vähemmän melua, potilailla on vähemmän stressiä ja univaikeuksia. Myös 
henkilöstön tyytyväisyys on parempi ja työn tehokkuuden on arvioitu lisääntyvän. Omaisen läsnäolo 
ja yöpymismahdollisuus helpottaa osaltaan hoitajien työtä (Master Plan, PSSHP ja KYS 2016, 32).  

‐ Osaston kuormituksen keskiarvo vuosina 2015-2017 oli 78,1% (bruttohoitopäivistä laskettuna, mu-
kana myös pitkäaikaishoitopäivät). Vuonna 2018 kuormitusprosentti oli 83. Maaliskuussa 2019 
osaston paikkamäärä laskettiin 35+4:stä 35:een. Se on riittänyt yksittäisiä päiviä lukuun ottamatta 
hyvin. 

- Keskimääräinen hoitoaika on noin 6 päivää.  

‐ Päiväsairaalan toimintaan on varattu yksi kahden (2) hoitopaikan tila. Vuoden 2018 aikana päivä-
sairaalapotilaita oli hoidettavana keskimäärin yksi potilas päivittäin. Toiminta ei vaadi erillisiä henki-
löresursseja, mutta ao. tila varustetaan siten, että sitä voidaan käyttää sekä tuoli- että vuodepaikan 
potilaille.  

 
Vuodeosastolle on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 1050 hym².  
 
3. Suun terveydenhuoltopalvelut 

Suun terveydenhuollon tulosyksikkö tuottaa ehkäisevän, korjaavan ja kuntouttavan suun terveydenhuol-
lon palvelut. Tavoitteena on tuottaa palvelut lähipalveluina, ammattitaitoisesti, kustannustehokkaasti, 
yksilöllisyyttä ja ennaltaehkäisyä korostaen. Kiireettömän hoitoajan hammaslääkärille saa keskimäärin 
1-2 kuukaudessa ja suuhygienistille noin 3-5 viikossa. Särkypäivystykseen pääsee samana päivänä 
(soitto ajanvarausnumeroon, hoidon tarpeen arviointi). Hammaslääkäripäivystys on Kuopiossa arkisin 
klo 16 jälkeen, viikonloppuisin ja arkipyhinä.  

Terveyskeskuksen suun terveydenhuollon asiakkaan tuleva potilasprosessi (Reijula 2018, 18-20) on 
suunniteltu seuraavan laiseksi: 

‐ asiakas varaa vastaanottoajan (ajanvaraus arkisin klo: 8:00-14:00, käytössä takaisinsoittopalvelu 

‐ varatusta ajasta tulee tekstiviestimuistutus edellisenä päivänä potilastietojärjestelmässä olevaan 
matkapuhelinnumeroon tai sähköinen asiointi Mobiili Kansalaisen Ajanvaraus -ohjelmistolla) 

‐ tutkimus- ja hoitotoimenpiteet 

‐ saa tarvittaessa uuden ajan vastaanottohuoneesta 

‐ kotiutuu tai lähetetään jatkohoitoon  

Vuonna 2018 suun terveydenhuollon palveluja käytti noin 91 (noin 8 käyntiä/vastaanotto/päivä) asia-
kasta päivittäin. Ei-fyysisiä kontakteja (puhelut ym.) tapahtuu harvoin.  

‐ Kysynnän 34%:n kasvuodotus vuoteen 2030 mennessä (noin 3%/vuosi, vuodet 2019-2030) tarkoit-
taisi suun terveydenhuollon palvelujen osalta vuosittain noin 3 lisäasiakasta per päivä. 

 
Suun terveydenhuollon yksikölle on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 400 hym2. Yksiköllä on 
oma välinehuolto.  
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2.2.4.2 Toimintaa tukevat kliiniset ja muut tukipalvelut 

1. Kliiniset tukipalvelut  

a. Laboratoriopalvelut 

Siilinjärven laboratorio tuottaa laboratoriopalveluita Siilinjärven terveyskeskuksen toimipisteissä (ISLAB 
2015, 2-4). Hallinnollisesti laboratorio kuuluu Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän 
(ISLAB) Kuopion aluelaboratorioon.  

Siilinjärven näytteenotto on avoinna ma-pe klo 7.00 – 13.00. Päivystysnäytteitä otetaan klo 14.30 
saakka. Asiakkaita otetaan ilman ajanvarausta sekä ajanvarauksella (puhelinajanvaraus arkisin klo 12-
14.00, www.islab.fi/ajanvaraus 24/7, spirometria-tutkimuksiin on erillinen puhelinajanvarausnumero). 
Näytteenotto painottuu aamuun/aamupäivään. Laboratorio hakee verinäytteet vuodeosastolta pyydettä-
essä aamulla sekä päivän aikana.  

ISLAB Siilinjärven laboratorion työt ovat jaettu viiteen eri työpisteeseen: fysiologian, kemian, hematolo-
gian, erite- ja mikrobiologia. Näytteenotto sisältyy jokaiseen työpisteeseen. Siilinjärven laboratoriossa 
otetaan veri-, virtsa-, nielu-, sieni-, virus-, bakteeriviljelynäytteitä sekä tehdään Ekg- ja spirometriatutki-
muksia. Osa näytteistä tutkitaan omassa laboratoriossa ja osa lähetetään ISLABin Puijon laboratorioon 
(näytekuljetuksia kaksi kertaa päivässä). Terveyskeskuksen henkilökunta tekee päivystysaikaan tarvitta-
essa tutkimuksia vierianalytiikkalaitteilla. Työpisteiden työkuvaukset liitteessä 4.  

Laboratoriossa on käytössä Multilab-tietojärjestelmä. Laboratoriotulosten vastaamisessa ja ilmoittami-
sessa yksiköihin toimitaan ISLABin ohjeiden mukaan. 

Siilinjärven laboratoriossa työskentelee 4+1 laboratoriohoitajaa: neljä Siilinjärven laboratoriossa, yksi on 
ns. sisäisenä sijaisena Maaningan toimipisteen kanssa. Siilinjärveltä käydään sijaistamassa tarvittaessa 
myös Nilsiän ja Vuorelan toimipisteissä.  

‐ Vuonna 2017 Siilinjärvi vastasi 80 103 laboratoriotulosta eli noin 340 tulosta/päivä, laboratoriossa 
oli noin 100 näytteenottotapahtumaa/päivä (voidaan ottaa useita putkia/potilas yhdessä näytteenot-
totapahtumassa) ja 15-20 EKG-tulosta/päivä. 

‐ Vuoden 2018 ensimmäisten neljänneksen tilastoinnin perusteella laboratoriotutkimusten määrän 
ennakoidaan nousevan noin 400 tutkimukseen päivässä.  

 
Laboratorio lisää jatkossa ajanvarausaikoja. Suunnittelun edetessä joitakin laboratoriotutkimuksia on 
siirretty tehtäväksi Kuopiossa keskuslaboratoriossa. Laboratoriopalveluille on varattu tässä hankesuun-
nitelmassa noin 140 hym².  

b. Kuvantamispalvelut 

Kuvantamispalveluista vastaavat kaksi röntgenhoitajaa. Radiologi käy paikalla kaksi päivää viikossa ja 
muuna aikana on tavoitettavissa ja lausuu kuvia etänä. Yksikkö on avoinna arkisin klo 8-16. Yksikössä 
on digikuviaus- ja ortopantomografialaitteet sekä ultraäänilaite. Terveyskeskuksen kaikilta työasemilta 
voidaan katsella digikuvia. Yksikössä tehdään keuhkojen ja luuston kuvauksia sekä ultraäänitutkimuk-
sia, tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä.  

‐ Vuoden 2018 ensimmäisten neljänneksen tilastoinnin perusteella kuvantamistutkimusten määrän 
ennakoidaan pysyvän noin 30 tutkimuksessa per päivä. 

‐ Ultraäänitutkimuksia tehdään viikoittain noin 40 tutkimusta.  
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Kuvantamispalvelujen toimintaprosesseissa ei tapahdu muutoksia toimintojen siirtyessä terveyskeskuk-
seen. Kuvantamispalveluille on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 120 hym².  

c. Lääkehuoltopalvelut 

Lääkehuoltopalvelujen keskusapteekki, Puijon sairaala-apteekki, sijaitsee Kuopiossa, josta tarvittavat 
lääkkeet ym. kuljetetaan (Savon kuljetus) Siilinjärven toimipisteeseen. Terveyskeskuksen lääkehuolto-
palvelujen toimintaprosesseissa ja tiloissa tulee tapahtumaan muutoksia mm. katkeamattoman lääke-
hoitoketjun, tehostetun kulku- ja kameravalvonnan, mahdollisesti osastofarmasiapalvelun, täyttö- ja pur-
kupalvelun, sähköisten lääkekaappien ja älylääkekärryjen käyttöön oton myötä. Lääkehuoltoprosessin 
kuvaus tulossa sairaala-apteekista syksyllä/talvella 2018-2019.  

 

Lääkehuoltopalveluille on varattu tässä hankesuunnitelmassa lääkehuonetilaa 20 hym² vuodeosastolle 
ja 15 m² akuutille vastaanotolle. Lääkehuoltoa kehitetään yhteistyössä KYS:n apteekin kanssa. 

 
2. Muut tukipalvelut 

a. Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut 

Kuntoutuspalveluja käytetään osastopotilaiden ja vastaanottopalvelujen asiakkaiden kuntoutuksessa. 
Kuntoutuksessa tarvitaan erityisvälineitä ja -tiloja, kuten kävelyrata, ryhmä- ja terapiatiloja sekä kunto-
sali. Kuntoutuspalvelujen kokonaisuudesta terveyskeskukseen siirtyvät: 

‐ fysioterapia, yksilö- ja ryhmävastaanotto (aikuiset) 
 
Vastaanottopalvelujen kuntoutuksen asiakaskäynti on kuntoisuuden mukaan joko yksilö- tai ryhmätera-
piaa. Asiakkaat tulevat poliklinikalle lääkärin, fysiatrin, terveydenhoitajan tai vastaanoton hoitajan lähet-
teellä, vuodeosastoilta kotiutuvina, eri erikoisalojen poliklinikoilta, sairaanhoitopiirin ja muiden sairaaloi-
den leikkausten ja tapaturmien sekä sairauksien jatkokuntoutukseen. 
 
Vuonna 2018 fysioterapian yksilökäyntejä oli noin 11, fysioterapian ryhmäkäyntejä 8 ja puheterapia-
käyntejä 6 käyntiä päivittäin. Puheterapeutit sijoittuvat jatkossa perhekeskukseen. Ei- fyysisiä kontakteja 
(puhelut ym.) on muutama päivittäin, määrän ennakoidaan lisääntyvän. Henkilöstö tekee myös koti- ja 
päiväkotikäyntejä, pitää asiakaspalavereja, hoitaa ajanvarauksia ja ohjaa opiskelijoita ym.  muun työn 
ohessa.    

‐ 34 % kysynnän kasvu (3%/vuosi, vuodet 2019-2030) merkitsisi keskimäärin 0,5 lisäasiakasta päivit-
täin (yksilökäynnit). 

 
Vuodeosastoilla fysioterapeuttien ja kuntohoitajien tehtävä painottuu sisätauti-, kirurgisiin- ja aivohal-
vauspotilaisiin. Vuodeosastojen fysio- ja toimintaterapia edellyttää lääkärin lähetteen. Osastohoidossa 
kokonaisuudesta vastaa osaston lääkäri. Osastolla terapia tapahtuu päivittäin potilaan toimintakyvyn, 
jaksamisen ja edistymisen mukaan. Osastoilla tapahtuva terapia on osa potilaan kokonaishoitoa.  Tera-
pia koostuu fysikaalisista hoidoista, passiivisesta ja aktiivisesta manuaalisesta liikehoidosta, aktiivisista 
laiteharjoitteluista, liikkumisen harjoittelusta ja apuvälineiden käytön harjoitteluista.  

‐ Vuoden 2018 ensimmäisten neljänneksen tilastoinnin perusteella fysioterapian vuodeosastokäyn-
tejä ennakoidaan olevan koko vuonna kuusi (6) päivittäin. 
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‐ 34 % kysynnän kasvu (3%/vuosi, vuodet 2019-2030) merkitsisi keskimäärin 1 lisäasiakasta päivit-
täin. 

 
Kuntoutuspalvelujen yksikköön kuuluvat myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinelainaus, valmistus 
ja huolto. Yksikkö lainaa kuntalaisille liikkumista ja toimintakykyä edistäviä apuvälineitä, arvioi yksilölli-
sesti apuvälinetarvetta sekä neuvoo ja ohjaa apuvälineasioissa. Apuvälinepalvelut (apuvälinearviot, lai-
naukset) ovat avoinna ma, ti, ke ja pe klo 8-10 ja to klo 14-16, muina aikoina ajanvarauksella. Apuväli-
neiden huolto ja kuljetukset toimivat arkisin klo 7-15. Yksikkö koostuu asiakaspalvelupisteestä, työhuo-
neista (apuvälineiden valmistus, sovitus) ja varasto- ja huoltotiloista. Apuvälinepalveluissa pyritään jat-
kossa alueellisesti suurempaan yhteistyöhön vähintään naapurikuntien kanssa. 

‐ Lainaustapahtumia on keskimäärin 10 lainausta päivässä.  
 
Uusien kuntoutustilojen sijainnin tulisi palvella sekä vastaanottotoimintoja että vuodeosastoa. Kuntou-
tus- ja apuvälinepalveluille on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 200 hym².  

b. Hoitotarvikejakelupalvelut 

Sairauden hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden jakelun tulee perustua aina yksilöllisesti määriteltyyn tar-
peeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan arviointiin ja seurantaan. Hoitotarvikejake-
lun lähtökohtana on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään 
kolme kuukautta. Päätöksen hoitotarvikkeista tekee lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoito-
tarvikkeiden yksilöllinen tarve tulee kirjata potilaan tai asiakkaan hoitosuunnitelmaan julkisessa tervey-
denhuollossa.  

Tarvikejakelu ei ole pelkkää tarvikkeiden jakamista, vaan jakelu edellyttää terveydenhuollon ammatti-
henkilön suorittamaa hoidon kokonaistilanteen arviointia. Hoitotarvikejakelu on osa potilaan kokonais-
hoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa sekä tarvittaessa kotikäynnin. Poti-
laan tulee tietää ja ymmärtää hoitoon liittyvien tarvikkeiden käyttö ja merkitys. Hoitotarvikejakelun yhtey-
dessä tulee tarvittaessa opastaa myös omaisia, läheisiä ja omaishoitajia, ja painottaa potilaan omaa 
vastuuta hoitotarvikkeiden asianmukaisessa käytössä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja aluehallintoviras-
tot seuraavat ja valvovat hoitotarvikejakelun toteutumista. 

Hoitotarvikejakelu (ilmaistarvikkeet, esim. diabetesvälineet, haavan ja avanteen hoitotarvikkeet) jatkuu 
omana toimintana, palvelu on avoinna tällä hetkellä Siilinjärvellä ma klo 15.00-16.30 ja pe klo 7.00-9.00 
(Vuorelassa ke 7.00-8.30). Niitä voidaan toimittaa myös suoraan kotiin. Palvelusta vastaa yksi työnte-
kijä.  

Hoitotarvikejakelun tilatarve päivitetään (mm. saavutettavuus, odotustilat, sähköinen vuoronumerojärjes-
telmä ja asiointimahdollisuus, varasto ja jakelu samoissa tiloissa, yksi jakelupiste). Tilatarpeessa ote-
taan huomioon myös mahdolliset innovatiiviset ratkaisut, kuten hoitotarvikejakeluun liittyvä pakettiauto-
maatti. Hoitotarvikejakelupalveluille on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 25 hym².  

c. Ruokahuoltopalvelut 

Siilijärven kunnan Ruokapalvelut tuottaa terveyskeskuksen ruokahuoltopalvelut. Ruokahuoltoprosessi 
alkaa keskuskeittiöstä (Risuharjuntiellä Vanhan Pappilan palvelukodissa) ja päättyy terveyskeskuksen 
jakelukeittiöihin (vuodeosasto, henkilökunnan ruokala). Talon auto kuljettaa lämpövaunussa olevat ruoat 
(aamiainen, lounas, päivällinen) tarjoiluastioissa alakerroksen käytävälle. Laitoshuollon henkilöstö vas-
taa pääasiassa ruokahuoltoprosessin toteuttamisesta (ruoan tilaus, ruokavaunujen haku/palautus, tar-
jottimien/ruoan jako potilaille ja haku, henkilökuntaruokailun toteutus) terveyskeskuksessa. Kaikki muu 
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astiahuolto tapahtuu keskuskeittiössä paitsi henkilöstöravintolan ja kahvion astiahuolto tapahtuu ter-
veyskeskuksessa.  

Terveyskeskuksen kahvila/kioski on tällä hetkellä yksityisen palvelutuottajan toimintaa, palvelutuottaja 
on tiloissa vuokralaisena.  

Suunnittelun edetessä ruokahuollon suunnitelmaa on päivitetty. Vain osan aikaa päivästä käytössä ole-
via tiloja yhdistetään ja esimerkiksi jakelu/ valmistuskeittiö ja astiahuolto palvelevat sekä kahvilaa että 
henkilöstöravintolaa. Tilat tulevat laajemmin ja monipuolisemmin käyttöön. 

Ruokahuoltopalveluille (jakelukeittiöt, kahvio, taukotilat, ruokailutilat) on varattu tässä hankesuunnitel-
massa noin 300hym².  

d. Tekstiilihuoltopalvelut 

Tekstiilihuoltokeskus Sakupe Oy tuottaa terveyskeskuksen tekstiilihuoltopalvelut (vuokratekstiilit, am-
mattikäyttöön suunnitellut työ- ja potilasvaatteet, liinavaatteet, siivoustekstiilit, pesu ja huolto). Sakupen 
omistavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Savon koulutuskunta-
yhtymä, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Servica. Kuljetuksista (likapyy-
kin nouto/puhtaan pyykin jättö) vastaa yrityksen oma kuljetus (3 kertaa viikossa). Puhtaan ja likaisen 
pyykin sisäiseen logistiikkaan osallistuu osaltaan terveyskeskuksen laitoshuollon henkilöstö, joka kuljet-
taa likapyykin (vaunut) yksiköistä ao. viilennettyyn jäte- ja pyykkitilaan sekä hakee puhtaan pyykin (rulla-
kot) pyykkivarastosta ja jakaa pyykin yksiköihin. Henkilökunnan suojavaatteet (nimetyt suojavaatteet) 
tuodaan rullakoissa pukuhuoneisiin, jokainen ottaa omat suojavaatteensa rullakosta omaan pukukaap-
piinsa ja laitoshuoltaja vie päivittäin pyykkipusseihin kootun likapyykin em. jäte- ja pyykkitilaan.  

Tekstiilihuollon tilatarpeita ja – esitystä täsmennetään suunnittelun edetessä.  

e. Välinehuoltopalvelut 

Välinehuoltopalvelu Servica Oy Kuopio (Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä) tuottaa poti-
laiden tutkimuksen ja hoidon tueksi turvallisia, vaatimusten mukaisesti huollettuja ja steriloituja hoitoväli-
neitä. Siilinjärven perusterveydenhuollon välineistö huolletaan KYSin Kaarisairaalan välinehuoltokes-
kuksessa. Likainen välineistö haetaan ja tuodaan terveyskeskukseen (lähtevälle ja saapuvalle tavaralle 
on oma varasto), kuljetuksesta vastaa tällä hetkellä Matkahuolto. Käytössä ovat sekä sähköinen tilaus-
järjestelmä että välineiden huollossa ja seurannassa tuotannonohjausjärjestelmä T-Doc.  

‐ Välineiden huoltoprosessi sisältää välineistön puhdistamisen, desinfioinnin, tarkastamisen, huollon, 
kokoamisen, pakkaamisen ja steriloinnin.  

‐ Välinehuolto asiakasyksiköissä tai osastoilla sisältää myös koneiden ja laitteiden puhdistamisen, 
desinfioinnin ja käyttökuntoon saattamisen. 

‐ Läpimenoaika välinehuoltokeskuksessa on noin 8 tuntia + kuljetuksiin menevä aika. 
 
Terveyskeskukseen on varattu tässä hankesuunnitelmassa huoltohuonetilaa oman laitoshuollon ja suun 
terveydenhuollon välinehuollon toimintaan.  

f. Tarvike-, materiaali- ja lääkintätekniikkapalvelut  

Servica Oy Kuopio vastaa terveyskeskuksen tarvike- ja materiaalihuoltopalveluista. Lääkintätekniikan 
palvelut ostetaan Istekki 0y:ltä (Terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelut) Kuopiosta. 
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Tässä hankesuunnitelmassa erilaisia varastotiloja on varattu noin 250hym². Tarvike (ml. laitteet) - ja ma-
teriaalipalvelujen tilatarpeita ja – esitystä täsmennetään suunnittelun edetessä.  

g. Sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalvelut 

Siilijärven kunnan Puhtauspalvelut tuottaa terveyskeskuksen sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalvelut.  
Sairaalahygieniassa noudatetaan KYSin hygieniatyöryhmän hygieniaohjeita. Laitoshuoltopalvelujen 
suunnittelussa työvälineenä on CleaNet – mitoitusohjelma, jolla lasketaan siivouksen työmäärätarpeet, 
ylläpito- ja perussiivoukset sekä muut asiakaspalvelutyöt. Siivoustyönmitoituksen menetelmästandar-
dissa kuvataan tavoitteet, välineet, koneet, aineet, valmistelutyöt, lähtökohta ja työnsuoritus. Aikastan-
dardi kertoo ajan menetelmäkohtaisesti kappaletta, metriä tai neliömetriä kohti. 

Laitoshuoltajan tehtävät terveyskeskuksessa ovat: 

‐ ylläpito- ja perussiivous 

‐ eristyssiivous 

‐ ruokapalvelutehtävät 

‐ apuvälinehuolto 

‐ pienimuotoiset välinehuollon tehtävät 

‐ tekstiilihuolto, vuodehuolto, jätehuolto 
 
Palvelun laadunvarmistusmenetelmät ovat: 

‐ KiinteistöRYL puhtaustasoluokitus 

‐ laatukierrokset 

‐ omavalvontaraportit 

‐ työ- ja menetelmäohjeet 

‐ kuittauslistat 
 
Laitoshuollolle on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 120 hym2. Laitoshuollon eri toimintojen tila-
tarve päivitetään (ml. siivoushuoneet, huoltohuoneet) suunnittelun edetessä.   

h. Kiinteistönhoitopalvelut 

Kiinteistön ylläpitoon kuuluvalla säännöllisellä toiminnalla kiinteistön olosuhteet pysytetään halutulla ta-
solla. Kiinteistön hoitoa ovat mm. teknisten järjestelmien hoito, kiinteistönhuolto, siivous, ulkoalueiden 
hoito sekä kiinteistön jätehuolto. Siilinjärven kunnan Teknisten palveluiden Toimitilojen ylläpidon tulos-
alue tuottaa terveyskeskuksen Tilapalvelut (kunnossapito-, lvi-, talonmiespalvelut ym.). Toimitilat sijait-
sevat muualla. 

Terveyskeskuksen sisäisestä jätehuoltoprosessista vastaa pääasiassa laitoshuollon henkilöstö. Jättei-
den ulkoisesta kuljetuksesta vastaa yksityinen yritys (Jätekukko/Eka-Palvelut ay, Savofix). Alustavassa 
tilaohjelmassa yksiköistä tuleva seka- ja energiajäte jäte (ei biojäte, lasi, metalli, paperi, pahvi, tietotur-
vajäte, vaarallinen jäte, lääkejäte tai erityisjäte) voidaan välivarastoida joko yksikön huoltohuoneeseen 
ja/tai erilliseen jätehuoneeseen ja koko rakennuksen jätehuoltoa palvelee yksi kokoava jätevarasto, jo-
hon tässä hankesuunnitelmassa on varattu 25 hym². Jätehuollon tilatarpeita ja – esitystä täsmennetään 
suunnittelun edetessä.  
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i. ICT-tukipalvelut 

Palvelut tuottaa kunnan oma ICT-osasto, joka vastaa ICT:stä – Istekki Oy:n kautta tulee vain tiettyjä oh-
jelmistoja. Terveyskeskukseen on suunniteltu tilat kahdelle ICT-asiantuntijalle.  

j. Henkilöstö-, talous- ja toimistopalvelut 

Henkilöstöhallintopalvelut tuottaa kunnan oma henkilöstöhallinto, palkkahallintopalvelut Monetra Oy ja 
toimistopalvelut kunnan Yhteiset palvelut- yksikkö. Suunnitelmassa on varattu tilat kahdelle toimistosih-
teerille. 

k. Kuljetuspalvelut 

Kuljetuspalvelut hankitaan ostopalveluna.  

l. Muut toiminnat 

Rakennukseen sijoittuvia muita toimintoja ovat: 

‐ henkilöstön sosiaalitilat 

‐ vainajien säilytys ja jäähyväistilat 

‐ arkisto työtiloineen (vanhan arkiston osalta siirtomahdollisuutta selvitetään) 

‐ hallinnon työtiloja 
 
Toiminnoille on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 260 hym².  

2.3 Hankkeelle asetetut tavoitteet 

Hankesuunnittelun yhteydessä on kiinteistön käyttäjien kanssa käyty läpi heidän tilatarpeensa ja pyritty 
kartoittamaan kehityskohteita. Kiinteistön toiminnalliset tavoitteet on asetettu ensisijaisiksi, mutta myös 
taloudellisten ja teknisten ratkaisujen toimivuus ovat merkittävä osa hankkeen toteutumista. Hankkeen 
tavoitteena on myös huomioida uuden terveyskeskuksen laajennusvaraus, sosiaali- ja terveydenhuollon 
tulevia tai nykyisten toimintojen laajennustarpeita silmällä pitäen. 

2.3.1 Taloudelliset tavoitteet 

Hankkeen taloudellisen tavoitteen määrittää investoinnin takaisinmaksuaika vuokralaisten käytössä ole-
vien tilojen osalta. Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteen, että kustannustaso pysyy alle 23 M€, jolloin 
hankkeen taloudellinen kuormitus kunnalle on helpommin hallittavissa.  

Hankkeelle on määritelty hankesuunnitelman sisällön mukaisella tilaohjelmalla kustannusarvio Haahtela 
Oy:n TAKU-kustannuslaskelmaohjelmalla. Hankesuunnitelman liitteenä oleva tavoitehintalaskelma on 
laskettu Haahtela-indeksiin sitoen ajankohdassa 9/2018. Hankkeen budjetti muodostetaan kunnan bud-
jetointimenettelyjä noudattaen ja erityisesti huomioiden indeksisidonnaisuudesta johtuva tavoitehinnan 
muutos rakentamisajankohtaan ennustaen. 

2.3.2 Tekniset tavoitteet 

Suunnittelun keskeisiksi teknisiksi tavoitteiksi on määritelty:  

‐ terve rakennus 
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‐ esteettömyys ja ergonomia 

‐ suunnittelu kokonaisuuden näkökulmasta (ml. laajennusmahdollisuus) 

‐ tilojen geneerisyys, standardoitu huonevarustelu 

‐ digitaalisen teknologian ja palvelujen huomiointi  

‐ panostus toimintaan liittyviin oheistiloihin  

‐ potilaskulun valvonnan tehostaminen 

‐ mikäli rakennuksessa useampia kerroksia, vähintään kaksi hissiä 
 
Kiinteistön tarvitsemat tekniset liittymät ovat saatavissa lähikatualueelta. Tilakohtaiset erityistavoitteet ja 
suunnitteluohjeet määritellään suunnittelun yhteydessä.  

2.3.2.1 Rakennustekniset tavoitteet 

Uusi Terveyskeskus suunnitellaan rakenteeltaan kestäväksi, turvalliseksi ja muuntojoustavaksi. Raken-
teet ja rakennejärjestelmät toteutetaan siten, että ne mahdollistavat keskuksen täysipainoisen hyödyntä-
misen koko sen elinkaaren ajan. Taloteknisten järjestelmien sisältöä tarkennetaan suunnitteluaikana.  

Hankkeen tavoitteena on, että rakennuksen elinkaari on rakennuksen rungon osalta vähintään 50 
vuotta.  Rakennus- ja talotekniikan materiaali- ja järjestelmävalinnat suoritetaan elinkaarilaskentaan pe-
rustuen, huomioiden sekä kokonaistaloudellisuus, tarkoituksenmukaisuus että soveltuvuus käyttöympä-
ristöönsä. Valitun elinkaaren aikana rakennuksen rakennus- ja taloteknisiin osiin ei ole tarpeen tehdä 
laajempaa saneerausta tai peruskorjausta, vaan järjestelmiä pystytään pitämään yllä normaalein huolto- 
ja kunnostustoimenpitein.  

2.3.2.2 Ekologiset tavoitteet 

Kiinteistön energian kulutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakenteet ja talotekniset järjestel-
mät pitää toteuttaa energiatehokkaina siten, että lämpö- ja sähköenergian kulutus olisi tiloissa mahdolli-
simman tehokasta. Kiinteistön elinkaarimittareista voidaan jatkosuunnittelun yhteydessä ottaa käyttöön 
esim. seuraavat kohteet: 

‐ rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki kg CO2 e 

‐ käytön hiilijalanjälki kg CO2 e 

‐ elinkaarikustannus € 

‐ energiankulutus kWh 

‐ E-luku kWh/m2 (rakennuksen energiamuotopainotettujen ostoenergioiden summa) 

‐ pohjateho kW (tyhjäkäyttöajan tehontarve) 

‐ sisäilmaluokka (S1, S2, S3) 

‐ käyttäjätyytyväisyys % 
 
Rakennuksen tarkemmat energia- ja elinkaaritavoitteet määritellään suunnittelun yhteydessä. 

Ympäristöohjelma 2018-2020 

Huoli ympäristöstä on jokaisen yhteinen asia ja erityisesti tähän huoleen vastaamisesta tulee huolehtia 
suurissa organisaatioissa. Siilinjärvellä pyritään noudattamaan PSSHP kuntayhtymän KYSin sairaalan 
ympäristöohjelmaa (2018-2020). Sairaanhoitopiiri on vahvasti sitoutunut ympäristöystävälliseen toimin-
tatapaan ja määrätietoiseen ympäristönsuojeluun. Ohjelman mukaista vastuuta ympäristöstä ulotetaan 
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paitsi palvelualueille myös kaikille konserniin kuuluville liikelaitoskuntayhtymille, jotka ovat tilaaja-tuotta-
jamallin mukaisessa toimittajasuhteessa sairaanhoitopiiriin tilaamien palveluiden tuottajina.  

Energiankäytön tehostaminen on iso haaste, joka otetaan vakavasti suunniteltaessa ja rakennettaessa 
uusia toimitiloja ja peruskorjauksia lähivuosikymmenen aikana. Energiatehokkuuden lisäksi ohjaus-
ryhmä haluaa nostaa esille resurssiviisaan toimintatavan sekä materiaalikäytön tehokkuuden parantami-
sen. Ympäristöohjelma tukee LEAN-ajattelunmukaista toimintojen suunnittelua ja johtamista. 

Ympäristöohjelma laaditaan kolmivuotiskaudeksi vuosille 2018 - 2020, josta ensimmäinen vuosi on si-
tova. Ohjelma päivitetään vuosittain. Kolmivuotiskauden painopistealueet ovat: 

‐ Materiaali- ja resurssiviisaus 

‐ Energiatehokkuus 

‐ Kierrätyksen edistäminen 

2.3.2.3 Palotekniset tavoitteet  

Rakennuksen paloluokka on P1. Terveyskeskus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla sekä 
kattavalla osoitteellisella automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä.  

2.3.2.4 Äänitekniset vaatimukset 

Rakennuksen akustiset vaatimukset ovat vähintään akustisen standardin SFS 5907 luokkaa C. Tavoit-
teena on hälyttömät ja ääniolosuhteiltaan miellyttävät, kutakin käyttötarkoitusta parhaalla mahdollisella 
tavalla palvelevat akustiset olosuhteet.   

2.3.2.5 LVIA-tekniset vaatimukset 

Kohteeseen suunnitellaan ja toteutetaan energiatehokkuudeltaan hyvät ja sisäolosuhteiltaan laadukkaat 
ratkaisut. Järjestelmien ja laitteiden tarpeenmukaiseen käyttöön panostetaan. Uusiutuvina energioina 
hyödynnetään aurinkoenergiaa.  

Tarkemmat LVIA- järjestelmien tekniset määritykset on kerrottu ”tekniset määritykset ”-asiakirjassa. 

2.3.2.6 Sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmät 

Kohteeseen suunnitellaan ja toteutetaan energiatehokkuudeltaan hyvät ja sisäolosuhteiltaan laadukkaat 
ratkaisut. Järjestelmien ja laitteiden tarpeenmukaiseen käyttöön ja helppokäyttöisyyteen panostetaan, 
mukaan lukien potilasturvallisuusjärjestelmät. Uusiutuvina energioina hyödynnetään aurinkoenergiaa.  

Tarkemmat sähkö-, tele- ja turvatekniset määritykset on kerrottu ”tekniset määritykset ”-asiakirjassa. 

2.3.2.7 ICT-tavoitteet 

Terveyskeskuksen ICT-palvelujen tavoitteena on tukea hoito-. vastaanotto- ja kuntoutusprosesseja sekä 
asiakkaiden ja potilaiden tarpeita ja viihtyvyyttä. ICT-infrastruktuurin ja tietopalveluiden suunnittelun läh-
tökohtina ovat mobiilius, helppokäyttöisyys, muuntojoustavuus ja tietoturvallisuus. Järjestelmäratkai-
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suksi valintaan uusinta, mutta luotettavaksi todettua teknologiaa, jotka toimivat saumattomasti ja integ-
roituvat myös toimintaa tukeviin muihin palveluihin. ICT-ratkaisut liittyvät sote- ja maakuntareformin to-
teutumiseen.  

2.3.3 Ylläpito-ohjelma  

Kiinteistön ylläpitokulut ovat pääsääntöisesti 80% hankkeen elinkaarikustannuksista investoinnin ollessa 
noin 20% 50 vuoden tarkastelujaksolla. Suunnitteluratkaisujen pitää hankkeessa olla sellaisia, että 
kaikki järjestelmät olisivat mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti ylläpidettäviä.  

Ylläpito-ohjelma määritellään toteutettavien rakennus- ja taloteknisten järjestelmien mukaisesti kohteelle 
laadittavaan sähköiseen huoltokirjaan. Ylläpito-ohjelma laaditaan siten, että kaikki talotekniikkajärjestel-
mät saavuttavat vähintään KH- kortin KH 90-00403 (kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojakso) 
määrittelemät tekniset käyttöiät normaalissa kulutusluokassa kaikissa tiloissa. Tämän saavuttamiseksi 
kiinteistön käytönaikaiset huollot koko sen elinkaaren ajan on suoritettava säännöllisesti ja kunnostustoi-
menpiteet ennakoiden. Ennakoiva huolto- ja kunnostustoiminta edes auttaa pitämään investointi- ja kor-
jauskustannukset hallinnassa. Huoltokirjan täydentämisestä vastaavat suunnitelmien ja järjestelmäosien 
osalta suunnittelijat ja urakoitsijat yhteistyössä kunnan vastuuhenkilöiden kanssa.  

3 Tilaohjelma ja tilojen vaatimukset 

3.1 Mitoitusperusteet 

Tilaohjelmassa on esitetty sote-toimintojen vaatimat hyötyneliömetrit (eli huonetilat). Tilaohjelmaa laadit-
taessa on huomioitu käyttäjien ilmoittamat toiminnat ja tilatarpeet sekä hyödynnetty modernin sairaala-
rakentamisen benchmarking- tietoa vastaavista tiloista. Uuden terveyskeskuksen yhteyteen tehdään 
laajennusvaraus, jonne voidaan sijoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon muita toimintoja, tai laajentaa 
hankesuunnitelmassa oleville toiminnoille toimitiloja. 

Tilojen mitoituksessa on huomioitava liikkumisesteiset henkilöt ja muut erityisryhmät sekä paarien, pyö-
rätuolien ja muiden apuvälineiden käyttö. Tiloissa tapahtuvat toiminta, kalusteet ja laitteet mitoittavat 
tilojen kokoja ja muotoja, alla muutamia esimerkkejä: 

‐ Vastaanottohuoneiden tulee soveltua yleis- ja erikoislääkärin, sairaan- ja terveydenhoitajan sekä eri 
asiantuntijoiden vastaanotto- ja tutkimustoimintaan.  

‐ Potilashuoneiden pesutilat on mitoitettava siten, että hoitohenkilöstö pääsee avustamaan WC-istui-
men molemmin puolin potilasta.  

‐ 17 neliömetrin potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita ja 25 neliömetrin huoneet mahdollista-
vat kaksi vuodepaikkaa. Molemmissa huoneissa on yhdellä omaisella kerrallaan mahdollisuus yö-
pymiseen (esim. saattohoito). 

3.2 Alustava tilaohjelma 

Alustava tilajaottelu on tehty tarveselvitystyön ohjausryhmältä saadun ohjeen mukaan, jonka perusteella 
kokonaisuus on jaettu vuodeosasto-, vastaanotto-, suun terveydenhuolto-, kuntoutus-, apuväline- ja hoi-
totarvike- sekä muihin tiloihin. Käyttäjien tilatarpeet esitetään alustavassa tilaohjelmassa (liite 5) ja arkki-
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tehdin laatima Master Plan-suunnitelma esittää tilojen skemaattisen sijainnin rakennuksessa. Muuta-
masta tyyppitilasta (määrittely myöhemmin) tehdään myöhemmin havainnekuva, jolla esitetään tilan toi-
mivuutta. Tilojen yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään huonekorteissa, huonekorttijärjestelmä valitaan 
suunnittelun edetessä  

Toiminta 
9/2019 päivitetty HS netto-

tilatarve 
2018 Hankesuunnitelman 

nettotilatarve Erotus 

Apuvälinehuolto 77 200 -123 

Hoitotarvikejakelu 25 25 0 

Kuvantaminen 101 118 -17 

Laboratorio 140 91 49 

Lääkinnällinen harjoitusterapia 240 214 26 

Suun terveydenhuolto 411 412 -1 

Vastaanottotoiminta 1093 1119 -26 

Vuodeosasto 1056 1027 29 

Yhteiskäyttöiset ja julkiset tilat 579 559 20 

Odotustilat 60   
Yhteensä 3782 3765 17 

Taulukko 3. Päivitetty nettotilatarve 

3.3 Erityisvaatimukset 

Tilat, joille on asetettu erityisvaatimuksia ovat: 

‐ eristystilat 

‐ laboratoriotilat 

‐ kuvantamistilat 

‐ ruokahuoltotilat 

‐ lääketilat 

‐ vainajien säilytystilat 

‐ arkistotilat 

‐ suun terveydenhuollon välinehuoltotilat 
 
Kaikki käyttäjien tiloja koskevat erityisvaatimukset on tarkastettava ja vietävä suunnitelmiin varsinaisen 
suunnittelun käynnistyttyä.  

4 Rakennuspaikka 

4.1 Tontti 

Tontti sijaitsee Siilinjärven kunnassa.  

Kaupunginosa Kasurila/Asemanseutu (1132) 

Kortteli 1136 
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Tontti 1 

Pinta-ala 13265 m² 

Rakennusoikeus 10000 kem² 

Osoite  Kasurilantie 3-5, 71800 Siilinjärvi 

4.1.1 Kaavatilanne ja kaava 

Valittu rakennuspaikka vaatii kaavamuutoksen. Kaavoitusprosessi on käynnissä. 

Siilinjärven kunnanhallitus 2.9.2019 §112 on käsitellyt ”asemanseutu / terveyskeskus ja kunnantalo: 
asemakaavan muutos / vireilletulo ja valmisteluaineiston nähtäville asettaminen” asian. Kunnanhallitus 
on tuolloin päättänyt kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireille, asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman ja kaavan valmisteluaineiston nähtäville sekä varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämi-
seen joko lausuntopalaverissa tai erillisellä lausunnolla. Lausuntopalaveri on ollut 24.9.2019.  
Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 7.10.2019 asti, johon mennessä mahdolliset kannanotot on toi-
mitettava. Kaavoituksesta saadun tiedon mukaan kaavamuutos etenee siten, että kaava saa lainvoiman 
tammikuussa 2020. 

 

Kuva 3. Alustava rakennuspaikka. 

4.1.2 Tontinkäyttösuunnitelma 

Elinkaarihankemuodossa tontinkäyttösuunnitelman laatii hankkeen palveluntuottaja.Tontin käytössä on 
huomiota, että tontti kuulu pv/s-1 vedenottamon kaukosuoja vyöhykkeeseen. 

4.1.3 Perustamisolosuhteet 

Maaperätutkimus on valmistunut. Rakennuspaikasta on tehty maaperätutkimus/ rakennettavuusselvitys. 
Rakennus perustetaan kyseisen asiakirjan mukaisesti. 
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4.1.4 Tontin hallintaoikeus 

Tontti (Kasurila/18:478/Kipurinne) on ollut Siilinjärven kunnan omistuksessa 5.11.2014 alkaen.  

5 Hankeaikataulu 

Päivitetyn hankeaikataulun mukaan rakentamisen suunniteltu aloitusajan kohta on syksyllä 2020 ja täl-
löin rakennustöiden valmistumisajankohan on kesä 2021 ja toiminnan aloittaminen uusissa tiloissa syk-
syllä 2021. 

6 Hankkeen toteutus 

6.1 Hankintapäätöksen valmistelu 

Tilaaja hakee STM:ltä poikkeuslupaa yli 5M€ rakennusinvestointiin vedoten välttämättömyyteen. 

‐ Rakennusten käyttäjien terveyteen tai turvallisuuteen liittyvä konkreettinen tilanne, jossa tosiasi-
assa investoinnin vaihtoehtona on lähinnä rakennusten käyttökielto 

‐ Rakennuksen peruskorjaus ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti järkevää. Peruskorjauksen on-
nistumisen riskit ovat merkittävät 

 
Maakunnan oli tarkoitus käsitellä asia ennen STM:n luvan hakemista. Sieltä oli jo näytetty vihreää valoa 
ja aika käsittelyyn oli sovittuna mutta SOTE-uudistuksen kaaduttua 8.3.2019 maakunnalla ei ollut tähän 
enää mandaattia. 

6.2 Toteuttamistapa 

Hanke toteutetaan kunnanvaltuuston päätöksen mukaan elinkaarihankemallilla. 

6.3 Hankkeen päätöksenteon eteneminen 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tarveselvityksen 20.6.2018 (§29) ja sen pohjalta laaditun hanke-
suunnitelman 27.9.2019 (§41) ja esitti edelleen sen hyväksymistä kunnanhallituksella ja –valtuustolle. 
Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.11.2018 (§ 178) ja palautti asian uudelleen valmisteluun 
haluten selvitettäväksi paikkavaihtoehtoja, kahden terveysaseman tarpeen ja keskittämisen edut. Kyseis-
ten selvitysten laatimisen jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli hankesuunnitelman uudelleen 
kokouksessaan 24.1.2019 (§6) ja esitti asian uudelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuus-
tolle. 

11.2.2019 kunnanhallitus merkitsi tiedoksi asiasta annetun lisäselvityksen ja päätti (§ 21) esittää kunnan-
valtuustolle, että uuden terveyskeskuksen paikkana on nykyisen terveyskeskuksen paikka, Siilinjärvellä 
on kaksi terveyskeskuksen toimipistettä, uuteen terveyskeskukseen sijoitetaan hankesuunnitelmassa 
esillä olevat toiminnot, uuden terveyskeskuksen yhteyteen tehdään laajennusvaraus, jonne voidaan si-
joittaa sosiaali- ja terveydenhuollon muita toimintoja tai laajentaa hankesuunnitelmassa oleville toimin-
noille toimitiloja, pysäköinti toteutetaan maanpäällisenä ratkaisuna rakennuksen tontille, pysäköintilaitos 
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tulee erillään tarkasteltavaksi ja päätettäväksi, mikäli samalle tontille sijoittuu kunnan muita toimipis-
teitä/toimintoja, terveyskeskuksen kustannusarvio pysyy alle 23 miljoonaa euroa, hanke toteutetaan elin-
kaarihankkeena; kunta vuokraa rakennuksen ulkopuoliselta vuokranantajalta, joka omistaa kohteen ja 
vastaa kohteen ylläpidosta ja peruskunnostuksesta siten, että kohteen kunto on sovitun mukainen vuokra-
ajalla, vuokra-aika on 20 vuotta ja jäännösarvo on 1/3-osa hankintahinnasta. Lisäksi kunnanhallitus esitti, 
että hankkeen kiireellisyyden takia, uuden terveyskeskuksen tarkempi suunnittelu aloitetaan samanaikai-
sesti, kuin hankkeelle haetaan puoltavaa lausuntoa maakunnan valmisteluryhmältä ja lupaa sosiaali-. ja 
terveysministeriöltä. Suunnitelmissa huomioidaan saatu ministeriön lupa ja siihen liittyvät ehdot sekä val-
takunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linjaukset. Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen 
kokouksessaan 18.3.2019 (§1). 

6.4 Toteuttamisaikataulu 

Hankkeen projektiaikataulu on liitteenä. 

Käytettävät aikataulut hankekokonaisuuden aikana ovat: 

‐ hankeaikataulu (suunnittelu, rakentaminen, vastaanotto) 

‐ LSH- aikataulu (lähtötieto, suunnittelu, hankinta) 

‐ toteutusaikataulu (tarkentuu urakoitsijan yleisaikatauluksi ja työvaiheaikatauluksi) 

‐ vastaanotto- ja käyttöönottoaikataulu 
 
Hankkeen aikataulu riippuu mm. STM:n luvasta ja kaavoituksen etenemisestä. 

6.5 Väistötilat 

Tämän hankesuunnitelman sisältö on laadittu siten, ettei väistötiloja tarvita. 

7 Hankkeen kustannustavoitteet 

Hankkeen tavoitehintalaskelman on laatinut A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n Tampereen kustannus- 
ja määrälaskentayksikkö.  

7.1 Rakennuskustannus- ja ylläpitokustannusennuste 

Päivitetyn tilaohjelman mukainen tavoitehinta laskelma on liitteenä. Ylläpitokustannushinta määräytyy 
elinkaarihankkeen palveluntuottajan hankintavaiheessa. 

Kustannusarvioon eivät sisälly: 
- Rahoitus- ja korkokulut 
- Väistötilat 
- Toimintavarustus, irtaimisto 
- Kiinteät sairaala- ja kuntoutuslaitteet 
- Irtokalusteet, sairaalakalusteet ja varusteet 
- ICT-teknologia (suunnittelu ja toteutus, liittymät, järjestelmät, koulutus ym.) 
- Taidehankinnoista tehdään päätös myöhemmin. 
 
Kustannusarviossa (liite 6) on tarkennettuna laskentaolettamuksia ja -huomioita sekä rajausta.  
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Siilinjärven Terveyskeskus 
HANKESUUNNITELMA 

 

Valitusta Master Plan -vaihtoehdosta tullaan päättämään myöhemmin, jonka perusteella rakennuttaja 
tekee suunnittelupäätöksen ja myöhemmin mahdollisen rakentamispäätöksen. 

Hankkeen ja sen suunnittelun edetessä yleissuunnitteluvaiheeseen kustannusarviota täsmennetään 
tarvittavilta osin rakennusosapohjaiseksi. Tavoitehinta-arviota päivitetään, jos projektin laajuudessa tai 
sisällössä tapahtuu oleellisia muutoksia. 

Tavoitehinta-arvio jaetaan kustannusseurannan nimikkeille, jotka vastaavat projektin toteutuksen vai-
heita ja osaurakoita. Suunnitteluvaiheessa suunnittelua tulisi ohjata esim. hyödyntäen Target Value De-
sign -menetelmää, jonka avulla varmistetaan suunnitelman pysyminen hankkeelle sidotussa kustannus-
raamissa. Kustannuksia seurataan myöhemmin rakentamisvaiheessa urakoittain, jotta voidaan seurata 
kunkin osaurakan edistymistä ja ennustaa sen loppukustannuksia. Seurantanimikkeitä tarkennetaan sitä 
mukaa, kun projektin toteutus etenee ja toteutusmuoto tarkentuu.  

7.2 Vuokra ja elinkaarikustannukset 

Rahoitukseen liittyvänä linjauksena kunnassa on todettu, että hanke pyritään toteuttamaan vuokrakoh-
teena. 

Terveyskeskuksen pääomavuokran ja elinkaarikustannusten ennustaminen on mahdollista vasta hank-
keen sisällön ja suunnittelun etenemisen myötä. 

7.3 Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen 

Terveyskeskuksen (suuntaa antava sitoumukseton arvio) 

‐ kiinteät sairaala- ja kuntoutuslaitteet  

‐ irtokalusteet, sairaalakalusteet ja varusteet 

‐ ravintola/jakelukeittiön, kahvion ja laboratorion ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustan-
nus arvioitavissa vasta, kun toimintatapa (ravintola/jakelukeittiö) ja palveluntuottajan (kahvio, labo-
ratorio) hankintavastuu selvillä   

yht. 925.263€ (alv 0%) 
‐ ICT-teknologia (suunnittelu ja toteutus, liittymät, järjestelmät, koulutus ym.); kustannus arvioitavissa 

vasta, kun ICT-toimintatapa selvillä (maakunta, paikallinen) 
 
 
Siilinjärven Terveyskeskus -hankkeen ohjausryhmän puolesta, 

 
 

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy   


