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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 sote-keskuksen hankesuunnitte-

lussa. Hankkeen tavoitteena on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen mallin mukaisen kiin-

teistön toteuttaminen.  

1.2 Sote-keskushankkeen ohessa tehty kehittämistyö ja selvitykset 

Uutta rakennusta suunnitellaan käyttäjälähtöisesti huomioiden tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuol-

lon haasteet. Siilinjärvi osallistuu aktiivisesti Pohjois-Savon soten valmisteluun. Palveluja kehitetään 

kuntastrategian ja sote-uudistukseen liittyvien hallituksen kärkihankkeiden, Pohjois-Savossa Ikä-Savo - 

hankkeen ja valtakunnallisen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) mukaisesti. Maakun-

tatason konseptisuunnitelman valmistuttua Pohjois-Savon maakunnan palveluverkko ja sote-keskuksen 

rooli siinä selkiytyvät. 

Sote-keskuksen toimintaprosessit kuvattiin (liite 2) käyttäjälähtöisesti, yhteistyössä Granlund Consulting 

Oy:n kanssa. Työpajatyöskentelyssä arvioitiin neljän ydinprosessin (vuodeosastopotilas, suun tervey-

denhuollon potilas, vastanoton akuutti ja ei- akuutti potilas) nykytila ja kehitettiin kunkin prosessin ideaa-

limalli. Sote-keskuksen tukipalvelujen toiminta- ja tilatarpeita kartoitettiin alustavasti kesän 2018 aikana. 

Tukipalvelujen osalta hankesuunnitelmaa täsmennetään myöhemmin kunnan meneillään olevan palve-

lujen tuottamisen selvitystyön valmistuttua.  

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.  
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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 tämän hankesuunnitelmaraportin yhteistyössä hankesuunnittelutyöryhmän 

kanssa.  

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 sote-keskuksen uudisrakennus tulee nykyisen terveyskeskus-

rakennuksen välittömään läheisyyteen. Näin toimien terveyskeskus toimii nykyisissä tiloissa uusien tilo-

jen käyttöönottoon asti eikä väistötiloja tarvita. Rakennuspaikka vaatii kaavamuutoksen. Kaavamuutos-

prosessin valmistelusta vastaa kunnan kaavoituspäällikkö, joka on ollut mukana ohjaamassa hanke-

suunnitelmaan liitettävän sote-keskuksen tontinkäyttösuunnitelman laadinnassa.  

2 Toiminta kiinteistössä ja hanketavoitteet 

2.1 Sote-keskus 

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.  

Mikäli sote-uudistus sujuu suunnitellusti, maakunta järjestää vuoden 2021 alussa Pohjois-Savon sosi-

aali- ja terveyspalvelut. Maakuntaan siirtyvät kaikki Pohjois-Savon kuntien sote-palvelut, mm. avosai-

raanhoidon palvelut, eli terveysasemien lääkäri- ja hoitajapalvelut, sairaalapalvelut, suun terveyden-

huolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, äitiys- ja lastenneuvola, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vam-

maispalvelut, vanhusten asumispalvelut, kotihoito, kuljetuspalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto. 

Maakunnan omasta palvelujen tuotannosta vastaa maakunnan liikelaitos ja sen yhtiöt.  

Pohjois-Savon sote-työryhmien palveluverkko- ja toimipiste-esityksessä maakunnan väliaikaishallinnolle 

(6/2017) sote-keskuksia tulee olemaan kaikissa kunnissa ja taajamissa, joissa on tälläkin hetkellä ter-

veysasema. Keskuksissa tarjotaan nykyisten terveyskeskuspalveluiden tasoiset peruspalvelut sekä so-

siaaliohjauksen ja suun terveydenhuollon palvelut. Valinnanvapauden laajeneminen 2 vuoden sisällä 

merkitsee tiettyjen erikoissairaanhoidon tai erityispalveluiden palvelujen laajenemista sote-keskuksiin. 

Maakunta voi halutessaan ottaa laajan valikoiman käyttöön jo 1.1.2019.  

Lähtökohtaisesti Siilinjärven uusiin täyden lähipalvelun sote-keskustiloihin tulevat ainakin nykyiset ter-

veyskeskuksen toiminnat ja tilat korvaavat toiminnat ja tilat sekä niitä tukevat kliiniset ja muut tukipalve-

lut. Sote-keskuksessa tulee olemaan myös päiväsairaalatoimintaa ja ikäkeskus (so. ikääntyvien palve-

lut).  
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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 

 erikoislääkärit 

 erityisasiantuntijat 

‐ kuntoutus (yksilö- ja ryhmäterapia ja – ohjaus, apuvälinepalvelut) 

‐ kuvantaminen (natiiviröntgen ja ultraääni) 

‐ laboratorio (näytteenotto, tutkimus ja analysointi) 

‐ varastot (laitteet, materiaalit, hoitotarvikkeet, lääkkeet) 

‐ vainajien säilytys- ja jäähyväistilat 

‐ muut tukitoiminnat 

 
Sote-keskuksen toiminta-aika on virka-aika, mutta kiirevastaanotto on avoinna klo 18.00 (20.00) asti ja 

alueellisesti klo 23.00 asti. Yöpäivystys toimii Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa.  

2.2 Toiminta sote-keskuksessa 

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.  

‐ Suun terveydenhuollon palvelujen erottaminen selkeästi muusta terveyskeskuksen toiminnasta 

omaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. 

‐ 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.  

‐ Terveyskeskuksen poikki kulkeva läpikulku aiheuttaa tarpeetonta ruuhkaa ja hankaloittaa työnte-

koa. Läpikulkua vähennetään riittävällä määrällä sisäänkäyntejä. 
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2.2.1 Toiminnalliset tavoitteet 

Uuden sote-keskuksen suunnittelun keskeisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi määriteltiin (Eml., 25-32) poti-

laslähtöisyys, sujuvan toiminnan mahdollistavat tilat, potilas- ja työturvallisuus, tiedonkulku sekä digitaa-

linen 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 sote-keskuksen 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. Sote- keskuksessa (kaikki vastaanotot) ennakoidaan käyvän 

kuluvana vuonna päivittäin noin 380 asiakasta.  

- Suoritteita koskeva ennakointi on laskettu tammi-huhtikuun 2018 tietojen pohjalta.    

Siilinjärvellä (Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2019-2020, 9-13) asui vuoden 2016 lopussa 21.768 

asukasta, jossa laskua edellisvuoteen -26 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 2015 oli 40,2 vuotta, mikä on 16:ksi alhaisin 

yli 15 000:n asukkaan kuntien joukossa. Alle 15 -vuotiaiden osuus oli 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 

sote-keskuksen 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).  

Sote- ja maakuntauudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kunnan henkilöstöön. Henkilöstön työhyvin-

voinnin ylläpitäminen muutoksen yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää, myös jaksamiseen ja työkyvyn 

säilymiseen liittyvät riskit on otettava huomioon. Henkilöstön osaamisen ja osallistavan esimiestyön 

merkitys korostuvat muutostilanteessa ja nämäkin ovat työtyytyväisyyden kannalta merkityksellisiä. Em. 

asioiden huolenpito ja niiden kehittymisen seuranta ovat tärkeää sopeuttamisvaiheen aikana. Sairaus-

poissaolojen määrän ja kehittymisen seuranta (taulukko 1) on keskeistä muutoksesta ja henkilöstöön 

kohdistuvien vakauttamistoimien vaikutusten arvioinnissa. (Eml., 26.) 

Mittari/vuodet 2015 2016 2017 1-4/2018 

Sairauspoissaolot/kalenteri-
päivä./vak.tt/vuosi 

10,3 9,2 8,3 7,8 

Taulukko 1. Siilinjärven terveyspalvelujen henkilöstön sairauspoissaolot vuosina 2015-2018 (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 vähentyneet 

vuodesta 2015 alkaen. Saman aikaisesti henkilöstöä on siirtynyt työskentelemään väistötiloissa. 

Sairauspoissaolojen laskusuuntaa ei voida kuitenkaan suoraan tutkimatta yhdistää henkilöstön siir-

tymiseen mahdollisesti paremman sisäilmasto-olosuhteen omaaviin tiloihin. 

 

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.  
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Sote-keskuksessa tulee työskentelemään yhteensä 130 henkilöä (liite 3), jakautuen seuraavasti:  

‐ vastaanottopalvelut, yhteensä 42,5 henkilöä 

‐ vuodeosastopalvelut, yhteensä 37 henkilöä 

‐ suun terveydenhuoltopalvelut, yhteensä 19,5 henkilöä 

‐ kuntoutuspalvelut, yhteensä 9 henkilöä 

‐ ostopalvelu, yhteensä 11 henkilöä 

‐ muut, yhteensä 11 henkilöä  

 
Vastaanotto-, suun terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelujen henkilöstöstä suurin osa tekee vastaanotto-

työtä, loput muuta asiakaspalvelu- tai hallintotyötä. Tiloissa työskentelee myös itsenäisiä yrittäjiä liiketi-

loissa, kuten kahvilatoiminta.   

Vuodeosaston henkilökuntamitoitus välittömässä hoitotyössä on 0,66.  

Sote-keskus 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 sote-keskuksen 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 

‐ 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.  
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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 2017 ja talousarvio 2018  

Siirtyvien toimintojen tilinpäätös vuonna 2017 (taulukko 2). Vastaanottopalvelujen luvuissa on ko. 

vuonna mukana myös Vuorelan terveysasema. 

SIIRTYVIEN TOIMINTOJEN TP  2017  

  Toimintakate Tilikauden tulos 

Vastaanottopalvelut -4 161 654 -4 508 288 

Röntgen -178 899 -253 547 

Siilinjärven vuodeosasto -2 189 517 -2 380 526 

Suun terveydenhuolto -917 989 -1 091 995 

Kuntoutus -1 250 225 -1 333 223 

Yhteensä -8 698 284 -9 567 579 

Taulukko 2. Siirtyvien toimintojen tilinpäätös 2017. 

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 2018 on 9.613.282€. Toimintamenot (mm. henki-

löstökulut, sisäisten palvelujen osto) supistuvat noin 2,3%. Toimintatulojen kasvu 5,3% muodostuu mm. 

terveyskeskuksen vuodeosaston ja suun terveydenhuollon kotikuntakorvauksista saatavien tulojen kas-

vusta. 

Suurimmat muutokset tapahtuvat vuokramenoissa. Terveyspalvelut maksoi vuonna 2017 ulkoisia tila-

vuokria yht. 208.425€ ja sisäisiä tilavuokria (sisältää kiinteistöhuollon, siivouksen jne.) yht. 941.197€. 

Vuonna 2018 ulkoisiin tilavuokriin on arvioitu kuluvan yht. 277.761€ (alv 0%) ja sisäisiin tilavuokriin yht.  

409.847€.  

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

Erikoissairaanhoidon tilinpäätös 2017 ja talousarvio 2018  

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääosin KYS:lta, muitakin tuottajia käytetään. Alla (kuva 2) Siilin-

järven erikoissairaanhoidon tilinpäätös vuonna 2017.  

 

Kuva 2. Siilinjärven erikoissairaanhoidon tilinpäätös 2017. 

Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu erikoissairaanhoidon kustannuksiin n. 28M€. 

2.2.4.1 Ydinprosessit 

Uuden sote-keskuksen suunnittelun keskeisiksi kriittisiksi ydinprosesseiksi valittiin akuutin ja kiireettö-

män potilaan hoito (vastaanottopalvelut), vuodeosastohoito (sairaalapalvelut) ja suun terveydenhuolto 

(Reijula 2018, 6).  

1. Vastaanottopalvelut 

Siilinjärvi on jaettu 13 alueeseen, kunkin alueen väestöä hoitaa sama omalääkärihoitaja -työpari. 
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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 

Omalääkärien ja -hoitajien vastaanotto toimii kaikkina arkipäivinä (ma-to 7.30-15.00, pe 7.30-15.00). 

‐ 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. 

‐ Omahoitajan ajanvarausvastaanottoon kuuluu oman vastuualueen potilaiden hoitajavastaanotto, 

ohjaus ja neuvonta, omalääkärin ajanvarauksen hoito ja toimenpiteissä avustaminen.  

‐ Vastaanottopalveluja tuottavat myös asiantuntijahoitajat (valtimotauti-, antikoagulantti-, uniapnea-, 

tartuntatautihoitaja), psykologi, radiologi sekä ostopalveluna jalkojenhoitaja, ravitsemusterapeutti, 

geriatri, ortopedi, plastiikkakirurgi, tartuntatautilääkäri, fysiatri, lastenneurologi ja päihdelääkäri.  

‐ Vastaanottopalvelut hyödyntävät samoja kuvantamis- ja laboratoriopalveluja kuin akuuttivastaanot-

topalvelut ja vuodeosasto.  
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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 1300 hym². 

- 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 

Valinnanvapauden toteutuessa sote-keskuksista tarjotaan myös sosiaaliohjausta (STM, kotisivut).  

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. 

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”). 

Sote-keskuksen sosiaaliohjaajan ja kunnan virassa olevan sosiaaliohjaajan oikeudet ovat erilaiset. Ter-

veysaseman tai tulevan sote-keskuksen sosiaaliohjaajalla ei ole oikeutta tehdä viranomaispäätöksiä, 

vaan toiminta perustuu sananmukaisesti ohjaukseen ja neuvontaan.   

Sosiaaliohjaukselle on varattu tässä hankesuunnitelmassa työtilaa 17 hym². Sosiaaliohjauksen toimin-

taa ja tilatarpeita täsmennetään suunnittelun edetessä.   
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2. Sairaalapalvelut 

Siilinjärven sote-keskuksen 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) sote-keskuksen kriittisin sisäinen yhteys on akuutti vas-

taanotto, jonka kautta kulkee valtaosa osastohoitoon saapuvista potilaista. Yhteyden on oltava tehokas 

ja potilasvirran mahdollisimman sujuva, joten akuutti vastaanotto tulee sijoittaa vuodeosaston lähelle. 

Myös muiden osaston päivittäin tarvitsemien tukipalvelujen (laboratorio, kuvantaminen, fysioterapia, 

apuvälineet, ruoka, lääkkeet, puhtaat tekstiilit/likapyykki, hoitotarvikkeet- ja välineet, laitteet, jätehuolto) 

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 noin puolet (13kpl) 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. 

‐ 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). Kuluvan vuoden kuormitusprosentin ennakoidaan asettuvan yli 

97%: iin.  

- Keskimääräinen hoitoaika on noin 6 päivää.  
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‐ Päiväsairaalan toimintaan on varattu yksi kahden (2) hoitopaikan tila. Kuluvan vuoden ensimmäi-

sen neljänneksen aikana päiväsairaalapotilaita oli hoidettavana yhteensä 32 kpl eli keskimäärin 

yksi potilas päivittäin. Toiminta ei vaadi erillisiä henkilöresursseja, mutta ao. tila varustetaan siten, 

että sitä voidaan käyttää sekä tuoli- että vuodepaikan potilaille.  

 
Vuodeosastolle on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 1000 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.  

Sote-keskuksen suun terveydenhuollon asiakkaan tuleva potilasprosessi (Reijula 2018, 18-20) on suun-

niteltu 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  

Kuluvan vuoden käyntiennusteen mukaan suun terveydenhuollon palveluja käyttää noin 91 (noin 8 

käyntiä/vastaanotto/päivä) asiakasta 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.  

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.  
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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-, uniapnea- ja Holter-tutkimuksiin erillinen puhelinajan-

varausnumero). Näytteenotto painottuu aamuun/aamupäivään. Laboratorio hakee verinäytteet vuode-

osastolta pyydettäessä 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-, spirometria- ja 

uniapneatutkimuksia. Holter-tutkimuksia tehdään omana toimintana. Osa näytteistä tutkitaan omassa 

laboratoriossa ja osa lähetetään ISLABin Puijon laboratorioon (näytekuljetuksia kaksi kertaa päivässä). 

Terveyskeskuksen henkilökunta tekee päivystysaikaan tarvittaessa 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.  

 
Laboratoriopalvelujen toimintaprosesseissa ei tapahdu muutoksia toimintojen siirtyessä sote-keskuk-

seen. Laboratoriopalveluille on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 100 hym².  

b. Kuvantamispalvelut 

Kuvantamispalveluista vastaavat yksi röntgenlääkäri ja kaksi röntgenhoitajaa. Yksikkö on avoinna arki-

sin klo 8-16. Yksikössä on digikuvaus- ja ortopantomografialaitteet sekä ultraäänilaite. Terveyskeskuk-

sen kaikilta työasemilta voidaan katsella digikuvia. Yksikössä tehdään keuhkojen ja luuston kuvauksia 

sekä ultraäänitutkimuksia, tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä.  

‐ Vuoden 2018 ensimmäisten neljänneksen tilastoinnin perusteella kuvantamistutkimusten määrän 

ennakoidaan pysyvän noin 30 tutkimuksessa per päivä. 

‐ Ultraäänitutkimuksia tehdään päivittäin noin 10 tutkimusta.  

 
Kuvantamispalvelujen toimintaprosesseissa ei tapahdu muutoksia toimintojen siirtyessä sote-keskuk-

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. Sote-keskuksen lääkehuoltopal-

velujen toimintaprosesseissa ja tiloissa tulee tapahtumaan muutoksia mm. katkeamattoman lääkehoito-

ketjun, tehostetun kulku- ja kameravalvonnan, mahdollisesti osastofarmasiapalvelun, täyttö- ja purkupal-

velun, sähköisten lääkekaappien ja älylääkekärryjen käyttöön oton myötä. Lääkehuoltoprosessin kuvaus 

tulossa sairaala-apteekista syksyllä/talvella 2018-2019.  
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Lääkehuoltopalveluille on varattu tässä hankesuunnitelmassa lääkehuonetilaa 20 hym² vuodeosastolle 

ja 15 m² akuutille vastaanotolle.    

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 sote-keskukseen 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. 

 

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tilastoinnin perusteella fysioterapian yksilökäyntejä ennakoi-

daan olevan 11, fysioterapian ryhmäkäyntejä 13 ja puheterapiakäyntejä 6 käyntiä päivittäin. 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. 

‐ 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.   

‐ Lainaustapahtumia on keskimäärin 11 lainausta päivässä.  

 
Uusien kuntoutustilojen sijainnin tulisi palvella sekä vastaanottotoimintoja että vuodeosastoa. Kuntou-

tus- ja apuvälinepalveluille on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 200 hym².  

 

  



 
 16 (28) 

   
 

 

 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

Siilinjärven Sote-keskus 

HANKESUUNNITELMA 
 

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 sote-keskuksen ruokahuoltopalvelut. Ruokahuoltoprosessi al-

kaa 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) sote-keskuksessa. Kaikki as-

tiahuolto tapahtuu keskuskeittiössä.  

Terveyskeskuksen kahvila/kioski on yksityisen palvelutuottajan toimintaa, palvelutuottaja on tiloissa 

vuokralaisena.  

Ruokahuoltopalveluprosessissa ei tapahdu muutoksia toimintojen siirtyessä sote-keskukseen. Ruoka-

huoltopalveluille (jakelukeittiöt, kahvio, taukotilat, ruokailutilat) on varattu tässä hanke-suunnitelmassa 

noin 340 hym².  

d. Tekstiilihuoltopalvelut 

Tekstiilihuoltokeskus Sakupe Oy tuottaa sote-keskuksen tekstiilihuoltopalvelut (vuokratekstiilit, ammatti-

käyttöön suunnitellut työ- ja potilasvaatteet, liinavaatteet, siivoustekstiilit, pesu ja huolto). Sakupen omis-

tavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Savon koulutuskuntayh-

tymä, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Servica. Kuljetuksista (likapyykin 

nouto/puhtaan pyykin jättö) vastaa yrityksen oma kuljetus (3 kertaa viikossa). Puhtaan ja likaisen pyykin 

sisäiseen logistiikkaan osallistuu osaltaan terveyskeskuksen laitoshuollon henkilöstö, joka kuljettaa lika-

pyykin (vaunut) yksiköistä ao. viilennettyyn jäte- ja pyykkitilaan sekä hakee puhtaan pyykin (rullakot) 
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pyykkivarastosta ja jakaa pyykin yksiköihin. Henkilökunnan suojavaatteet (nimetyt suojavaatteet) tuo-

daan 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 sote-keskukseen (lähtevälle ja saapuvalle tavaralle on 

oma varasto), kuljetuksesta vastaa tällä hetkellä Matkahuolto. Käytössä ovat sekä sähköinen tilausjär-

jestelmä 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. 

 
Sote-keskukseen on varattu tässä hankesuunnitelmassa huoltohuonetilaa oman laitoshuollon ja suun 

terveydenhuollon välinehuollon toimintaan.  

f. Tarvike-, materiaali- ja lääkintätekniikkapalvelut  

Servica Oy Kuopio vastaa sote-keskuksen tarvike- ja materiaalihuoltopalveluista. Lääkintätekniikan pal-

velut ostetaan Istekki 0y:ltä (Terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelut) Kuopiosta. 

Tässä hankesuunnitelmassa erilaisia varastotiloja on varattu noin 270 hym². Tarvike (ml. laitteet) - ja 

materiaalipalvelujen tilatarpeita ja – esitystä täsmennetään suunnittelun edetessä.  

g. Sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalvelut 

Siilijärven kunnan Puhtauspalvelut tuottaa sote-keskuksen 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 
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‐ 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 sote-keskuksen Tilapalvelut (kunnossapito-, lvi-, talonmiespalvelut ym.). Toimitilat sijaitse-

vat muualla. 

Sote-keskuksen sisäisestä jätehuoltoprosessista vastaa pääasiassa laitoshuollon henkilöstö. Jätteiden 

ulkoisesta kuljetuksesta vastaa yksityinen yritys (Jätekukko/Eka-Palvelut ay, Savofix). Alustavassa tila-

ohjelmassa yksiköistä tuleva seka- ja energiajäte jäte (ei biojäte, lasi, metalli, paperi, pahvi, tietoturva-

jäte, 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.  

i. ICT-tukipalvelut 

Palvelut tuottaa kunnan oma ICT-osasto, joka vastaa ICT:stä – Istekki Oy:n kautta tulee vain tiettyjä oh-

jelmistoja. Sote-keskukseen sijoittuu kaksi omaa IT-asiantuntijaa, joilla on työhuoneen lisäksi koulutus-

tila käytössä.  Toiminnoille on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 55 hym2.  

j. Henkilöstö-, talous- ja toimistopalvelut 

Henkilöstöhallintopalvelut tuottaa kunnan oma henkilöstöhallinto, palkkahallintopalvelut Kuhilas Oy ja 

toimistopalvelut kunnan Yhteiset palvelut- yksikkö. Toimitilat sijaitsevat muualla.   

k. Kuljetuspalvelut 

Kuljetuspalvelut hankitaan ostopalveluna.  

l. Muut toiminnat 

Rakennukseen sijoittuvia muita toimintoja ovat: 

‐ henkilöstön sosiaalitilat 

‐ vainajien säilytys ja jäähyväistilat 

‐ arkisto työtiloineen 

‐ hallinnon työtiloja 

 
Toiminnoille on varattu tässä hankesuunnitelmassa noin 260 hym².  
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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.  

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 X 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 

‐ 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 sote-keskus suunnitellaan rakenteeltaan kestäväksi, turvalliseksi ja muuntojoustavaksi. Rakenteet 

ja rakennejärjestelmät toteutetaan siten, että ne mahdollistavat keskuksen täysipainoisen hyödyntämi-

sen 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.  
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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 

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. Sote-keskus 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.   
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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.  

2.3.2.6 Sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmät 

Tietojärjestelmien arkkitehtuuri ja ratkaisut tukevat tiedon luotettavuuden, luottamuksellisuuden ja ehey-

den korkean tietoturvallisuuden vaatimuksia. Potilasturvallisuuden tavoitteina ovat tiedon luotattavuus, 

jäljitettävyys sekä yhtenäisyys potilaan itsenäisyyttä kunnioittaen. Sähkö- ja ICT-järjestelmät ja niiden 

kaapeloinnit toteutetaan käyttöympäristönsä turvallisuusvaatimusten mukaisesti huomioiden mm. tieto-

turvallisuuden ja tarkoituksenmukaisen virransyötön katkeamattomuuden tai viiveen.  

2.3.2.7 ICT-tavoitteet 

Sote-keskuksen 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-

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.  

‐ Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hankkeessa (2/2018-1/2019) kehitetään yhteistä verkkosisältöä 

(palvelukuvauksia maakuntien järjestämisvastuulle siirtyvistä palveluista sekä opastavaa tietosisäl-

töä kansalaisen tueksi) maakuntien hyödynnettäväksi omissa verkkopalveluissaan. 

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 

korjauskustannukset hallinnassa. Huoltokirjan täydentämisestä vastaavat suunnitelmien ja järjestelmä-

osien osalta suunnittelijat ja urakoitsijat yhteistyössä kunnan vastuuhenkilöiden kanssa.  
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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.  

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-

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  

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.  
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4 Rakennuspaikka 

4.1 Tontti 

Tontti sijaitsee Siilinjärven kunnassa.  

Kaupunginosa Kasurila/Asemanseutu (1132) 

Kortteli 1136 

Tontti 1 

Pinta-ala 13265 m² 

Rakennusoikeus 10000 kem² 

Osoite  Kasurilantie 3-5, 71800 Siilinjärvi 

4.1.1 Kaavatilanne ja kaava 

Tilaajan mukaan tämän hetkinen paras vaihtoehto uuden sote-keskuksen sijoituspaikaksi on nykyisen 

kiinteistön viereen uudisrakennuksena (kuva 3). Rakennuspaikka vaatii kaavamuutoksen. Kaavoitustoi-

miston kaavoituspäällikön mukaan rakennuspaikkojen rajat ovat täysin alustavat.  

Kaavoituksessa on varauduttu asemakaavan muutostyön käynnistämiseen syksyllä 2018. Suunnittelu-

ryhmältä odotetaan kaavaluonnosta varten aluesuunnitelmaa uuden rakennuksen tontinkäytöstä sekä 

esitystä vanhan rakennuksen tulevasta käyttötarkoituksesta. Oleellista on osoittaa suunnitelmissa mm. 

alueen tuleva rakentaminen, sen tarvitsemat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä liittyminen ympäris-

töön. 

Kun suunnitelma alueen tulevasta käytöstä alkaa hahmottua, kaavaluonnos voidaan laatia. Kaavapro-

sessi kestää minimissään 8-9 kuukautta kaavaluonnoksen valmistumisesta asemakaavan voimaantu-

loon. Minimiaikataulu edellyttää sujuvaa kaavatyötä, jossa mm. ympäristöstä kaavaan kohdistuvat vaati-

mukset voidaan hyvin huomioida. Eli jos alueen suunnitelma valmistuu esimerkiksi syyskuussa 2018, 

kaava voisi olla voimassa rakennuslupien pohjana kesällä 2019. Mikäli suunnitelman tekeminen viiväs-

tyy loppuvuoteen, kaavaprosessia ei ehditä käymään läpi kevään 2019 aikana, vaan kaavan voimaan-

tulo siirtyy aikaisintaan syys- lokakuulle 2019. 

 

Kuva 3. Alustava rakennuspaikka. 
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4.1.2 Tontinkäyttösuunnitelma 

Sote-keskuksen hankesuunnitelmavaiheiseen laadittava tontinkäyttösuunnitelmaehdotus valmistuu lo-

kakuun loppuun mennessä. Alustava ehdotus liitetään tämän hankesuunnitelman liitteeksi.  

4.1.3 Perustamisolosuhteet 

Oletuksena pidetään perustamisolosuhteiden vastaavan nykyisen terveyskeskuksen perustamisolosuh-

teita. Oletettavalta uuden sote-keskuksen sijoituspaikalta ei ole tämän hankesuunnitelman laadinnan 

yhteydessä teetetty tarkempia maaperätutkimuksia. 

4.1.4 Tontin hallintaoikeus 

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

5 Hankeaikataulu 

Työskentelyn tavoitteena on Siilijärven uuden sote-keskuksen tilojen valmistuminen loppuvuodesta 

2021 ja toiminnan aloittaminen uusissa tiloissa loppuvuodesta 2021/alkuvuodesta 2022. Hankkeen to-

teutuminen em. aikataulussa edellyttää välitöntä kaavoitusprosessin käynnistämistä sekä joulukuun 

2018 kunnan valtuuston päätöstä hankkeen suunnittelun ja rakentamisen valmistelun jatkamiseksi. 

6 Hankkeen toteutus 

6.1 Hankintapäätöksen valmistelu 

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

‐ rakennusten käyttäjien terveyteen tai turvallisuuteen liittyvä konkreettinen tilanne, jossa tosiasiassa 

investoinnin vaihtoehtona on lähinnä rakennusten käyttökielto 

‐ investoinnin kiireellisyyden kannalta eli investoinnin tulee olla selkeästi niin kiireellinen, ettei sitä voi 

siirtää päätettäväksi 1.1.2019 jälkeiseen aikaan. 

 
STM edellyttää hankkeesta maakunnallisen valmisteluryhmän puoltavan lausunnon ennen sen käsitte-

lyä, lupa hankitaan hankkeen valtuustokäsittelyn jälkeen. 

6.2 Toteuttamistapa 

Rakennustyö suoritetaan hankkeen jatkosuunnittelun aikana erikseen laadittavan toteutusmuotoselvi-

tyksen perusteella valittavalla toteutusmuodolla. 
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6.3 Toteuttamisaikataulu 

Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: 

 

Kuva 4. Alustava aikataulu. 

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 on oleellisesti riippuvainen hallinnollisista päätöksistä, toiminnallisen suunnittelun 

etenemisestä, kaavoitusprosessin etenemisestä sekä valittavasta toteutusmuodosta. 

6.4 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 

Kustannusarvio on (liite 6) laadittu hankesuunnitelman alustavan tilaluettelon (8.6.2018) sekä Aihio Ark-

kitehdit Oy:n laatimien Master Plan-suunnitelmien 4.9.2018 perusteella. Kustannusarvioon on lisätty 

vaihtoehto C1 Master Plan-suunnitelman 14.9.2018 perusteella. Lähtötietoja on lisäksi tarkennettu ark-

kitehdin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Suunnitelmat (liite 7) on laadittu 2,0-2,20 tehokkuus-

tavoitteilla (brm2/hym2).  Ohjausryhmän 6.9.2018 kokouksessa suunnitelman tehokkuustavoitteeksi ase-

tettiin 1,95 (brm2/hym2).  
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Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa apuna käyttäen, tavoitehinta-

arviomenettelynä. Hintataso on Haahtela-indeksin Kuopioon rajoittuvien ympäryskuntien indeksi 84,0 / 

9.2018. Kustannuksiin on arvioitu indeksimuutosta 5 % normaalin hankevarauksen lisäksi. 

 

Kustannusarvio käsittää neljä (4) eri vaihtoehtoista toteutustapaa. Alla myös kunkin vaihtoehdon ylläpi-

tokustannusarviot (liite 8).  

 

 
Kustannusarvio Ylläpito- 

kustannusarvio 
(€/vuosi) 

 
SOTE-keskus, uudisrakennus A0 

 
21.000.000€ 

 
633 009€ 

Maantasopaikoitus, 100 ap. 525.000€  

Yht. 21.525.000€ 633 009€ 
   

SOTE-keskus, uudisrakennus A1 21.800.000€ 652 471€ 

Parkkihalli rakennuksen alla n. 280 
ap. 

6.560.000€ 126 511€ 

Yht. 28.360.000€ 778 982€ 
   

SOTE-keskus, uudisrakennus B1 22.500.000€ 662 522€ 

Erillinen kylmä pysäköintilaitos n. 
310 ap. 

5.300.000€ 122 769€ 

Yht. 27.800.000€ 785 291€ 
   

SOTE-keskus, uudisrakennus C1 22.435.000€ 664 166€ 

Erillinen kylmä pysäköintilaitos n. 
500 ap. 

11.015.000€ 232 915€ 

Yht. 33.450.000€ 897 081€ 

 

Kustannusarvioon sisältyvät: 

- Rakennuttajan kulut 

- Rakennustekniset työt 

- LVIASJ- ja sprinklerityöt 

- Kiintokalusteet ja varusteet 

- Kiintolaitteet. 

 

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.) 

- Taidehankinnat. 

 

Kustannusarviossa (liite 6) on tarkennettuna laskentaolettamuksia ja -huomioita sekä rajausta.  
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

Siilinjärven Sote-keskus 

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. 

Sote-keskuksen pääomavuokran ja elinkaarikustannusten ennustaminen on mahdollista vasta hank-

keen sisällön ja suunnittelun etenemisen myötä. 

7.3 Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen 

Sote-keskuksen (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%) 

- taidehankinnat, mikäli prosentti taiteelle 

yht. 200.000€ 

‐ ICT-teknologia (suunnittelu ja toteutus, liittymät, järjestelmät, koulutus ym.); kustannus arvioitavissa 

vasta, kun ICT-toimintatapa selvillä (maakunta, paikallinen) 

 

 

 

Siilinjärven Sote-keskus -hankkeen ohjausryhmän puolesta, 

 

 

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy        

Tuula Anttila 

Palvelukoordinaattori 
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Muutosloki 
Muutos pvm Asiakohta Muutos Tekijä 

08.06.2018 koko teksti tekstin tarkennukset palautteen mukaan TA 

12.06.2018 3.3.4.8 rtg-tutkimukset, alkuvuoden määrä tarkastettu  TA 

11.06.2018 4.1  sote-lakien äänestys siirtyy, tieto päivitetty TA 

11.06.2018 4.2.3  valinnanvapauslaki ja pilotointi, tiedot päivitetty TA 

11.06.2018 4.3 sote-keskus-käsitteen tarkennus TA 

11.06.2018 6.2 Isoharjantie 6 vapautuvat tilat, lisätty jatkokäyttötarkoitus TA 
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

SIILINJÄRVEN SOTE-KESKUS 
TARVESELVITYS 

 

Tarveselvitys 

 

Kohde: SIILINJÄRVEN SOTE-KESKUS 

1 Tarveselvityksen aihe 

Tarveselvitys koskee Siilinjärven terveyskeskuksen (Kasurilantie 3, 71800 Siilinjärvi) toimintoja 

ja tilatarpeita. Nykyinen terveyskeskuksen kiinteistö kärsii sisäilmaongelmista. Kiinteistössä 

kasvaa kuntotutkimuksen mukaan 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 poistamaan käytöstä ja toimintoja on siirretty toisaalle 

kunnassa. Tilat ovat myös toiminnallisesti tulleet tiensä päähän, eivätkä ne enää palvele toivo-

tulla tavalla kehittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasprosesseja. Uudet tilat 

tarvitaan välttämättä. 
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

SIILINJÄRVEN SOTE-KESKUS 
TARVESELVITYS 

 

2 Hankkeen taustatiedot 

2.1 Hanketta koskevat aiemmat päätökset 

Kunnanjohtajan ja teknisten palveluiden kanssa käydyissä keskusteluissa on linjattu, että ra-

kennusten kunnosta johtuen terveyskeskuksen uudisrakennuksen alustava suunnittelu käyn-

nistetään välittömästi. Kevään/kesän 2018 aikana on tavoitteena laatia tarveselvitys ja hanke-

suunnitelma, jonka jälkeen hanke on vietävissä poliittisen päätöksentekoon.  

2.2 Projektiorganisaatio 

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy on saanut Siilinjärven kunnalta toimeksiannon laatia Sote-

keskus- hankkeen tarveselvityksen kokoamalla tarvittavat selvitykset ja laskelmat yhteistyössä 

tilaajan kanssa.  

Projektiorganisaation muodostavat seuraavat henkilöt ja tehtävät: 

- projektin johtaja  

o Kati Kantanen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Siilinjärvi 

- projektin tekninen tuki  

o Jukka Kellokumpu, toimitilapäällikkö, Siilinjärvi 

- toiminnallisen suunnittelun johtaja  

o Katri Hollmén, johtava lääkäri, Siilinjärvi 

- tekninen johtaja 

o Ari Kainulainen, tekniset palvelut, Siilinjärvi 

- tukipalvelujen toiminnallinen suunnittelu ja yksiköiden yhteyshenkilö 

o Kati Kantanen 

- asiantuntijapalvelut/A-Insinöörit Oy 

o Marko Yli-Rantala, rakennuttamisjohtaja, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, Tampere 

o Minna Alhonen, palvelukoordinaattori, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, Tampere 

o Tuula Anttila, palvelukoordinaattori, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, Tampere 

o projekti-insinööri, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, Kuopio 

o projektiassistentti, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, Kuopio 

- asiantuntijapalvelut/Granlund Consulting Oy 

o Jori Reijula, TtT, dosentti, Kuopio 

- käyttäjistä koostuvat toiminnallisen suunnittelun työryhmät 

o Minna Skippari, osastonhoitaja, vastaanotto ja akuuttivastaanotto 

o Arja Remes, osastonhoitaja, vuodeosasto 

o Auli Väyrynen, osastonhoitaja, suun terveydenhuolto 

o Helena Tepponen, osastonhoitaja, kuntoutuspäällikkö 

o Anu Ryynänen, vs. apulaisylilääkäri, lääkärivastaanotto 

3 Lähtötaso ja taustatietoja 

Siilinjärven terveyskeskuksen tiloja ei voida pitää enää terveellisenä, turvallisena tai tulevai-

suuden sosiaali- ja terveyspalvelujen edellyttämänä toimintaympäristönä. Tilojen arvioidut kor-

keat korjauskustannukset puoltavat myös rakennuksen purkamista ja uuden rakentamista.   

Terveyskeskuksen kiinteistö kärsii sisäilmaongelmista, kiinteistössä kasvaa kuntotutkimuksen 

mukaan mm. sädesientä. Kuntotarkistuksia ja -tutkimuksia on tehty useita (liitteet 1-2), ja niiden 

pohjalta on tehty myös erilaisia peruskorjauksia. Näistä huolimatta tiloja ei ole saatu kuntoon. 

Osa tiloista on jouduttu poistamaan käytöstä ja toimintoja on siirretty toisaalle kunnassa.  

Ohjausryhmä 
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

SIILINJÄRVEN SOTE-KESKUS 
TARVESELVITYS 

 

Tilat ovat tulleet myös toiminnallisesti tiensä päähän. Tilojen käyttäjiltä koottujen arviointien 

mukaan tilat ovat sokkeloiset, ahtaat, esteelliset ja epäsopivat moderniin terveyskeskustoimin-

taan. 1 

Jos nykyinen terveyskeskus (5944 brm2) päätettäisiin peruskorjata (liite 3), korjausaste voisi 

helposti nousta jopa 76,4 prosenttiin, mikä nykyinvestointina olisi noin 8 miljoonaa euroa (alv 

0).  

3.1 Toiminta ja toimintaympäristö   

Siilinjärven kunta vastaa tällä hetkellä alueen sote- toiminnoista, tiloista ja investoinneista.  Sii-

linjärven Terveyspalvelut tuottaa tai hankkii tällä hetkellä kunnan asukkaille kaikki muut sai-

raanhoidolliset palvelut paitsi kotisairaanhoitoa, joka toteutetaan osana vanhuspalvelujen koti-

hoitoa.  

3.1.1 Siilinjärven Terveyspalvelut, tilanne toukokuussa 2018 

Sosiaali- ja terveyspalvelut on yksi kunnan viidestä palvelualueesta. Terveyspalvelujen tulos-

alue jakaantuu kuuteen tulosyksikköön (omalääkärien- ja hoitajien vastaanottopalvelut, sairaa-

lapalvelut, suun terveydenhuollon palvelut, työterveyshuollon palvelut, kuntoutuspalvelut, mie-

lenterveys- ja päihdepalvelut).  

 

Siilinjärven terveyskeskuksessa (Kasurilantie 3) toimivat päivystys-, vastaanotto- ja osastohoi-

don muodostama perusterveydenhuollon kokonaisuus, suun terveydenhuollon palveluyksikkö 

sekä toimintoja tukevat kliiniset ja muut tukipalvelut. Terveyskeskuksessa on noin 4709 brm2, 

joista sisäilmaongelmien vuoksi tällä hetkellä käytössä varsinaisesti vain 1.-2. kerrokset, kella-

rikerros vain osittain.  

 

Terveyspalveluja tuotetaan myös osoitteissa:  

- Kasurilantie 5 (työterveyshuoltopalvelut), käytössä 1780m2 

- Jokiharjuntie 3 (Vuorelan terveysasema), käytössä yht. 564m2 (vastaanotto 384m2, suun 

terveydenhuolto 180m2) 

- Toritie 8 (kuntoutuspalveluja), käytössä 393m2 

- Isoharjantie 6 (neuvolapalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut), käytössä 395m2 

- Vuorelantie 6 (kuntoutuspalveluja) 

 

Sosiaali- ja perhepalvelujen tulosalueen neuvolapalvelujen tulosyksikön toimintaa ja tiloja on 

(ollut) terveyskeskuksessa. Yksikkö on joutunut sieltä evakkoon useamman kerran; lastenneu-

vola lähti ensin terveyskeskuksesta vuonna 2015, palasi 2016 remontin jälkeen takaisin ja lähti 

uudelleen evakkoon 2016 ja siirtyi lopulta väliaikaisesta evakkopaikasta Isoharjantie 6: een 

(Innocum) vuonna 2017. Äitiysneuvola lähti evakkoon maaliskuussa 2018; vain äitiysneuvolan 

lääkärin vastaanottoa pidetään enää terveyskeskuksessa, muu toiminta on Innocumilla. Mie-

lenterveys- ja päihdehuollon yksikkö toimi vuoden 2017 alkupäiviin asti terveyskeskuksen ti-

loissa, mutta yksikkö joutui väistämään sisäilmaongelmien vuoksi Isoharjantie 6: een.  

  

                                                   
1 Loppuraportti Consulting Granlund Oy 
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SIILINJÄRVEN SOTE-KESKUS 
TARVESELVITYS 

 

3.1.1.1 Vastaanottopalvelut  

Siilinjärvi on jaettu 13 alueeseen, kunkin alueen väestöä hoitaa sama lääkäri-hoitaja - työpari. 

Omalääkärien ja -hoitajien vastaanottopalveluihin sisältyy terveyskeskuspäivystys- ja röntgen-

palvelut. Vastaanotto toimii kaikkina arkipäivinä Siilinjärven ja Vuorelan terveysasemilla. 

 

- Omahoitajan ajanvarausvastaanottoon kuuluu oman vastuualueen potilaiden hoitajavas-

taanotto, ohjaus ja neuvonta, omalääkärin ajanvarauksen hoito ja toimenpiteissä avusta-

minen.  

- Päivystysvastaanottokäyntien ajanvaraus tapahtuu omahoitajan kautta. Siilinjärven pää-

terveysaseman akuuttivastaanotto on avoinna arkipäivisin klo 8 - 20.00, viikonloppuisin ja 

juhlapyhinä klo 8-18.00.  Vuorelan terveysaseman akuuttivastaanotto on avoinna ma - to 

klo 8 - 15.30 ja perjantaisin klo 8- 14.00.   

- Vastaanottopalveluja tuottavat myös asiantuntijahoitajat (valtimotauti-, antikoagulantti-,   

uniapnea-, tartuntatauti- ja jalkojenhoitaja), ravitsemusterapeutti, psykologi, radiologi sekä 

ostopalveluna geriatri, ortopedi, plastiikkakirurgi, tartuntatautilääkäri, fysiatri, lastenneuro-

logi ja päihdelääkäri.  

Siilinjärven terveyskeskuksen aulassa sijaitsee väestölle tarkoitettu terveystupa, joka on auki 

virka-aikana. Tarjolla on ilmaista kirjallista materiaalia, testejä ja ohjeita. Tempauksia järjeste-

tään vaihtuviin teemoihin liittyen tuvan ilmoitustaululla kerrotulla tavalla. Tupa on varustettu 

tietokoneella. Tuvassa voi myös mitata verenpaineensa ja painonsa. 

3.1.1.2 Sairaalapalvelut 

Siilinjärven terveyskeskuksen vuodeosasto (35 sairaansijaa) tarjoaa perusterveydenhuollon 

sairaalahoitoa. Potilaat tulevat osastolle lääkärin lähetteellä erikoissairaanhoidosta, terveys-

keskuspäivystyksestä ja omalääkärien vastaanotoilta.  

 

- henkilökuntamitoitus välittömässä hoitotyössä on 0,66 

3.1.1.3 Suun terveydenhuollon palvelut 

Suun terveydenhuollon palveluja tuotetaan Siilinjärven pääterveysasemalla ja Vuorelan ter-

veysaseman hammashoitolassa (vastaanotto, kuvantaminen).  

 

- särkypäivystykseen pääsee samana päivänä 

- hammaslääkäripäivystys on arkisin klo 16 jälkeen, viikonloppuisin ja arkipyhinä Kuopiossa 

3.1.1.4 Työterveyshuoltopalvelut 

Lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi kunta tarjoaa työntekijöilleen työterveyspainotteisia 

sairaanhoitopalveluja, vastaanotot Kasurilantie 5:ssä. Työterveyshuollossa on 400 asiakasyri-

tystä, joista suurin on Siilinjärven kunta.   

- Moniammatilliseen tiimiin kuuluu työterveyshoitajia, työterveyslääkäreitä, sairaanhoitaja ja 

vastaanottohoitaja. Työterveyshuollon asiantuntijoista ovat käytettävissä työfysiotera-

peutti, työterveyspsykologi ja maatalouden asiantuntija.  
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3.1.1.5 Kuntoutuspalvelut 

Kuntoutusyksikön palveluja ovat avopuolen fysio -, toiminta - ja puheterapia ja laitosten fysiote-

rapia sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvä kuntoutusohjaus ja apuvälinepalvelut sekä 

terapioiden asiakaspalveluostot. 

 

- Lääkinnällinen kuntoutus (puhe-, fysio- tai toimintaterapia joko omana toimintana tai tarvit-

taessa ostopalveluna).  

- Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelu ja - huolto Kasurilantie 3:ssa.  Apuvälinelai-

nausta lyhyt- ja pitkäaikaiskäyttöön.  

- Veteraanikuntoutusta.  

- Fysioterapiapalveluja tuotetaan Siilinjärvellä, Vuorelassa ja Risuharjun vanhustenhuollon 

keskittymässä. Avoterveydenhuollon, vuodeosastojen ja vanhusten palvelukeskusten fy-

sioterapia toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana, myös koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä. 

Fysioterapiaan tarvitaan lääkärin tai terveyden- tai sairaanhoitajan lähete.  

- ADHD -lasten ja nuorten kuntoutusohjaus, kuntoutusohjaaja Kasurilantie 3:ssa. 

- Puheterapia (aikuiset, lapset), vastaanotot Vuorelantie 6:ssa ja Kasurilantie 3:ssa. 

- Lasten (alla kouluikäiset) toimintaterapia, vastaanotot Vuorelantie 6:ssa ja Toritie 8:ssa. 

Lapset ohjautuvat toimintaterapeutille lastenneuvolan, lääkärin, erityistyöntekijöiden ja 

KYS:n lähetteellä. Toimintaterapiapalveluita ovat arvioinnit, yksilö-, pari- ja ryhmäterapiat 

sekä arkikuntoutusohjaus vanhemmille ja päivähoitoon.  

- Kuntosali Toritie 8:ssa (64m2).  

3.1.1.6 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanotto on Isoharjantie 6:ssa, kiireellisisissä tilanteissa 

yhteys omahoitajaan/omalääkäriin. Tulosyksikkö tarjoaa myös kotikuntoutusta ja vertaistukitoi-

mintaa.  

3.1.1.7 Neuvolapalvelut 

Neuvolapalvelujen vastaanotot ovat Isoharjantie 6:ssa (lastenneuvolapalvelut, osa äitiys- ja 

perhesuunnitteluneuvolapalveluista) ja Vuorelantie 6:ssa (lasten- ja perhesuunnitteluneuvola-

palvelut).  Äitiysneuvolapalvelujen lääkärin vastaanotot ovat Kasurilantie 3:ssa.  

3.1.1.8 Tukipalvelut 

Terveyskeskuksen toimintaa tukevia kliinisiä tukipalveluja ovat lääkehuolto-, laboratorio- ja 

röntgenpalvelut.  Muita toimintaa tukevia palveluja ovat henkilöstöhallinto-, toimisto-, talous-  ja 

tietohallinto-, ravintohuolto-, tekstiilihuolto-, hoitotarvike- ja materiaali-, apuväline-, lääkintä-

laite-, välinehuolto-, siivoushuolto-, kuljetus-, tila- sekä jätehuoltopalvelut.  

- Röntgenpalvelut (keuhkojen ja luuston kuvaukset, ultraäänitutkimukset) tuotetaan omana 

toimintana. Tutkimuksiin tarvitaan aina lääkärin lähete (myös yksityislääkärin lähetteellä). 

Tilat Siilinjärven terveyskeskuksessa. 

- Laboratoriopalvelut tuottaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, IS-

LAB. Näytteenotto lääkärin/hoitajan lähetteellä, näytteitä otetaan ajanvarauksella ja ilman 

ajanvarausta. Yrityksellä on vuokratilat Siilinjärven terveyskeskuksessa ja Vuorelantie 

6:ssa.  

- Lääkehuoltopalvelut tuottaa KYS apteekki, tilat Siilinjärven terveyskeskuksessa.  



 
 10 (31) 

   
 

 
 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

SIILINJÄRVEN SOTE-KESKUS 
TARVESELVITYS 

 

- Välinehuoltopalvelut tuottaa Servica (suun terveydenhuollolla oma välinehuolto), tilat Sii-

linjärven terveyskeskuksessa.   

- Tekstiilihuoltopalvelut tuottaa tekstiilihuoltokeskus Sakupe. 

- Apuvälinepalvelut tuotetaan omana toimintana, tilat Siilinjärven terveyskeskuksessa.  

- Hoitotarvikejakelu tuotetaan omana toimintana, tilat pääterveysasemalla ja Vuorelantie 

6:ssa.  

- Henkilöstöhallintopalvelut tuottaa kunnan oma henkilöstöhallinto ja palkkahallintopalvelut 

Kuhilas Oy. 

- Toimistopalvelut tuottaa soten Yhteiset palvelut- yksikkö. 

- Tietohallintopalvelut tuottaa kunnan ICT.  

- Teknisten palveluiden Toimitilojen ylläpidon tulosalue tuottaa Tilapalvelut (kunnossapito-, 

lvi-, talonmiespalvelut ym.). Tiloja terveyskeskuksessa.  

- Tarvike- ja materiaalipalvelut tuottaa Servica Kuopio, tiloja kaikissa Terveyspalvelujen toi-

mipisteissä.  

- Kuljetuspalvelut, ostopalveluna (apuvälineiden kuljetus omana toimintana leasing-paketti-

autolla). 

- Jätehuoltopalvelut tuottaa Jätekukko, riskijätteet Eka-Palvelut ay ja Savofix. 

- Siivoushuoltopalvelut tuottaa kunnan talous- ja tukipalvelut (ruoka- ja puhtauspalvelut), 

tilat jokaisessa toimipisteessä.  

- Ravintohuoltopalvelut tuottaa kunnan talous- ja tukipalvelut (ruoka- ja puhtauspalvelut), 

ruokaprosessi keskuskeittiöstä (Risuharjuntiellä Vanhan Pappilan palvelukodissa) ter-

veyskeskuksen jakelukeittiöihin 

o terveyskeskuksen kahvila/kioskista vastaa yksityinen palvelutuottaja, vuokralai-

sena tiloissa. 

3.1.1.9 Erikoissairaanhoito 

                      Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääosin KYS:lta, muitakin tuottajia käytetään.  

3.2 Henkilökunta ja asiakkaat  

3.2.1 Henkilökunta 

Siilinjärven Terveyspalveluissa työskentelee yhteensä noin 176,5 henkilöä (ml. ostopalvelu-

henkilöt). Sosiaali- ja perhepalvelujen neuvolapalveluissa työskentelee yhteensä 9 henkilöä. 

Sote-keskukseen siirtyy yhteensä 128,5 henkilöä. Henkilöstö on esitetty tarkemmin liitteessä 

4.   

3.2.2 Asiakkaat 

Siilinjärvellä asui vuoden 2016 lopussa 21.768 asukasta, jossa laskua edellisvuoteen -26 asu-

kasta (-0,1 %). Siilinjärven väestön kasvu on hidastunut huomattavasti aiempien vuosikymme-

nien kasvusta.  

- Kuluvalla vuosikymmenellä väestön kasvu kuntastrategian mukaan on 1500 - 2200 asu-

kasta. Kunnan valitseman rohkean kasvupolitiikan mukaan pienenevä luonnollinen kasvu 

korvataan kasvavalla muuttovoitolla. Tavoitteena on vuoteen 2025 saakka kokonaiskasvu 

vähintään 150 asukasta vuodessa. 
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- Siilinjärven väestö on varsin nuorta. Keski-ikä vuonna 2015 oli 40,2 vuotta, mikä on 16:ksi 

alhaisin yli 15 000:n asukkaan kuntien joukossa. Alle 15 -vuotiaiden osuus oli 20,6 % (Poh-

jois-Savo 15,1 %, koko maa 16,3 %).  

- Kunnan asukkaista vajaa puolet asuu kirkonkylässä, runsas neljännes maaseutualueella 

ja neljännes Toivala-Vuorela -alueella. 

- Kunnan väestö on hyvin koulutettua, vuonna 2015 oli 75,7 % 15 vuotta täyttäneistä suorit-

tanut vähintään keskiasteen ammatillisen tutkinnon (Pohjois-Savo 71,4 % ja koko 

maa 70,7 %).2 

Siilinjärven terveyskeskuksen eri palveluja käyttävien asiakkaiden profilointi perustuu tässä yh-

teydessä vastaanottojen käyntitietojen, osaston kuormitusprosentin ja joidenkin merkittävien 

tukipalvelujen käyttö- ja seurantatietoihin (kohdassa 3.3.4). Vuodeosaston yleisimmät potilas-

tyypit on määritelty, mutta määrittely ei tule ilmi saaduissa seurantatiedoissa.  

Tilastojen mukaan siilinjärveläiset ovat olleet kotipaikkauskollisia terveyspalvelujen käytössä, 

ulkopaikkakuntalaisia asiakkaita on kirjautunut yli 700 Siilinjärven terveyspalvelujen asiak-

kaiksi. 3 

3.3 Talous 

3.3.1 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 PTH avohoito 421 €/asukas 

 josta suun terveydenhuolto 50 €/asukas 

 josta PTH vuodeosastohoito 109€/asukas 

 josta ESH 1241€/asukas 

 

Manner-Suomen 297 kunnan vertailussa sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset oli-

vat 3 264 euroa/asukas vuonna 2016. Terveydenhuollon osuus kustannuksista oli 56 %. Eri-

koissairaanhoidon osuus sosiaali- ja terveystoiminnasta oli 37 % eli 1 204 euroa/asukas ja 

perusterveydenhuollon osuus 19 % eli 607 euroa/asukas. Sosiaalitoimen euromääräiset net-

tokustannukset olivat 1 440 per asukas. Ikääntyvien ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien 

osuus sosiaalitoimesta oli yhteensä 20 % eli 281 euroa/asukas. 4  

  

                                                   
2 www.siilinjarvi.fi 
3 Talousarvio 2018, Taloussuunnitelma 2019-2020 
4 https://www.kuntaliitto.fi/  
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3.3.2 Siirtyvien toimintojen TP 2017 

Siirtyvien toimintojen tilinpäätös vuonna 2017 (kuva 1). Vastaanottopalvelujen luvuissa on 

mukana myös Vuorelan terveysasema. 

 

SIIRTYVIEN TOIMINTOJEN TP  2017  

  Toimintakate Tilikauden tulos 

Vastaanottopalvelut -4 161 654 -4 508 288 

Röntgen -178 899 -253 547 

Siilinjärven vuodeosasto -2 189 517 -2 380 526 

Suun terveydenhuolto -917 989 -1 091 995 

Kuntoutus -1 250 225 -1 333 223 

Yhteensä -8 698 284 -9 567 579 
 

Kuva 1. Siirtyvien toimintojen TP 2017. 

 

Merkittävimpiä sisäisiä eriä (eri hallinnonalojen väliset palvelujen ostot) ovat Ruoka- ja puh-

tauspalveluiden tuottamat ateria- ja siivouspalvelut, Teknisten palveluiden Toimitilojen ylläpi-

don tulosalueen tuottamat tilapalvelut (kunnossapito-, lvi-, talonmies- ym. palvelut) sekä hallin-

non palvelut (henkilöstöhallinto, toimisto-, talous- ja tietohallintopalvelut).  

 

Terveyspalvelut maksoi vuonna 2017 ulkoisia tilavuokria yht. 208 425€ ja sisäisiä tilavuokria 

(sisältää kiinteistöhuollon, siivouksen jne.) yht. 941 197€. Vuonna 2018 ulkoiset tilavuokriin on 

arvioitu kuluvan yht. 277 761€ (alv 0%) ja sisäisiin tilavuokriin yht.  409 847€.  

3.3.3  Erikoissairaanhoidon TP 2017  

Alla Siilinjärven erikoissairaanhoidon tilinpäätös vuonna 2017.  

 

  

 Kuva 2. Erikoissairaanhoidon TP 2017. 

 Kuluvan vuoden talousarvioon on erikoissairaanhoidon kustannuksiin varattu n. 28M€.  

3.3.4  Terveyspalvelujen suoritteet ja saavutettavuus 

Siilinjärven terveyskeskuksen eri palvelujen käyttötiedot ovat vastaanottojen käyntitietoja ja 

osaston kuormituksen seurantatietoja vuosilta 2015 – 2017 sekä tammi-huhtikuulta 2018 (ku-

vat 3-9).  
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Vuosien 2015-2017 seurantatiedot ovat kokonaismääriä, niitä ei ole eritelty toimipisteittäin. Ku-

luvan vuoden suoritetiedoissa on erittelyä. Suoritteissa tapahtuneita muutoksia ei ole tässä 

yhteydessä analysoitu.  

3.3.4.1  Vastaanottopalvelut 

Terveyskeskuksen omalääkärin (ajanvaraus) vastaanottokäyntien määrä väheni 1362:lla    

käynnillä vuosina 2016-2017. Myös omalääkärin päivystysvastaanottokäyntien määrä väheni 

vertailuvuosina 221:llä käynnillä. Vuosien 2015-2016 seurannassa päivystyskäyntien määrä 

kasvoi 200 käynnillä, ajanvarauskäyntien määrä väheni 141:llä käynnillä.  

Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa omalääkärin ajanvarauskäyntejä oli yhteensä 8990, joista 

6904 käyntiä pääterveysasemalla ja 2086 käyntiä Vuorelan terveysasemalla. Omalääkärin 

päivystyskäyntejä oli seuranta-aikana pääterveysasemalla yhteensä 1576.  

- Lukuihin eivät sisälly neuvolakäynnit, eikä psykologin vastaanotto.  

Omahoitajien (ajanvaraus) vastaanottokäyntien määrä väheni vuosina 2016-2017 yhteensä 

929:llä käynnillä, myös päivystysvastaanottokäynnit vähenivät 2221 käynnistä 1967 käyntiin.  

Vuosina 2015-2016 vastaanottokäyntien määrä väheni 1269 käynnillä, päivystysvastaanotto-

käyntien määrä kasvoi 226 käynnillä.  

Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa omahoitajan ajanvarauskäyntejä oli yhteensä 10.991, 

joista 8369 käyntiä pääterveysasemalla ja 2622 Vuorelan terveysasemalla. Omahoitajan päi-

vystyskäyntejä oli seuranta-aikana pääterveysasemalla yhteensä 461.  

- Lukuihin eivät sisälly neuvoloiden terveydenhoitajien käynnit.  

Odotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle oli keskimäärin 17 työpäivää (18.4.2018 ti-

lanne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Vastaanottopalvelujen suoritteet. 

 

 

 

 

 

 

Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta 2015 2016 2017 1-4 2018 

Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki 29317 29176 27814 8990 
joista Siilinjärven terveysasema       6904 
joista Vuorelan terveysasema       2086 

Lääkärien päivystysvastaanottokäynnit kaikki 4669 4869 4648 1576 
joista Siilinjärven terveysasema       1576 

Hoitajien vastaanottokäynnit kaikki 33818 32549 31620 10991 
joista Siilinjärven terveysasema       8369 
joista Vuorelan terveysasema       2622 

Hoitajien päivystysvastaanottokäynnit kaikki 1995 2221 1967 461 
joista Siilinjärven terveysasema       461 
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3.3.4.2  Sairaalapalvelut 

 

Vuodeosaston yleisimmät potilastyyppiryhmät ovat sisätaudit, kirurgia, neurologia, geriatria, 

infektio, eristys, saattohoito ja katkaisu. Vuodeosaston lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä 

on vaihdellut seurantavuosien aikana; vuosien 2015-2016 määrä kasvoi 495 hoitopäivällä, vuo-

sien 2016-2017 määrä väheni 227 hoitopäivällä. Tammi-huhtikuun 2018 lyhytaikaishoidon hoi-

topäivien määrä oli 4150. Lyhytaikaishoidon keskimääräinen hoitoaika on vaihdellut 6,6- 6,8 

päivään ja tammi-huhtikuun 2018 seurannassa hoitoaika oli keskimäärin 6,3 päivää.  

 

Pitkäaikaishoidon hoitopäivien määrä on vähentynyt vuosi vuodelta (510/167/79). Tammi-huh-

tikuun 2018 aikana ei ollut lainkaan pitkäaikaishoidon hoitopäiviä.  

 

Vuodeosaston keskimääräinen kuormitus on laskenut 81,6%:ta (vuosi 2015) 75,1%: iin (vuosi 

2017). Tammi-huhtikuun 2018 keskimääräinen kuormitus oli 86%. 

Vuodeosastolle pääsee samana päivänä, jolloin lääkäri todennut perusterveydenhuollon sai-

raalahoidon tarpeen (2.3.2018 tilanne).  

Vuodeosasto  2015  2016  2017 1-4/2018  

Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito 10 577 11072 10845 4150 

Hoitopäivät, Pitkäaikasihoito 510 167 79 0 

Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito 1 603 1757 1756 661 

Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito 24 10 12 0 

Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito 6,6 6,3 6,8 6,3 

Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 23,8 11,3 2,6 0 

Täyttöaste (35ss), keskimääräinen 81,6 77,6 75,1 86 

Kuva 4. Vuodeosaston suoritteet. 

3.3.4.3 Suun terveydenhuoltopalvelut 

Suun terveydenhuollon käynnit vähenivät vuosien 2016-2017 välillä yhteensä 743 käynnillä. 

Vuosien 2015-2016 käyntimäärä kasvoi 944 käynnillä.  

Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa suun terveydenhuollon käyntejä oli yhteensä 8454, joista 

pääterveysaseman hammaslääkärikäyntejä 3705 ja suuhygienistin käyntejä 2356, Vuorelan 

terveysaseman hammaslääkärikäyntejä 1441 ja suuhygienistin käyntejä 952.  

Tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsevät kaikki kuntalaiset, hoitojonoja ei ole (2.3.2018 ti-

lanne). 

Suun terveydenhuolto  2015  2016  2017 1-4/2018  

Käynnit kaikki 24769 25713 24970 8454 
joista Siilinjärven terveysasema hammaslääkäri       3705 
joista Siilinjärven terveysasema suuhygienisti       2356 
joista Vuorelan terveysasema hammaslääkäri       1441 
joista Vuorelan terveysasema suuhygienisti       952 

Kuva 5. Suun terveydenhuoltopalvelun suoritteet. 
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3.3.4.4  Työterveyshuoltopalvelut 

Työterveyshuollon käyntimäärät ovat kasvaneet seurantavuosina.  Kasvu vuosina 2015-2016 

yhteensä 188 käyntiä, vuosina 2016-2017 yhteensä 477 käyntiä. Työpaikkakäyntien määrä on 

vaihdellut seurantavuosina, vuosina 2016-2017 käyntimäärä kasvoi 16:lla.  

Työterveyshuoltopalvelut  2015  2016 2017  

käynnit 10291 10479 10956 

työpaikkakäynnit  165 152 168 
  

 Kuva 6. Työterveyshuoltopalvelun suoritteet. 

3.3.4.5 Kuntoutuspalvelut 

Kuntoutuksen käyntimäärä on kasvanut vuosien 2016-2017 aikana 275 käynnillä, (näissä lu-

vuissa kaikki käynnit). Vuosien 2015-2016 välillä käyntimäärä väheni 180 käynnillä. Tammi-

huhtikuussa 2018 tilastoituja yksilökäyntejä oli yhteensä 2170 käyntiä, joista suurin osa (702) 

oli Toritie 8 tapahtuneita fysioterapiakäyntejä. Seuraavaksi eniten on pääterveysasemalla ta-

pahtuneita fysio- ja puheterapiakäyntejä (kumpaakin 411).  

Kuntoutuksen ryhmäkäynnit ovat vähentyneet vuodesta 2015 lähtien (viime vuonna yhteensä 

2489 käyntiä). Tammi-helmikuussa 2018 ryhmäkäyntejä oli yhteensä 839, joista ryhmäfysiote-

rapiakäyntejä 478. Muita ryhmiä pidettiin tammi-huhtikuussa 2018 yhteensä 200.  

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinelainausten määrä laski hieman (84) vuosien 2016-2017 

välillä (2188/2104). Tammi-huhtikuun 2018 seurannassa lainaustapahtumia oli yhteensä 759.  

Kotikuntoutuskäyntien määrä on laskenut seurantavuosien aikana. Vuosina 2015-2016 lasku 

oli 223 käyntiä, vuosien 2016-2017 yhteensä 683 käyntiä. Tammi-huhtikuun 2018 aikana oli 

yhteensä 2062 käyntiä. 

Jonotusaika puheterapiaan oli 51 pv, toimintaterapiaan 56 pv ja fysioterapian 14 pv (28.2.2018 

tilanne).  
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Kuva 7. Kuntoutuspalvelun suoritteet. 

3.3.4.6 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyntimäärä väheni 406 käynnillä vuosina 2015-2016, vuo-

sina 2016-2017 käyntimäärä kasvoi 324 käynnillä. Tammi-huhtikuun 2018 aikana käyntejä oli 

yhteensä 1627. 

Jonotusaika psykiatrin vastaanotolle oli 4 viikkoa ja hoitajalle 2-3 viikkoa (23.2.2018 tilanne). 
 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut  2015  2016  2017 1-4/2018  

käynnit vastaanotolla kaikki, Innocum 4847 4441 4765 1627 

Kuva 8. Mielenterveys- ja päihdepalvelun suoritteet. 

3.3.4.7 Neuvolapalvelut 

Neuvolapalvelujen suoritteita ei toistaiseksi käytössä.  

3.3.4.8 Tutkimukset 

Röntgentutkimusten määrä on vähentynyt 294 tutkimuksella vuosien 2016-2017 aikana. Vuo-

sien 2015-2016 aikana tutkimusten määrä kasvoi 35:llä tutkimuksella. Tammi-huhtikuun 2018 

aikana tehtiin 1955 tutkimusta (ml. työterveyshuolto) ja röntgenin asiakaskäyntejä oli 674. 

Kuntoutuspalvelut 2015 2016 2017 1-4/2018 

Apuvälinelainaukset (lääkinnällinen kuntoutus) kaikki 2306 2188 2104 759 

Yksilökäynnit kaikki 8993 8813 9088 2170 

joista fysioterapiakäynnit, Vuorelan terveysasema       82 

joista fysioterapiakäynnit, Siilinjärven terveysasema       702 

joista fysioterapiakäynnit, Risuharju       85 

joista fysioterapiakäynnit, Siilinjärven vuodeosasto       411 

joista puheterapiakäynnit, Vuorelan terveysasema        210 

joista puheterapiakäynnit, Siilinjärven terveysasema        411 

joista puheterapiakäynnit Siilinjärven vuodeosasto       2 

joista puheterapiakäynnit, Risuharju         

joista toimintaterapiakäynnit, Toritie       136 

joista toimintaterapiakäynnit, Vuorelan terveysasema        116 

joista toimintaterapiakäynnit, Siilinjärven vuodeosasto         

joista lasten ja nuorten kuntoutusohjaus        15 

Ryhmäkäynnit kaikki 3451 2610 2489 839 

joista fysioterapiakäynnit, vastaanotto       478 

joista fysioterapiakäynnit, osasto          

Ryhmät kaikki 615 551 603 200 

joista fysioterapiaryhmät        140 

joista muut ryhmät        60 
Kotikuntoutus         
Käyntien määrä 8006 7783 7100 2062 
Käyntien kesto tunteina 1540 1343 1334 467 
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Ultraäänten määrä kasvoi vuosina 2015-2016, vuonna 2017 määrä laski hieman (vuonna 2017 

tehtiin yhteensä 1532 tutkimusta). Tammi-huhtikuun 2018 aikana tehtiin 584 ultraääntä.   

Pääterveysasemalla tehtiin 27.924 laboratoriotutkimusta tammi-huhtikuun 2018 aikana. Luku 

sisältää myös vuodeosastolla otetut laboratoriotutkimukset.  

 

Tutkimukset 2015 2016 2017 1-4/2018 

Radiologiset tutkimukset röntgen kaikki 5668 5703 5409 1955 

Radiologian asiakaskäynnit kaikki       674 

UÄ kaikki 1499 1554 1532 584 
joista Siilinjärven terveysasema       584 
Laboratoriotutkimukset kaikki         
joista Siilinjärven terveysasema       27924 
joista Vuorelan terveysasema         

Kuva 9. Tutkimukset. 

3.3.4.9 Erikoissairaanhoito 

Erikoissairaanhoidon osuutta tarkennetaan hankesuunnitelmassa.  

3.5 Tekninen arvio 

Siilinjärven terveyskeskusrakennus on rakennettu kolmessa eri vaiheessa. Vanhin osa on val-

mistunut 1969-1970. Laajennusosa on valmistunut 1979 ja uusimmat osat on rakennettu 2005. 

Kiinteistön korjaushistoria sisältää 1990- luvulta alkaen: 

- sisäpihan korjaustyöt (massan vaihdot +patolevyt sokkeleihin) 1990 luvun loppupuolella 

- koko talon saneeraus sekä ilmanvaihdon ja automaation uusinta 2000- luvun vaihteessa 

- keittiön remontti (lattiat uusittu +massat vaihdettu sekä viemäröinti uusittu) 2003 

- röntgen - tilojen saneeraus 2007- 2008 

- hammashoitolan osan huoneissa lattiamateriaalin vaihto 90- luvun puolivälissä (tuulettuva 

matto) sekä käytävän laatoitus 2010 

- arkistotilojen muutoksia työhuoneiksi syksy 2010 

- EA- tilojen remontti kesä 2011 

- happikontin hankinta syksy 2013 

- röntgenlaitteiden uusinta 3/2014 

- neuvolatilojen huoneiden + aulatilojen saneeraus 2015 (lattian kapselointi + laatoitus sekä 

ikkunaseinien tiivistykset) 

- vuodeosaston sprinklaus syksyllä 2015 

- kuntotutkimuksia 2016 - 2017 

- itä-siiven vastaanottohuoneiden korjausta 2017 (ulkoseinät uusittu + huoneiden kohdalla 

oleva vesikatto uusittu) 

- ilmanvaihdon selvitys syksy 2017 

- useita putki- ja kattovuotoja (esim. viimeisen vuoden aikana putkivuotoja yli viisi kertaa, 

kattovuoto) 

ISS Proko Oy:n vuosina 2016 ja 2017 tehtyjen kuntotutkimusten (liitteet 1 ja 2) kokonaistarkas-

telun perusteella terveyskeskusrakennuksesta tuli esille sellaisia korjaustarpeita, joilla voidaan 
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parantaa rakennuksen nykyistä sisäilmaolosuhdetta merkittävästi. Osa korjauksista suositel-

laan suoritettavaksi nopealla aikataululla ja laajempien korjausten tekeminen suositellaan kyt-

kettäväksi osaksi laajempaa peruskorjausta, perusparannusta tai muutostyötä.  

3.6 Toiminnallinen arvio 

Tehdyistä selvityksistä käy ilmi, että nykyisen terveyskeskuksen mittavaan peruskorjaukseen 

pitäisi investoida useita miljoonia euroja. Väistötilojen järjestäminen korjauksen ajaksi olisi erit-

täin haastavaa. Lopputuloksena korjauksen jälkeen olisi kuitenkin vanha rakennus, eikä voitaisi 

olla varmoja, etteikö jonnekin jäisi jotakin aiheuttamaan uusia sisäilmaongelmia.  

 

Nykyisen kiinteistön pinta-ala on 5499 brm2. Osa tästä pinta-alasta on poissa käytöstä ja osa 

toiminnoista on joutunut väistämään ulos terveyskeskuksen kiinteistöstä. Kaikki kerrokset tulisi 

kuitenkin peruskorjata ja tässä vaiheessa voidaan kyseenalaistaa nykyisen kiinteistön raken-

teellinen käytettävyys suhteessa (uuteen) toiminnalliseen tarpeeseen.  

4 Terveyskeskuksesta Sote-keskukseksi 

4.1 Yhteinen tahtotila 

Siilinjärven Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen tehtävänä on ylläpitää ja lisätä kunnan 

asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, omatoimisuutta ja toimintakykyä toimivalla, vaikuttavalla ja 

tehokkaalla sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudella. Palvelualueen päätavoitteita ovat 

palvelurakenteen keventäminen ja palvelujen oikea-aikainen ja tarpeen mukainen kohdenta-

minen asiakaslähtöisesti.5 

Siilinjärven kunta pitää tarpeellisena tarjota jatkossakin alueensa kuntalaisille (ja miksei muil-

lekin) täyden lähipalvelun terveyspalveluja ja terveyskeskuksen nykyinen tilalaajuus tulisi siir-

tää uuteen tilakokonaisuuteen, Siilinjärven Sote-keskukseen. Uutta rakennusta suunnitellaan 

muuttuva toiminta edellä ja muuttuvaa toimintaa määritellään paraikaa useammalta suunnalta.  

- Sote-keskuksen toimintaprosessien kuvaaminen (liite 5) on aloitettu Granlund Consulting 

Oy:n kanssa. Työpajatyöskentelyssä arvioitiin neljän ydinprosessin (vuodeosastopotilas, 

suun terveydenhuollon potilas, vastanoton akuutti ja ei- akuutti potilas) nykytila ja kehitettiin 

kunkin prosessin ideaalimalli. 

- Siilinjärvi osallistuu aktiivisesti Pohjois- Savon soten valmisteluun. Palveluja kehitetään 

kuntastrategian ja sote-uudistukseen liittyvien hallituksen kärkihankkeiden, Pohjois-Sa-

vossa Ikä- Savo- hankkeen ja valtakunnallisen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman 

(LAPE) mukaisesti. 

 

Maakuntatason konseptisuunnitelman valmistuttua Pohjois-Savon maakunnan palveluverkko 

ja Sote-keskuksen rooli siinä selkiytyvät.  

 

Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on vähentää hyvinvointi- ja 

terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannusten 

kasvua. Uudessa maakunnassa valinnanvapaus lisääntyy ja jokainen kuntalainen voi valita, 

mistä hankkii perusterveydenhuollon sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Myös sote-uudistuksen ta-

                                                   
5 Talousarvio 2018, Taloussuunnitelma 2019-2020 
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voitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen säilyminen lähellä palvelujen käyttäjiä. Tällä tarkoi-

tetaan sitä, että lähipalvelut sijaitsevat melko lähellä useimpia ihmisiä, tai ne tuodaan ihmisten 

arkeen sähköisillä välineillä tai liikkuvina palveluina. 6 

Mikäli sote-uudistus sujuu suunnitellusti, vuoden 2020 alussa maakunta (kuva10) järjestää 

Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakuntaan siirtyvät kaikki Pohjois-Savon kuntien 

sote-palvelut, mm. avosairaanhoidon palvelut, eli terveysasemien lääkäri- ja hoitajapalvelut, 

sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, äitiys- ja lastenneu-

vola, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, vanhusten asumispalvelut, kotihoito, 

kuljetuspalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto. Maakunnan omasta palvelujen tuotannosta 

vastaa maakunnan liikelaitos ja sen yhtiöt.  

Sote-uudistuksen myötä tila- ja investointivastuu siirtyy Maakuntien tilakeskus Oy:lle. Tämän 

hetkisen tiedon mukaan maakunta vuokraa toimintaansa tarvitsemat tilat Maakuntien tilakes-

kus Oy:ltä.  

    

Kuva 10. Pohjois-Savon maakunta 1.1.2020. 

Tätä kirjoitettaessa sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketti on parhaillaan eduskunnan pe-

rustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä. Eduskunnan perustusla-

kivaliokunta antoi lausuntonsa maakunta- ja sote-uudistuksen keskeisistä lakiesityksistä per-

jantaina 1.6. 2018. Muutokset valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä ja valtiovarain-

ministeriössä ja ne toimitetaan eduskunnalle hallituksen vastineena. Valiokunnan edellyt-

tämiä muutoksia arvioidaan parhaillaan, ja niihin liittyvä valmistelu käynnistyy välittömästi. 

Vaikuttaa siltä, että eduskunta pääsee päättämään lakikokonaisuudesta vasta syyskuussa.7 

Uudistuksen eteneminen rytmittää myös Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-

mistä yhä konkreettisemmalle tasolle. Siilinjärvi on aktiivisesti mukana maakunnallisessa val-

mistelutyössä vaikuttamassa maakunnan tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämista-

paan sekä välillisesti kunnan tulevaan palvelutarjontaan ja – tasoon.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen näyttäytyy vahvimmin osana sote- uudistuksen suun-

nittelua. Uudistuksen jälkeen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja 

                                                   
6 http://alueuudistus.fi/ 
7 https://kuntalehti.fi/ 
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maakuntien yhteinen lakisääteinen tehtävä. Lain mukaan maakunnan on arvioitava ennakkoon 

ja otettava huomioon päätösten vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen. Sen 

on myös asetettava suunnittelussaan tavoitteet, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-

nen ja tuottaminen edistävät hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi maakunnan on määriteltävä ta-

voitteita tukevat toimenpiteet ja vastuutahot.8  

4.2 Asiakkaan valinnanvapaus 

4.2.1 Vapaus valita itse palveluja  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapautta koskevan lainsäädännön valmistelu 

on tätä kirjoittaessa vielä kesken. Valinnanvapautta on tarkoitus laajentaa siten, että asiakas 

voisi valita maakunnan liikelaitosmuotoisen julkisen sosiaali- ja terveyskeskuksen taikka yksi-

tyisen, yhtiömuotoisen sote-keskuksen ja suun hoidon yksikön.  

- Asiakkaan valinnanvapaus palveluiden suhteen tarkoittaa, että työntekijöiden on oltava en-

tistä vetovoimaisempia. Kaikki haluavat käydä hyvää palvelua tarjoavalla hoitajalla tai lää-

kärillä. Asiakkaille on tarjottava valintaa, esim. vastaanottoaikojen suhteen (ilta-aikoja) ja 

videovastaanottoja. 

- Palvelujen yksilöllisyydellä tarkoitetaan sitä, että kaikkea kaikille -ajattelusta luovutaan ja 

suunnitellaan palvelut yhä yksilöllisemmin. Yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden työntekijöiden työpanos voidaan jakaa nykyistä tasaisemmin eri palvelui-

hin. Se sujuvoittaa palveluita ja hoitopolkuja. Näin jonot saadaan haltuun ja odotusaika 

palveluihin lyhenee. 

- Uudenlaiset toimintatavat tuovat monipuolisuutta nykyisiin palvelumalleihin – asiakkaan 

parhaaksi. Paljon puhuttu digitalisaatio tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sähköistä ajanva-

rausta omalle terveysasemalle ajasta ja paikasta riippumatta, puhelinajanvarauksen rin-

nalla. Toisaalta se voi tarkoittaa myös lääkärinvastaanottoa etäyhteyden välityksellä tai 

oman terveydentilan seurantaa kotisohvalta. 

 

Perustuslakivaliokunta antoi 1.6.2018 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausuntonsa sote-uudis-

tuksen valinnanvapauslaista. Lausunnossa on todettu useita eri asioita, jotka edellyttävät muu-

toksia, jotta laki voidaan käsitellä eduskunnassa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lau-

sunnon perusteella eduskuntakäsittelyssä joudutaan tekemään lakiehdotukseen useita muu-

toksia. Muutosten vaikutusta eduskunnan aikatauluun ei tässä voi tarkemmin arvioida. Sen 

vuoksi lakien voimaantulon ajankohtakaan ei ole täsmällisesti ennakoitavissa. 9 

4.2.2 Asiakasseteli 

Toinen keino laajentaa asiakkaiden valinnanvapautta on maakunnan liikelaitoksen myöntämä 

asiakasseteli tarkemmin määritellyissä palveluissa. Maakunta hyväksyy suoran valinnan pal-

velujen ja asiakassetelipalvelujen tuottajat. Maakunta vastaa tuottajien korvausten määrittämi-

sestä ja suorittamisesta. Maakunnan liikelaitos voi kilpailuttaa ja ostaa yksityisiltä toimijoilta, 

järjestöiltä tai muilta maakunnilta niitä sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka eivät kuulu suoran 

valinnan palvelujen piiriin. 10 

                                                   
8 http://alueuudistus.fi/ 
9 http://pohjoissavo2019.fi/ 
10 http://alueuudistus.fi/ 
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4.2.3 Valinnanvapausmallin testaaminen 

Valinnanvapausmallia testataan pilotteina eri puolilla Suomea. Pilottien tarkoituksena on tukea 

vaiheistettuna valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta ja toimia siten osal-

taan maakuntien muutostukena. Pilotit toteutetaan uuden lainsäädännön mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset (15.5.2018) valinnanvapauden 

pilottialueista reformiministerien linjausten mukaisesti. Rahoitusta on myönnetty kymmenen 

maakunnan alueelle, Pohjois-Savon maakunnan sote-keskuspilottiin myönnettiin 8M€. Pilotit 

alkavat näkyä ihmisten arjessa viimeistään vuoden 2019 alussa. Sote-keskuspilotissa maa-

kunnan asukas voi valita sosiaali- ja terveyskeskuksen, josta hän saa mm. hoitajan ja lääkärin 

palveluita sekä sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Sote-keskus voi olla julkinen 

tai yksityinen palveluntuottaja, jonka hankehallinnoija on hyväksynyt mukaan pilottiin valinnan-

vapauslain mukaisesti. Tavoitteena on pilotoida palveluntuottajille asetettavia ehtoja sekä so-

pimus- ja korvausmalleja. Sote-keskuspilotti voi kestää vuoden 2020 loppuun saakka.11 

- Pilotointia ei voi aloittaa ennen kuin valinnanvapauslaki on vahvistettu. 

Perustuslakivaliokunta totesi (1.6.2018) pilotoinnista, että sääntelyä on täsmennettävä siten, 

että siitä käyvät ilmi pilotointiin osallistuvat alueet tai kriteerit, joilla alueet pilotointiin valitaan. 

Valiokunnan mielestä alueista säätämisen perusteet tai valinnassa käytettävät kriteerit voivat 

sisältää muun muassa vaatimuksen alueella toteutettavan pilotoinnin merkityksestä lain 93 ja 

94 §:ssä säädettyjen tiedollisten tavoitteiden, erityisesti kokemusten hyödynnettävyyden kan-

nalta. Sääntelyä on lisäksi täsmennettävä siten, että siitä käy ilmi sen henkilöllinen soveltamis-

ala. Mikäli tarkoituksena on, että jokainen pilotointiin osallistuvalla alueella kuluu pilotoinnin 

piiriin, tulee myös tämän ilmetä selkeästi pilotointia koskevista säännöksistä. 

Valinnanvapauslakiin edellytetyt korjaukset valmistellaan ministeriöissä ja toimitetaan edus-

kunnalle vastineena. Valinnanvapauden pilotointia koskevat päätökset on aiemmin ilmoitettu 

toimitettavaksi hakijoille kesäkuun 2018 aikana. Perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta 

tulevat muutokset tulee kuitenkin ensin arvioida ja pilotteja koskevien päätösten toimittaminen 

sopeutetaan eduskuntakäsittelyssä olevaan valinnanvapauslakiin. Tarkempaa tietoa lausun-

non vaikutuksista pilotteihin ja niiden aikatauluun lähetetään myöhemmin.12 

4.2.4 Asiakasosallisuus 

Siilinjärven kunnassa on käytössä seuraavat asiakasosallisuuden menetelmät: 

- kunnan asukasraati 
- nuorisovaltuusto 
- vanhus- ja vammaisneuvosto 
- sähköinen asiakaspalautejärjestelmä 
 
Menetelmien jatko riippuu maakunnasta. 

4.3 Täyden lähipalvelun Sote-keskus 

Palvelualueen tavoite konkretisoituu täyden lähipalvelun Sote-keskukseen, jossa tulee ole-

maan myös ainakin ikäkeskus. Lähtökohtaisesti uusiin terveyskeskustiloihin tulevat ainakin ny-

kyiset toiminnat ja tilat korvaavat toiminnat ja tilat sekä mm. päiväsairaalatoiminta.  

                                                   
11 http://valtioneuvosto.fi/ 
12 http: //pohjoissavo2019,fi/ 
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Pohjois-Savon sote-työryhmien palveluverkko- ja toimipiste-esityksessä (kuva 11) maakunnan 

väliaikaishallinnolle (6/2017) sote-keskuksia tulee olemaan kaikissa kunnissa ja taajamissa, 

joissa on tälläkin hetkellä terveysasema. Keskuksissa tarjotaan nykyisten terveyskeskuspalve-

luiden tasoiset peruspalvelut sekä sosiaaliohjauksen ja suun terveydenhuollon palvelut. Valin-

nanvapauden laajeneminen 2 vuoden sisällä merkitsee tiettyjen erikoissairaanhoidon tai eri-

tyispalveluiden palvelujen laajenemista sote-keskuksiin. Maakunta voi halutessaan ottaa laa-

jan valikoiman käyttöön jo 1.1.2019.  

 

Laajan palvelutason (erityistason palvelut) perhekeskukset toimivat laajojen sote-keskusten 

yhteydessä ja muilla (3-5 kpl) palvelutarpeen mukaisesti määritellyllä alueella, lisäksi jokai-

sessa sote-keskuksessa toimii perheasema (suppeampi palvelu).  

- Maakunnan liikelaitos tuottaisi neuvolapalvelut ja kaikki sosiaalipalvelut ml. lastensuojelun. 

- Maakunnan liikelaitoksen tuottamia palveluja jalkautettaisiin sote-keskuksiin ja liikelaitos 

toteuttaa sote-keskuksissa sosiaalipalvelujen tarpeen arviointia.  

 

Ikäkeskukset toimivat laajojen sote-keskusten yhteydessä ja muilla (3-5 kpl) palvelutarpeen 

mukaisesti määritellyllä alueella, jokaisessa ikäkeskuksessa toimivat ikääntyvien palvelut. 13 

 

 

Kuva 11. Pohjois-Savo 2019- työryhmien palvelumalli- ja toimipisteverkkoesitys. 

4.3.1 Vastaanottopalvelut 

Toiminta jatkuu Sote-keskuksessa ja Vuorelan sivuterveysasemalla. Terveyskeskuksen vas-

taanottopalvelujen akuutin ja ei-akuutin potilaan prosessi oli yksi asiantuntijavetoisen työpaja-

työskentelyn ydinprosesseista. Prosessista on laadittu työskentelyn tuloksena ideaalimalli. 14 

Palveluprosessit tarkentuvat Siilinjärven terveyspalvelujen henkilöstön työpajatyöskentelyn ja 

maakunnan palveluverkon valmistuttua.  

                                                   
13 http://www.pohjoissavo2019.fi/  
 
14 Loppuraportti Consulting Granlund Oy 

http://www.pohjoissavo2019.fi/
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4.3.2 Sairaalapalvelut 

Toiminta jatkuu Liikelaitoksen vuodeosastolla. Terveyskeskuksen vuodeosastopotilaan pro-

sessi oli yksi asiantuntijavetoisen työpajatyöskentelyn ydinprosesseista. Prosessista on laa-

dittu työskentelyn tuloksena ideaalimalli.15 

Palveluprosessit tarkentuvat Siilinjärven terveyspalvelujen henkilöstön työpajatyöskentelyn ja 

maakunnan palveluverkon valmistuttua.     

4.3.3 Suun terveydenhuollon palvelut 

Toiminta jatkuu Sote-keskuksessa ja Vuorelan sivuterveysasemalla. Terveyskeskuksen suun 

terveydenhuollon potilaan prosessi oli yksi asiantuntijavetoisen työpajatyöskentelyn ydinpro-

sesseista. Prosessista on laadittu työskentelyn tuloksena ideaalimalli.16 

Palveluprosessit tarkentuvat Siilinjärven terveyspalvelujen henkilöstön työpajatyöskentelyn ja 

maakunnan palveluverkon valmistuttua.  

4.3.4 Työterveyshuoltopalvelut 

Työterveyshuollon toimitilat Kasurilantie 5 puretaan. Palvelut tuottaa 1.1.2019 alkaen Pohjois-

Savon Työterveyshuolto. Pysyvät tilat Viertotiellä 2020. 

4.3.5 Kuntoutuspalvelut 

Toiminta siirtyy osittain Sote-keskukseen. Palveluprosessit tarkentuvat Siilinjärven terveyspal-

velujen henkilöstön työpajatyöskentelyn ja maakunnan palveluverkon valmistuttua.  

4.3.6 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Toiminta siirtyy Viertotielle erikoissairaanhoidon yhteyteen.  

4.3.7 Neuvolapalvelut  

Lastenneuvolapalvelujen toiminta jatkuu Isoharjantie 6:ssa, äitiysneuvolapalvelujen lääkärin 

vastaanotto jatkuu Sote-keskuksessa.   

4.3.8 Tukipalvelut 

Tukipalvelujen palveluprosessit tarkentuvat Siilinjärven terveyspalvelujen henkilöstön työpaja-

työskentelyn ja maakunnan palveluverkon valmistuttua.  

Tätä kirjoittaessa:  

- laboratoriopalvelut, IsLab jatkuu 

- röntgenpalvelut, jatkuu oman toimintana 

- lääkehuoltopalvelu, KYS Apteekki jatkuu 

- apuvälinepalvelu, jatkuu omana toimintana 

- hoitotarvikejakelu, jatkuu omana toimintana 

                                                   
15 Loppuraportti Consulting Granlund Oy 
16 Loppuraportti Consulting Granlund Oy 
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- henkilöstöhallinto-, toimisto-, talouspalvelut, jatkuu?  

- tilahallinto ja kiinteistöpalvelut, palveluista vastaa Maakuntien Tilakeskus Oy? 

- tekstiilipalvelut, Sakupe jatkuu 

- välinehuoltopalvelut, jatkuu Servica (suun terveydenhuollolla oma välinehuolto) 

- laitehuoltopalvelut, jatkuu 

- tarvike- ja materiaalipalvelut, Servica jatkuu 

- kuljetuspalvelut, jatkuu 

- ravintohuoltopalvelut maakunnan ja kunnan tai kuntien yhteisesti omistamalta sidosyhti-

öltä? 

- kahvila/kioski, jatkuu 

- siivouspalvelut, palvelut maakunnan ja kunnan tai kuntien yhteisesti omistamalta sidosyh-

tiöltä? 

- ICT-tukipalvelut, palvelut Isteekki Oy:ltä?  

- jätehuoltopalvelut, Jätekukko/Eka-Palvelut ay, Savofix jatkuu  

4.3.9 Erikoissairaanhoito 

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan KYS:lta. Palveluketju perusterveydenhuollosta erikois-

sairaanhoitoon tarkentuu Siilinjärven terveyspalvelujen henkilöstön työpajatyöskentelyn ja 

maakunnan palveluverkon valmistuttua. 

5 Toimintatapa 

Tarveselvityksen lähtökohtana on Sote- keskuksen uudisrakennukseen siirtyvät ja muihin toi-

mipisteisiin siirtyvät/jäävät toiminnot. Lähtökohtaisesti terveyskeskus toimii nykyisissä tiloissa 

uusien tilojen käyttöönottoon asti.   

5.1 Sote-keskukseen siirtyvät toiminnot 

Suunnittelun tavoitteena on täyden lähipalvelun Sote-keskus. Uuteen Sote-keskukseen siirty-

vät (ainakin) seuraavat toiminnot: 

 
- vastaanotto- ja akuuttivastaanoton vuodeosasto, 35 sairaansijaa 
- vuodeosaston yhteyteen tarvittavat kuntoutustilat (vähintään) 
- fysioterapia 
- suunterveydenhuolto (ml. välinehuolto, arkisto) 
- apuvälinepalvelut (osittain) 
- varastot 
- keskitetty hoitotarvikejakelu 
- lääkevarastot ja -tilat 
- vainajien säilytys ja jäähyväistilat 
- sosiaalityön ohjaus- ja neuvontatilat 
- kuvantamisen palvelutilat (natiivi-rtg ja ultraääni) 
- äitiysneuvolatilat (lääkärin vastaanotto) 
- laboratoriotilat (Islab) näytteenotto ja EKG-tilat 
- erikoislääkäreiden vastaanottohuoneita 
- tukitoimintojen tiloja 
- päiväsairaalatoiminta vuodeosastotoiminnan yhteydessä  

 
Sote-keskuksen toiminta-aika on virka-aika, mutta kiirevastaanotto on avoinna klo 18.00 asti ja 

alueellisesti klo 23.00 asti. Yöpäivystys toimii Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa.  
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5.2 Muut toimipisteet 

- mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät Isoharjantie 6: sta Viertotielle 
- sivuterveysasema Vuorelan terveyspalvelut jatkuvat Jokiharjuntie 3:ssa 
- työterveyshuoltopalvelut siirtyvät Kasurilantie 5:stä Viertotielle   
- lastenneuvolapalvelut jatkuvat Isoharjantie 6:ssa 
- kuntoutuspalvelut, puheterapia, Isoharjantie 6 
- kuntoutuspalvelut, toimintaterapia, Toritie 8 

6 Tavoitetaso 

6.1 Laajuustavoite 

Tilaajan mukaan nykyinen tilalaajuus tulisi siirtää uuteen tilakokonaisuuteen. Edellä esitetyn 

pohjalta on laadittu alustava tilaohjelma (liite 6) tarvittavista tiloista ja niiden sijoittelusta. Tila-

ohjelma tarkentuu sote-keskuksen prosessien tarkennuttua.  

Kaavaluonnosta varten laadittavassa aluesuunnitelmassa (hankesuunnitelman liitteeksi myö-

hemmin) osoitetaan mm. alueen tuleva rakentaminen, sen tarvitsemat liikenne- ja pysäköinti-

järjestelyt sekä liittyminen ympäristöön.  

6.2 Tyhjenevät tilat 

Ehdotetun toimintatavan toteuttamisen jälkeen tyhjiksi jäävä vanha terveyskeskusrakennus ja 

Kasurilantie 5 rakennus puretaan.  

Toritie 8:sta vapautuvat tilat jäävät muuhun käyttöön. Isoharjantie 6:sta vapautuvat tilat jäävät 

aikuissosiaalityön käyttöön.  

6.3 Laadulliset tavoitteet 

Suunnittelun keskeisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi on määritelty:  

- potilaslähtöisyys 
- toiminnan sujuvuuden mahdollistavat tilat 

o tilojen muunneltavuus, monikäyttöisyys  
o toimintojen helppo saavutettavuus ja sisäiset toiminnalliset yhteydet 
o riittävät ja asianmukaiset yhteiset tilat  
o riittävät isot tilat tukemaan toimintaa 
o yksityisyys ja työrauha  

- potilas- ja työturvallisuus 
- ympäristöystävällisyys 
- energiatehokkuus17 
 

Suunnittelun keskeisiksi teknisiksi tavoitteiksi on määritelty:  

- terve rakennus 
- esteettömyys ja ergonomia 
- suunnittelu kokonaisuuden näkökulmasta (ml. laajennusmahdollisuus) 
- tilojen geneerisyys, standardoitu huonevarustelu 
- digitaalisen teknologian ja palvelujen huomiointi  
- panostus toimintaan liittyviin oheistiloihin  

                                                   
17 OR 12.4.2018, Loppuraportti Consulting Oy 
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- potilaskulun valvonnan tehostaminen 
- mikäli rakennuksessa useampia kerroksia, vähintään kaksi hissiä18 

 
Kiinteistön tarvitsemat tekniset liittymät ovat saatavissa lähikatualueelta. Rakennuksen ener-

giatavoitteet sovitaan myöhemmin hankkeen edetessä. Lähtökohtaisesti tullaan arvioimaan 

mm. aurinkoenergian hyödyntäminen, huomioiden elinkaarilaskelmiin perustuvat kiinteistön 

käyttökustannukset.  

Tilakohtaiset erityistavoitteet ja suunnitteluohjeet määritellään hankesuunnittelun yhteydessä.   

6.4 Saavutettavat toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt 

Sisäilman laadusta johtuvien toimitilaongelmien yhteydessä on jouduttu mm. väistötilanteisiin, 

jotka on pyritty toteuttamaan siten, että kielteisiä vaikutuksia palvelutoimintoihin tulisi mahdol-

lisimman vähän. Tilojen uudelleen suunnittelu ja nykyaikaiset toimintaa palvelevat, sisäilmal-

taan puhtaat toimitilat tukevat osaltaan onnistunutta sote-uudistusta.  

 

Siilinjärven kuntastrategian 2025 vaikutuksina toimintaan ja tavoitteisiin on kirjattu mm. 

- oman toimintaa vahvistamalla korvataan ostoja 

- erityistason palveluiden tarpeeseen vaikutetaan ylläpitämällä ja vahvistamalla omaa pe-

ruspalvelutasoa 

- palveluohjauksen tehostaminen siten, että asiakkaan tarpeet ja kulloinkin ostettava palvelu 

kohdentuvat oikein 

- palvelutoiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta lisätään toimintamallimuutoksilla, palvelu-

toiminnan sisällöillä, toimintatavoilla, resurssien kohdentamisella ja mobiili- ym. teknolo-

gian hyödyntämisellä 

- osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö 

- vähemmän henkilöstön sairauspoissaoloja19 

Tässä vaiheessa ei ole asetettu varsinaisia rakennusinvestointiin liittyviä taloudellisia hyötyta-

voitteita, koska toimintaympäristössä on niin paljon epävarmuustekijöitä. Muutamia oletuksia 

on kuitenkin mainittu, joilla on sekä toiminnallista että taloudellista vaikutusta. 

Maininnat: 

- Vuorelan terveysaseman kohtalosta 

- palvelujen tarjoamisesta myös nilsiäläisille ja maaninkalaisille 

- hallinnon mahdollisesta supistumisesta 

- neuvolapalvelujen keskittämisestä myöhemmin laajennusosaan 

6.5 Muut hyödyt 

Muita hyötyjä ei ole toistaiseksi määritelty.  

                                                   
18 OR 12.4.2018, Loppuraportti Consulting Granlund Oy 
19 Talousarvio 2018, Taloussuunnitelma 2019-2020 
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6.6 Alustava kustannusarvio 

Hankkeen tavoitekustannusten määrittäminen tehdään hankesuunnitelmavaiheessa Haahtela 

Kustannus Oy:n TAKU- menetelmää hyödyntäen.  

Hankkeen ja sen suunnittelun edetessä varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen kustannusarviota 

täsmennetään tarvittavilta osin rakennusosapohjaiseksi.  

Tavoitearviota päivitetään, jos projektin laajuudessa tai sisällössä tapahtuu oleellisia muutok-

sia.   

Tavoitearvio jaetaan kustannusseurannan nimikkeille, jotka vastaavat projektin toteutuksen 

vaiheita ja osaurakoita. Kustannuksia seurataan myöhemmin rakentamisvaiheessa urakoittain, 

jotta voidaan seurata kunkin osaurakan edistymistä ja ennustaa sen loppukustannuksia. Seu-

rantanimikkeitä tarkennetaan sitä mukaa, kun projektin toteutus etenee ja toteutusmuoto tar-

kentuu.  

6.7 Aikatavoite ja vaiheistus 

6.7.1 Aikataulutavoite 

Työskentelyn tavoitteena on Siilijärven uuden Sote-keskuksen tilojen valmistuminen loppuvuo-

desta 2021 ja toiminnan aloittaminen uusissa tiloissa loppuvuodesta 2021/alkuvuodesta 2022.  

6.7.2 Vaiheistus 

Tämän hankkeen prosessi koostuu seuraavista työvaiheista 

- tarveselvitys 1kk (11.6.2018) 

- hankesuunnittelu 4kk (10/2018) 

- hankepäätökset 

- suunnittelun hankinta, rakentamisen hankinta 

- rakennussuunnittelu 9-18kk 

- rakentaminen 9-24 kk 

- käyttöönotto 

7 Tilanhankintavaihtoehdot 

Sote-keskuksen uudisrakennus nykyisen terveyskeskusrakennuksen viereen samalle tontille.  

7.1 Tilanhankintaselvitykset 

Muita tilahankintaselvityksiä ei ole.  

7.2 Tilanhankintaehdotus 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että tilaajan esittämä tilalaajuus toimintoineen siirretään uudisra-

kennukseen nykyisen kiinteistön viereen Kasurilantie 3: een.  
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8 Hankintapäätöksen valmistelu 

Tilaaja hakee STM:ltä poikkeuslupaa yli 5M€ rakennusinvestointiin vedoten välttämättömyy-

teen eli   

- rakennusten käyttäjien terveyteen tai turvallisuuteen liittyvä konkreettinen tilanne, jossa 

tosiasiassa investoinnin vaihtoehtona on lähinnä rakennusten käyttökielto 

- investoinnin kiireellisyyden kannalta eli investoinnin tulee olla selkeästi niin kiireellinen, 

ettei sitä voi siirtää päätettäväksi 1.1.2019 jälkeiseen aikaan 

8.1 Aikataulu 

Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: 

 

Kuva 12. Alustava aikataulu. 

Käytettävät aikataulut hankekokonaisuuden aikana ovat: 

- Hankeaikataulu (suunnittelu, rakentaminen, vastaanotto) 

- LSH- aikataulu (lähtötieto, suunnittelu, hankinta) 

- Toteutusaikataulu (tarkentuu urakoitsijan yleisaikatauluksi) 

- Vastaanotto- ja käyttöönottoaikataulu 

8.2 Rahoitus 

Rahoitukseen liittyvänä linjauksena on todettu, että hanke toteutetaan vuokrakohteena. 

8.3 Riskianalyysi 

8.3.1 Kaava ja maanhankinta 

Tilaajan mukaan tämän hetkinen paras vaihtoehto uuden Sote-keskuksen sijoituspaikaksi on 

nykyisen kiinteistön viereen uudisrakennuksena (kuva 13). Rakennuspaikka vaatii kaavamuu-

toksen. Kaavoitustoimiston (Nenonen) mukaan rakennuspaikkojen rajat ovat täysin alustavat.  

 

Kaavoituksessa on varauduttu asemakaavan muutostyön käynnistämiseen syksyllä 2018. 

Suunnitteluryhmältä odotetaan kaavaluonnosta varten aluesuunnitelmaa uuden rakennuksen 
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tontinkäytöstä sekä esitystä vanhan rakennuksen tulevasta käyttötarkoituksesta. Oleellista on 

osoittaa suunnitelmissa mm. alueen tuleva rakentaminen, sen tarvitsemat liikenne- ja pysä-

köintijärjestelyt sekä liittyminen ympäristöön. 

  

Kun suunnitelma alueen tulevasta käytöstä alkaa hahmottua, kaavaluonnos voidaan laatia. 

Kaavaprosessi kestää minimissään 8-9 kuukautta kaavaluonnoksen valmistumisesta asema-

kaavan voimaantuloon. Minimiaikataulu edellyttää sujuvaa kaavatyötä, jossa mm. ympäristöstä 

kaavaan kohdistuvat vaatimukset voidaan hyvin huomioida. Eli jos alueen suunnitelma valmis-

tuu esimerkiksi syyskuussa 2018, kaava voisi olla voimassa rakennuslupien pohjana kesällä 

2019. Mikäli suunnitelman tekeminen viivästyy loppuvuoteen, kaavaprosessia ei ehditä käy-

mään läpi kevään 2019 aikana, vaan kaavan voimaantulo siirtyy aikaisintaan syys- lokakuulle 

2019. 

 

 Kaavaprosessin aikataulu lyhyesti: 

- Sote-keskushankkeen laatima aluesuunnitelma valmistuu (aluesuunnittelu tarkentuu ra-

kennussuunnitelmiksi kaavatyön aikana) 

- Kaavaluonnoksen laatiminen ja nähtävillä pito n. 3kk (voidaan tehdä kaavan vaatimia sel-

vityksiä ja valmistelua osittain yhtä aikaa aluesuunnittelun kanssa)  

- Kaavaehdotuksen laatiminen, palautteen huomioiminen ja nähtävillä pito min. n.3kk 

- Kaavaehdotuksen palautteen huomioiminen (ei olennaisia muutoksia kaavaan), kaavan 

hyväksyminen ja muutoksenhakuaika min n. 2 kk 

- (mikäli olennaisia muutoksia kaavaehdotukseen – kaava uudelleen nähtäville, min 2-3 kk) 

- (mikäli kaavavalitus - sen käsittelyaika keskimäärin 1,5 vuotta) 

             

 
 

Kuva 13. Alustava rakennuspaikka. 
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8.3.2 Taloudelliset ja toiminnalliset riskit 

Toimitiloihin liittyvät ongelmat (ml. käytöstä poistaminen, toimiminen riskialttiissa ympäristössä, 

ulkopuolisten tilojen vuokraaminen, nykytoimintojen siirtäminen miettimättä uudistustarpeita, 

tiloihin liittyvä epävarmuus) vaikuttavat kielteisesti palvelutoiminnan järjestämiseen, lisäävät 

painetta ostopalveluiden ja raskaampien palveluiden käyttöön, vähentävät tiloja käyttävän 

asiakas- ja potilaskunnan hyvinvointia, henkilöstön (työ)hyvinvointia ja työviihtyvyyttä ja aiheut-

tavat kunnalle lisäkustannuksia. 20 

Investoinnin onnistunut rahoitusjärjestelyprosessi on lähtökohta investoinnille.  

 

Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi olisi Sote-keskuksen toiminnan ja palveluproses-

sien kehittäminen organisoitava siten, että mahdollisimman moni käyttäjä (henkilökunta, asia-

kas, potilas, yhteistyökumppani ym.) pääsisi tavalla tai toisella mukaan.  

 

- Prosessien kehittäminen on aloitettu terveyskeskuksen henkilöstön kanssa. 

 

Siilinjärvellä on monipuolisesti yksityisiä terveydenhuollon palveluntarjoajia kilpailemassa asi-

akkaista.  Maakuntaa ajatellen tämä voidaan nähdä sekä riskinä että mahdollisuutena tarjota 

yhteistyössä monipuolisesti tarvittavia terveyspalveluita alueen asukkaille.   

8.3.3 Laki kuntien ja kuntayhtymien väliaikaisesta rakennusinvestointien rajoittamisesta  

Lain 4 §:ssä rajoitetaan kunnan ja kuntayhtymän mahdollisuuksia tehdä suuria rakennusinves-

tointeja 1.7.2016 - 31.12.2019 välisenä aikana. Laki kieltää kuntia ja kuntayhtymiä tekemästä 

kokonaiskustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimitiloihin ja rakennuksiin ilman sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa.  

 
Valvontaviranomaisten tarkastusten perusteella tehtävien investointien välttämättömyyttä tulee 

arvioida tiukasti. Tällöin on kyse lähtökohtaisesti aina rakennusten käyttäjien terveyteen tai 

turvallisuuteen liittyvä konkreettinen tilanne, jossa tosiasiassa investoinnin vaihtoehtona on lä-

hinnä rakennusten käyttökielto. Välttämättömyyttä on tarpeen arvioida myös investoinnin kii-

reellisyyden kannalta eli investoinnin tulee olla selkeästi niin kiireellinen, ettei sitä voi siirtää 

päätettäväksi 1.1.2019 jälkeiseen aikaan. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa on syytä hakea poik-

keuslupaa, jos näiden investointien arvo ylittää viisi miljoonaa euroa. Riskin lainvastaisesta 

toimesta kantaa kunta tai kuntayhtymä.21 

  

                                                   
20 Talousarvio 2018, Taloussuunnitelma 2019-2020 
21 http://stm.fi 
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Liite 3.  Henkilöstö 2018 

 

 

  

 lkm  

Apulaisosastonhoitaja 3 vastaanotto, vos, kuntoutus 

Apulaisylilääkäri  1 hallinto, 40% kouluterveydenhoidossa 

Apuvälinehuoltaja 2 kuntoutus 

Fysioterapeutti 4 1 vos, 3 kuntoutus 

Hammaslääkäri 6 6 Siilinjärvi 

Huoltomies 1 vastaanotto 

ICT (sovellusasiantuntija, 
käytönsuunnittelija) 2 hallinto 

Johtava lääkäri 1 hallinto 

Kuntohoitaja 1 kuntoutus 

Kuntoutuspäällikkö 1 kuntoutus 

Laitoshuoltaja 7,5 6 vos, 1 vastaanotto, ½ suun terveydenhuolto 

Lähihoitaja 23 
12 vos, 3 vastaanotto, 8 Siilinjärvi suun terveydenhuolto 
(hammashoitaja) 

Lääkäri 9 9 vastaanotto 

Osastonhoitaja  3 1 vos, 1 vastaanotto, 1 suun terveydenhuolto (50% kl.työ) 

Osastosihteeri 2 vos, vastaanotto 

Psykologi 1 1pv viikossa 

Ravitsemustyöntekijä 1 henkilökunnan ruokala 

Röntgenhoitaja 2 röntgen 

Röntgenlääkäri 1 röntgen 

Sairaanhoitaja 38 
14 vos, 24 vastaanotto (ml. 1 uniapnea, 2 INR/haavanhoito,  
2 valtimotauti/tartuntatauti) 

Sosiaalityöntekijä 1 1pv viikossa 

Suuhygienisti 4 4 Siilinjärvi 

Terveydenhoitaja 1 äitiysneuvola ti ja to 

Toimistosihteeri 3,5 hallinto, vastaanotto 

Yht. 119  

Fysiatri 1 ostopalveluna 1-2 pv kuukaudessa 

Geriatri 1 ostopalveluna 1-2 pv viikossa 

Hammasoikoja 1 ostopalveluna 

Jalkojenhoitaja 1 ostopalveluna 1-2x kuukaudessa 

Lastenneurologi 1 ostopalveluna 1pv kuukaudessa 

Ortopedi 1 ostopalveluna 2-4 iltana kuukaudessa 

Plastiikkakirurgi 1 ostopalveluna n. 1pv kuukaudessa 

Päihdelääkäri 1 ostopalveluna 1pv kuukaudessa 

Ravitsemusterapeutti 1 ostopalveluna 1pv viikossa 

Suukirurgi 1 ostopalveluna 

Tartuntatautilääkäri 1 ostopalveluna 2 pv kuukaudessa 

Yht.  11  
Kaikki yhteensä 130  
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1  Yleinen kuvaus toimipisteen toiminnasta 

 

1.1 Toiminnan kuvaus 

 

ISLABin Siilinjärven ja Maanigan laboratoriot tuottavat laboratoriopalveluita Siilinjärven ter-

veyskeskuksen ja Maaningan terveysaseman toimipisteissä. Hallinnollisesti laboratoriot kuulu-

vat Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) Kuopion aluelaboratori-

oon. ISLABin Siilinjärven laboratorio sijaitsee Siilinjärven terveyskeskuksessa (Kasurilantie 3, 

71800 Siilinjärvi, puh. 044–717 8893 ja 044–717 8894) ja Maaningan terveysasemalla (Satama-

tie 10, 71750 Maaninka, puh. 044–717 8915). 

 

Siilinjärven näytteenotto on avoinna ma-pe klo 7.00 – 13.00. Päivystysnäytteitä otetaan klo 

14.30 saakka. Asiakkaita otetaan ilman ajanvarausta sekä ajanvarauksella. Asiakas voi itse vara-

ta näytteenottoajan Internetin kautta osoitteesta www.islab.fi/ajanvaraus. Ajan voi varata myös 

ISLABin puhelinajanvarauksesta arkisin klo 12–14:00, puh. 044-717 8888. Spirometria-, 

uniapnea- ja Holter-tutkimuksiin on varattava aika Siilinjärven  laboratoriosta puh. 044–717 

8893 

 

Maaningan laboratorio on auki klo 07:00 – 10:00. Maaningalla ajanvarausjärjestelmä ei ole 

käytössä, vaan sokerirasitusajat sekä ajat spirometriatutkimuksiin pitää varata laboratoriosta 

puh. 044–717 8915. 

 

http://www.islab.fi/ajanvaraus
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Siilinjärven terveysasemalla on yksi vuodeosasto, josta verinäytteet haetaan aamulla sekä päi-

vän aikaan pyydettäessä.   

 

Siilinjärven ja Maaningan laboratorioissa otetaan veri-, virtsa-, nielu-, sieni-, virus-, bakteerivil-

jelynäytteitä sekä tehdään Ekg-, Spirometriatutkimuksia. Uniapnea- ja Holter-tutkimuksia teh-

dään vain Siilinjärven laboratoriossa 

 

Osa näytteistä tutkitaan omassa laboratoriossa ja osa lähetetään ISLABin Puijon laboratorioon.  

 

Terveyskeskuksen henkilökunta tekee päivystysaikaan tarvittaessa TnT-, FIDD- ja CRP-

tutkimuksia vierianalytiikkalaitteilla. 

 

 

1.2 Henkilökunta 

  

ISLABin Siilinjärven ja Maaningan laboratorioissa työskentelee kuusi laboratoriohoitajaa: neljä 

Siilinjärven laboratoriossa, yksi Maaningan laboratoriossa aamupäivisin ja yksi on ns. sisäinen 

sijainen. Siilinjärveltä käydään sijaistamassa tarvittaessa myös Nilsiän ja Vuorelan toimipisteis-

sä. 

Siilinjärven ja Maaningan laboratorioiden vastuuhenkilöluettelo löytyy intranetistä: Aluelabora-

toriot – Kuopion aluelaboratorio – Työpisteiden vastuuhenkilöt, Kuopio.   

 

 

1.3 Tietojärjestelmät  

  

Laboratoriossa on käytössä Multilab-tietojärjestelmä. Multilab-asioissa otetaan ensisijaisesti 

yhteyttä Kuopion aluelaboratorion atk-vastuuhenkilöihin. ATK-tuki toimii myös ISTEKissä ja yh-

teyttä voi ottaa ISTEKin palvelupisteeseen klo 7.00-15.00 välisenä aikana puh. 017-618 0900. 

Ohjeet ja puhelinnumerot äkillisen tietotekniikkaongelman yllättäessä ovat ISLABin intranet-

sivuilla kohdassa: Tietojärjestelmät - YHTEYDENOTOT TIETOTEKNIIKKAONGELMISSA. 

  

Siilinjärven terveyskeskuksessa on käytössä Effica-tietojärjestelmä. Terveyskeskuksen atk-

asioissa otetaan yhteyttä Siilinjärven atk-tukihenkilöihin 

 

Maaningan terveysasemalla on käytössä Pegasos-tietojärjestelmä. Terveysaseman akt-asioissa 

otetaan yhteyttä Kuopion atk-tukihenkilöihin. 

 

 

1.4 Tiedottaminen 

 

ISLABin laboratorioiden päivittäisessä tiedonvälityksessä käytetään sähköpostia, intranettiä ja 

puhelinta. Henkilökunnan tulee huolehtia, että tieto esim. muuttuvista hinnoista, muutoksista 

tutkimusrekisterissä tai analytiikassa tapahtuvista muutoksista välittyy yksiköille. Osastonhoita-

ja, lääkärit ja kemisti tiedottavat toimintaan liittyvistä asioista puhelimella, sähköpostilla, labo-

ratoriossa käynneillä sekä osastokokouksissa. Tiedottamisessa ja palaverien pidossa käytetään 

Microsoft Lync- ohjelmaa. 

    

Toimintaan ja analytiikkaan liittyvistä ongelmista on viipymättä ilmoitettava vastuuhenkilöille 

ja tarvittaessa esimiehelle tai kemistille.  
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Laboratoriotulosten vastaamisessa ja ilmoittamisessa yksiköihin toimitaan ISLABin ohjeiden 

mukaan. Aluelaboratoriot tulostavat päivittäin hälytysrajoista poikkeavat tulokset Multilabista 

viimeistään klo 18, kun kaikki alueelta tulleet näytteet on analysoitu, ja faksaavat tulosliuskat 

asiakkaan ilmoittamiin numeroihin. (ISLAB-ohje: Laboratoriotulosten vastaaminen erikoistilan-

teissa)  ISLABin Multilabiin on M2-HÄLYTYSRAJAT – rekisteriin asetettu tiedotteen 5/2014 mu-

kaiset hälytysrajat. Hälytysrajat ovat liitteessä 1. Poikkeavista EKG-tuloksista ilmoitetaan oh-

jeessa LEPO-EKG:n (1270) TYÖOHJE kuvatulla tavalla.  

 

       

1.5 Perehdyttäminen 

   

Perehdytys tapahtuu perehdytysohjelman mukaan. Laboratoriohoitajien perehdytyksistä täyte-

tään perehdytyskortit ja kortit säilyttää osastonhoitaja. Terveysaseman henkilökunta perehdy-

tetään niiden laitteiden ja tutkimusten osalta, joita he tekevät laboratorion aukioloajan ulko-

puolella. Heidän perehdytyskortit säilytetään laboratoriossa. 

 

 

1.6 Työohjeet, laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet 

 

Työ-, käyttö- ja huolto-ohjekansiot sijaitsevat laitteiden läheisyydessä, joko laitteen vieressä, 

pöytälaatikossa tai seinällä olevissa kaapeissa. Työohjeet ja muu ohjeistus löytyy myös aineis-

tohallinnasta. 

 

Ohjeet tarkistetaan ja päivitetään vähintään kolmen vuoden välein tai tarvittaessa ohjeen laati-

jan tai vastuuhenkilön toimesta.  

 

 

 

1.7 Reagenssi- ja tarvikehuolto 

 

Työpisteessä työskentelevät huolehtivat, että reagensseja, tarvikkeita, vakioita ja kontrolleja on 

riittävästi ja ne ovat käyttökelpoisia. Tilausvastaava tilaa reagenssit, kontrollit ja tarvikkeet toi-

mipisteen tilauslomakkeelle laitettujen tilauspyyntöjen mukaan. Tilauslomake löytyy ilmoitus-

taululta. Maaningan tarvikkeet tilataan Siilinjärveltä. MilliQ-vesi c111-laitteelle tulee Puijolta 

kolme kertaa viikossa. 

 

 

1.8 Työturvallisuus ja hygienia 

 

Laitteiden käyttö- ja työohjeissa on huomioitu työturvallisuus. Työpisteen järjestyksestä huo-

lehtii työntekijä. Hän noudattaa yleisiä ohjeita hygieniasta, siisteydestä ja siistimisestä. 

 

Toiminnassa noudatetaan ISLABin turvallisuusohjeita (aineistonhallinta: Laboratorion työturval-

lisuus) ja laitteiden käyttöohjeita sekä KYSin hygieniatoimikunnan ohjeita. Riskinarviointi suori-

tetaan ISLABin ohjeistuksen mukaisesti. Reagenssiluettelot löytyvät pakkauksista. Käyttöturval-

lisuustiedotteet ovat varastotilan tietokoneen työpöydällä (kemikaalikortisto). 

 

Työterveyshuolto selvittää työpisteen ergonomian toimivuuden tarvittaessa. 
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Käsihygieniassa noudatetaan KYSin hygieniatyöryhmän yleisiä ohjeita. Kädet pestään, jos ne li-

kaantuvat näkyvästi ja käsihuuhdetta käytetään jokaisen asiakkaan välillä. Näytteenotto ja hy-

gienia- ohjeet löytyvät aineistonhallinnasta. Ohjeissa on kuvattu menettelytavat verinäytteen-

ottoon liittyvän hygienian osalta. Ohjeissa on huomioitu myös eristyspotilaat. 

 

Siilinjärven terveyskeskuksen eristyshuoneiden ovissa lukee: ota yhteyttä hoitajaan ja hoitajalta 

voi kysyä eristyksen syystä tarkemmin. Huoneen sisäovessa mainitaan millaisia suojavarusteita 

tulee käyttää. Katso tarkempi ohjeistus aineistonhallinnan ohjeesta Hygienia näytteenotossa 

 

 

1.9 Laitos-, väline- ja jätehuolto 

 

Tarvittava välineiden pesu tehdään itse. Konepesun tarvitsevat välineet lähetetään pestäviksi 

Puijolle. 

                     

Näytteenottokärryt ja sentrifuugit puhdistetaan ISLABin ohjeiden mukaisesti. 

 

Tartuntavaaralliset välineet liotetaan desinfektio-liuoksessa ja huuhdellaan hyvin juoksevalla 

vesijohtovedellä.  

 

Siilinjärven laboratorion tilat on vuokrattu Siilinjärven kunnalta ja Maaningan laboratorion tilat 

on vuokrattu Kuopion kaupungilta. Laitos- ja jätehuolto ostetaan Siilinjärvellä vuokranantajalta 

ja Maaningalla Servicalta (Itä-Suomen huoltopalvelut lky). Erityis- ja ongelmajätteet pitää pa-

kata ISLABin aineistonhallinnan ohjeistuksen mukaisesti. (Jätehuolto ISLABissa)  

 

 

1.10 Arkistoitavat tiedot/tiedostot ja arkistointiaika 

 

Arkistoinnissa noudatetaan ISLABin aineistonhallinnan ohjetta (Itä-Suomen laboratoriokeskuk-

sen liikelaitoskuntayhtymän arkistotoimi ja arkistonmuodostussuunnitelma). Vastuuhoitaja 

vastaa arkistoinnista.  

 

− Laitteiden vakiointien tulosteet säilytetään 5 v.. Tulosteista löytyvät tiedot käytössä olevis-

ta vakio- ja reagenssiloteista. Kontrollien lot-tiedot löytyvät Multilabista.  

− Laitteiden laitepäiväkirjojen säilytysaika on laitteen käyttöikä + 1v. 

− Reagenssien ja tarvikkeiden lähetyslistoja säilytetään kuluva vuosi ja 1 v. Virtsankeräyslo-

makkeita säilytetään 3 kk. 

−  Laitteilta tulostettavia primäärituloksia säilytetään 3 kk.  

− Alkuperäisiä laaduntarkkailutuloksia säilytetään 2 v ja laaduntarkkailuraportteja 5 v. 

 

 

1.11 Laadunvarmistus  

  

1.11.1 Näytteiden laatu ja preanalytiikka 

 

Näytteenotossa ja näytteiden käsittelyssä noudatetaan ISLABin ohjeita ja ohje-

kirjaa. Näytteenottaja varmistaa, että valmistautuminen näytteenottoon on to-

teutunut tutkimuskohtaisten ohjeiden mukaisesti. Jos asiakas ei ole noudatta-
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nut ohjeita ja näytteet otetaan, syötetään Multilabiin lausunto poikkeamasta 

valmistautumisessa. 

 

  

1.11.2 Palautteet ja poikkeamat 

 

Toiminnan laatua seurataan asiakaspalautteiden (asiakkaat/hoitohenkilökunta) 

avulla. Asiakkaan antamista palautteista ja omat havainnot (esim. virheellinen 

tulos) tai toimintajärjestelmän menettelytavoista poikkeamiset kirjataan Palaute 

laboratorioon/poikkeamailmoitus–lomakkeelle (ISLAB 204), johon kirjataan syy 

ja korjaavat toimenpiteet. Palautteet ja poikkeamat käsitellään Poikkeamien kä-

sittely ISLAB:ssa -ohjeen mukaisesti. 

 

 

1.11.3 Laitteet 

 

Laitteet kontrolloidaan, vakioidaan ja huolletaan annettujen laitekohtaisten oh-

jeiden mukaisesti. Kaikki olennaiset tulosten luotettavuuteen tai laitteen toimin-

taan vaikuttavat tapahtumat sekä tehdyt toimenpiteet merkitään laitepäiväkir-

jaan. 

 

Inkubaattorin ja kylmälaitteiden lämpötilaseuranta tehdään kerran viikos-

sa/päivässä työohjeen ”Kylmälaitteiden ja inkubaattoreiden lämpötilaseuranta” 

mukaisesti.  

 

 

1.11.4 Laitteiden määräaikaishuollot: 

 

− cobas c111 huolletaan vuosittain (huoltosopimus Rochen kanssa) 

− Stago STart 4 -koagulometri  huolletaan tarvittaessa 

− lämpömittarit tarkastetaan 2 vuoden välein (Puijon mikrobiologian labo-

ratoriossa vertailumittarilla)  

− mikroskoopit huolletaan joka toinen vuosi (ISTEKki Oy) 

− pipetit huolletaan ja kalibroidaan kerran vuodessa  

− sentrifugien kierrosnopeuden tarkistus yms. huollot tehdään kerran kol-

messa vuodessa (ISTEKki Oy/vastuukemisti) 

− PVK-analysaattori, Sysmex K-4500 huolletaan kerran vuodessa (huolto-

sopimus Rochen kanssa) 

− spirometrin kalibraatiopumppu tarkistetaan ja huolletaan kerran vuodes-

sa (Medikro) 

− vetokaapin tarkistusmittaus tehdään joka 3. vuosi (Epitek Oy) 

− Clinitek -virtsaliuskan lukulaitteet huolletaan tarvittaessa 

 

 

1.11.5 Ulkoinen laadunvarmistus 

 

Laboratorio osallistuu vastuukemistin määrittelemille Labqualityn laaduntark-

kailukierroksille. Laboratoriohoitajat tarkastavat tulokset ja ilmoittavat mahdolli-

sista poikkeamista vastuukemistille tai mikrobiologian laaduntarkkailutulosten 
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osalta mikrobiologian vastuuhenkilölle. Tulokset arkistoidaan Labquality-

kansioon. 

 

 

1.11.6 Sisäinen laadunvalvonta 

 

Analytiikan sisäinen laadunvarmistus tapahtuu työohjeissa mainituilla tavoilla. 

Suoritettavat potilasnäytevertailut on mainittu kohdassa työpisteet, työtehtävät 

ja tutkimusvalikoima.  

 

MediRox OKP sekä PCCC1 ja PCCC2–kontrollit tilataan Puijon laboratoriosta 

kun kontrollia on jäljellä 2 viikon tarve. Tilaus kannattaa tehdä sähköpostilla 

vastuuhoitajalta, vastuuhoitajat löytyvät intranetistä: Aluelaboratoriot – Kuopion 

aluelaboratorio - Työpisteiden vastuuhenkilöt. 

 

 

1.12 Toiminta poikkeustilanteissa 

 

ATK- ja sähkökatko aiheuttavat toimintaan häiriöitä. Tuolloin toimitaan ohjeen ”Toiminta ATK-

katkon aikana Siilinjärven, Maaningan, Nilsiän, Lapinlahden ja Varpaisjärven laboratorioissa” 

mukaan. Katkon ajaksi otetaan käyttöön päivystystutkimuslomake (ISLAB 006). 

 

 

2 Maaningan ja Siilinjärven laboratorioiden tilat  

 

Siilinjärvi: 

− Näytteenottohuone 

− kolme verinäytteenottopaikkaa 

− kaksi näytteenottovessaa 

− varastohuone 

    

− EKG – huone 

− fysiologisten tutkimusten suoritushuone 

   

− Laboratorion työhuone 

− analysointilaitteet ja – välineet 

− lähetys-/postituspöytä  

− näytteen käsittelytila 

 

− Toimisto-/varastotila 

− kansioiden arkistointi 

− toimistotyöskentelytila 

 

− Varasto 

− näyteputkien varastointi 

− näytteenottotavaroiden varastointi 
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Maaninka:  

− Näytteenotto-/työhuone 

− yksi näytteenottopaikka, jossa myös spirometrian suoritus 

− yksi näytteenottovessa 

− tarvikevarasto, jonka sisäänkäynti on näytteenottovessan kautta 

− analysointilaitteet ja – välineet 

 

− EKG – huone 

− EKG -tutkimuksen suorituspaikka 

 

 

3 Laboratorioiden laitteet 

 

Analyysi- ja mittauslaitteet on kuvattu kohdassa: Työpisteet, työtehtävät ja tutkimusvalikoima. 

Muut laitteet:  

 

Siilinjärvi: 

− sentrifugit 2 kpl (Hettich Universal 320R ja Heraeus Megafuge 1.0R) 

− näyteputkisekoittajat 4 kpl (Triomix) 

− jääkaapit 1 kpl (Rosenlew) 

− jääkaappi 1 kpl (AEG) 

− jenkkikaappi 1 kpl (Ahma) 

− jääkaappi-pakastin (Rosenlew)  

− vetokaappi 1 kpl  

− ATK – laitteet (7 tietokonetta, 4 tarratulostinta, kaksi lasertulostinta) 

− lämpökaappi 

   

Maaninka: 

− vetokaappi 

− jenkkikaappi (Ahma) 

− sentrifugi Heraeus Labofuge 400 R 

− näyteputkisekoittaja (Triomix) 

− 1 tietokone, 1 tarratulostin, 1 lasertulostin 

−  lämpökaappi (ei käytössä) 

−  

 

4 Siilinjärven ja Maaningan laboratorioiden työtehtävät ja tutkimusvalikoima 

 

ISLAB Siilinjärven ja Maaningan laboratorioiden työt ovat jaettu 5 eri työpisteeseen: fysiologi-

an, kemian, hematologian, erite- ja mikrobiologian ja Maaningan työpisteeseen. Näytteenotto 

sisältyy jokaiseen työpisteeseen. 

 

 

 

4.1 Näytteenotto osana jokaista työpistettä 

   

Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan aina lähete. Lähettävä yksikkö tekee tutkimuspyynnöt omaan 

tietojärjestelmäänsä, josta ne siirtyvät ISLABin Multilab-järjestelmään. Lähetteiden puuttuessa 
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terveysaseman asiakkaalta näytteenottaja pyytää lähetteen lähettävältä yksiköltä, jos se on 

mahdollista. 

 

Pyytävä yksikkö antaa tarvittavat ohjeistukset ja ohjaa asiakasta tarvittaessa hakemaan näyt-

teenottotarvikkeet laboratoriosta. Laboratoriosta annetaan myös tarvittavat näytteenottoväli-

neet ja potilasohjeet hoitoyksiköihin. Laboratoriovastaukset lähetetään pyytäjälle, laboratorio 

ei anna tuloksia asiakkaalle. Poikkeuksena itse maksavat asiakkaat, jotka saavat laboratoriovas-

taukset postitse kotiin. 

 

Yksityislääkärin lähetteellä käyvien asiakkaiden pyynnöt syötetään Multilab-järjestelmään erilli-

sen ohjeen mukaisesti. (Aineistonhallinnan ohje: Itse maksavien yksityispotilaiden laboratorio-

tutkimukset). ISLABin tutkimusnäytteet otetaan ja käsitellään ohjeen ”Hajautettujen näytteiden 

ja tutkimusnäytteiden käsittely ISLABin laboratorioissa” mukaisesti. 

   

Näytteenotto-ohjeet potilaille löytyvät ISLABin aineistonhallinnasta sekä myös internetistä 

www.ISLAB.fi ohjeita näytteenottoon. Polikliinisessa näytteenotossa pyritään käyttämään vii-

vakoodillista henkilökorttia (esim. kelakortti) potilaan tietojen etsimiseen Multilabista. Luetta-

essa henkilötunnus viivakoodista vältetään mahdolliset henkilötunnuksen kirjausvirheet sekä 

nopeutetaan näytteenoton tätä vaihetta. Näytteenottajan vastuulla kuitenkin on, että kortti 

vastaa henkilöä. Kun apuna käytetään esim. kela-korttia, potilaalta kysytään nimi ja henkilö-

tunnus tarrojen tulostamisen jälkeen ja samalla varmistetaan, että tarrat ovat oikeasta henki-

löstä. Näytteenottaja tarkistaa, että asiakas on noudattanut annettuja valmistautumisohjeita. 

Jos valmistautuminen tai näytteenotto poikkeaa ohjeistuksesta, kirjataan tutkimuksiin lausunto 

”Näytteen kuittaus Multilabissa” – ohjeen mukaisesti. 

 

Näytteenoton aikana on huolehdittava potilasturvallisuudesta. Siilinjärven ja Maaningan labo-

ratorioissa ei ole pikasokerimittaria mahdollisen hypoglykemian havaitsemiseksi esim. sokeri-

rasituskokeen yhteydessä. Asiakas saatellaan tarvittaessa vastaanoton/päivystyksen hoitajien 

valvontaan. 

 

Näytteenottokärryjen, -pöytien, -välineiden puhtaudesta huolehtii jokainen näytteenottaja 

työpäivän päätteeksi. Kunnollinen puhdistus ja välineiden vaihto tehdään viikoittain. 

 

 

4.2 Näytteenotto-, näytteenkäsittely- ja lähetysohjeet   

   

Tutkimuskohtaiset näytteenotto-, käsittely- ja lähetysohjeet löytyvät ISLABin web-ohjekirjasta. 

Intranetistä löytyvät potilasohjeet (näytteenottopotilasohjeet), mistä tulostetaan ohjeita 

valmiiksi näytteenoton lokerikkoon tai kansioon. Näytteiden esikäsittelystä huolehtivat labora-

torion työntekijät yhteisvastuullisesti.  

 

Näytteenoton vastuuhenkilöiden tiedot löytyvät ISLABin intranetistä. Vastuuhoitaja perehdyt-

tää uuden työntekijän työpisteeseen perehdytysohjeen mukaisesti. Perehdytysohje ja –kortti 

löytyvät aineistonhallinnasta. 

 

 

 

 

 

http://www.islab.fi/
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4.3 Kemian työpiste ja työtehtäväkuvaus 

 

Työpisteeseen kuuluvat tehtävät: 

− polikliininen näytteenotto 

− kemian analysaattori cobas c111  

− hyytymistutkimusanalysaattori Start 4 koagulometri 

− cobas h232- ja Afinion- vieritestilaitteen kontrollointi kerran viikossa 

− sentrifuugin puhdistus työohjeen mukaan 

  

Laitteet ja tutkimusvalikoima: 

− cobas h232 (Roche Diagnostics) 

− P-TnT-O KL4464 

−  P-Fidd-O KL3939 

−    

− cobas 111 (Roche Diagnostics) 

− P-ALAT  KL1024 

− P-AFOS KL4587 

− P-Amyl KL4589 

− P-K KL1999 

− P-Na KL3622 

− P-Gluk KL1471 

− fP-Gluk KL1468 

− P-CRP KL4594 

− P-GT KL4597 

− P-Krea KL4600 

 

− Start 4 koagulometri 

− P-INR KL4520 

   

− Afinion AS100  

− P-CRP-O KL50158 

− P –CRP-HY KL50303 

    

Näytemateriaali 

− cobas c111: Li-hepariini (Alat, Afos, Amyl, GT, Krea, Na, K, CRP) 

  Fluoridi-sitraatti (Gluk) 

− cobas h232: Li-hepariini, EI GEELIÄ 

− Afinion:  seerumi, plasma/kokoveri (Li-hepariini, EDTA), kapillaariveri 

− Start 4: 0.109M Na-sitraatti 

 

 

Kiireelliset näytteet on merkitty punaisella viivalla, ja ne analysoidaan mahdollisimman pian. 

Määritettyjä veriputkia säilytetään 1 vrk jääkaapissa, jonka jälkeen ne laitetaan työpisteessä 

olevaan jäteastiaan. 

 

Analyysimääritykset, laitteiden huollot ja laadunvarmistus tehdään työohjeiden mukaisesti. 

Laadunvarmistuksen avulla seurataan, että analysoitavat näytteet täyttävät niille asetetut laa-

tuvaatimukset. Poikkeavien näytteiden (hemolyysi, lipeemisyys, ikteerisyys) osalta toimitaan 

menetelmäkohtaisten ohjeiden mukaan. 
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Kontrolli- ja vakioerän vaihtuessa vastuuhoitaja tai kemisti vaihtaa uudet arvot analysaattorille 

Kemisti laskee kontrolleille sovitut rajat ja vaihtaa ne Multilab-järjestelmään, vastuuhoitaja tai 

käyttäjä vaihtaa ne analysaattorille. 

 

Terveysaseman henkilökunta perehdytetään niiden laitteiden ja tutkimusten osalta, joita he te-

kevät laboratorion aukioloajan ulkopuolella (perehdytyskortit säilytetään laboratoriossa): 

− Afinion AS 100: P-CRP-HY (KL50303) 

− cobas h232: P-TnT-O (KL4464), P-FIDD-O (KL3939) 

 

Potilasnäytevertailu 

Potilasnäytevertailut tehdään c111 -analysaattorilla tehtäville analyyseille ongelmatilanteissa. 

Potilasnäytevertailua varten otetaan 5 kpl näytteitä, jotka analysoidaan c111 -analysaattorilla ja 

lähetetään Puijolle analysoitavaksi. Vastuukemisti arvioi tulokset sekä tekee niistä yhteenve-

don, joka tallennetaan kemhal\yhteiskäyttö\Siilinjärvenomat\potilasnäytevertailut\C111\  

 

Afinionin CRP -tutkimukselle tehdään potilasnäytevertailu kuukauden ensimmäisellä viikolla. 

Laboratorioon on toimitettu pakastettavaksi matala ja korkea CRP-poolinäyte, jotka analysoi-

daan sekä c111- että Afinion -laitteilla. Tulokset syötetään valmiiseen pohjaan, joka löytyy yh-

teiseltä verkkolevyltä osoitteesta kemhal\Yhteiskäyttö\VIENAnäytevert\Kuopio Afinion CRP\. 

Excel -taulukko on vastuukemistin nimellä. Vastuukemisti tarkistaa ja hyväksyy tulokset. 

  

Laboratoriosta lähetetään kerran kuukaudessa 3 kpl INR- potilasnäytteitä Puijon laboratorioon. 

INR-tuloksia verrataan Sysmex CA-1500 – laitteen tuloksiin. Vastuukemisti arvioi tulokset ja 

kirjoittaa yhteenvedon. Tulokset löytyvät ISLABin tiedostokansiosta:  kemhal\Yhteiskäyttö\ 

Siilinjärven omat\ potilasnäytevertailut \INR\ 

 

Kemian työpisteen vastuuhoitajan sekä Afinionin ja cobas h232-laitteiden vastuuhoitajan tie-

dot löytyvät ISLABin intranetistä (Aluelaboratoriot – Kuopion aluelaboratorio – Työpisteiden 

vastuuhenkilöt, Kuopio.) Vastuuhoitaja perehdyttää uuden työntekijän työpisteeseen perehdy-

tysohjeen mukaisesti. Perehdytysohje ja –kortti löytyvät aineistonhallinnasta 

   

Työpisteessä on IT-1000-telakka-asema, jota käyttävät Siilinjärven INR-poliklinikan INR-

hoitajat.  

 

 

4.4 Hematologian työpiste ja työtehtäväkuvaus 

 

Työpisteeseen kuuluvat tehtävät: 

 

− ajanvarauksesta huolehtiminen ja polikliininen näytteenotto 

− näytteiden analysointi Sysmex K-4500-verenkuva-analysaattorilla 

− senkkojen analysoiminen ja vastaaminen 

 

Laitteet ja tutkimusvalikoima: 

 

− Sysmex K-4500 (Roche) 

− B-PVK+T  KL2474 

− B-PVK+Ne KL5043 
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− B-PVK+Tmd  KL3685 

 

− Monitor V 10 (Mediq)  

− B-La  KL2203 

 

Näytemateriaali: 

− Sysmex K-4500: EDTA-veri 

− Monitor V 10: Monosed ESR  (1,6 ml, 3,8 % natriumsitraattia)  

 

Kiireelliset näytteet on merkitty punaisella viivalla, ja ne analysoidaan mahdollisimman pian. 

Määritettyjä veriputkia säilytetään 1 vrk jääkaapissa, jonka jälkeen ne laitetaan työpisteessä 

olevaan jäteastiaan. 

 

Analyysimääritykset, laitteiden huollot ja laadunvarmistus tehdään työohjeiden mukaisesti. 

Laadunvarmistuksen avulla seurataan, että analysoitavat näytteet täyttävät niille asetetut laa-

tuvaatimukset. Poikkeavien näytteiden (hemolyysi, hyytynyt näyte, riittämätön näytemäärä) 

osalta toimitaan menetelmäkohtaisten ohjeiden mukaan. 

   

Työpisteessä työskentelevä laboratoriohoitaja huolehtii uuden BTROL-erän analysoinnista 

kolmena päivänä ja tulosten tallentamisesta yhteiselle verkkolevylle: Y:\Yhteiskäyttö\BTrol (va-

litse oikea vuosi ja oikea lot, mikäli tiedosto aukeaa vain luku-muodossa, älä syötä tuloksia 

vaan kokeile hetken päästä uudelleen). Kemisti laskee kontrolleille sovitut rajat ja vaihtaa ne 

Multilab-järjestelmään, 

 

Potilasnäytevertailu:  

Laboratoriosta lähetetään kerran kuukaudessa 3 kpl PVK+Tmd- potilasnäytteitä Puijon labora-

torioon. PVK+Tmd -tuloksia verrataan Puijon Advia 2120 -laitteen tuloksiin. Vastuukemisti ar-

vioi tulokset ja kirjoittaa yhteenvedon, mikä tallennetaan kemhal\yhteiskäyttö\ Siilinjär-

venomat\ potilasnäytevertailut \PVK\. Laskon potilasnäytevertailu tehdään tarvittaessa.  

 

Hematologian työpisteen vastuuhenkilöiden tiedot löytyvät ISLABin intranetistä. Vastuuhoitaja 

perehdyttää uuden työntekijän työpisteeseen perehdytysohjeen mukaisesti. Perehdytysohje ja 

–kortti löytyvät aineistonhallinnasta. 

 

 

4.5 Erite- ja mikrobiologian työpiste ja työtehtäväkuvaus 

 

Työpisteeseen kuuluvat tehtävät: 

 

− aamukierto vuodeosastolla 

− mikrobiologisten viljelyiden vastaaminen 

− virtsanäytteiden analysointi Clinitek 500-liuskalukulaitteella 

− virtsa- ja nielunäytteiden viljely 

− mikrobiologisten näytteiden ja eritenäytteiden jatkokäsittely ja pakkaaminen 

− näytteiden lähetys 

− raskaus- ja ulosteen veri-testien tekeminen 

− päivystysnäytteidenotto vuodeosastolta ja päivystyksen tarkkailuhuoneesta (huone 14) 

− E.coli -herkkyysmääritys 

− nivelnesteen tutkiminen 
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− työpisteessä olevan sentrifuugin puhdistus työohjeen mukaan 

 

 

Laitteet ja tutkimusvalikoima: 

 

− U-BaktVi    KL1155 

− Ps-StrVI      KL2703 

− Sy-Solut    KL2658 

− F-hHbO   KL3813 

− S-hCG-O INNOVACONTM hCG KL3449  

U-hCG-O INNOVACONTM hCG KL2124  

 

− Clinitek 500: 

− U – KemSeul   KL1881 

 

 

Kiireelliset näytteet on merkitty punaisella viivalla ja ne analysoidaan mahdollisimman pian.  

 

Terveysaseman henkilökunta on perehdytetty Clinitek 500-laitteen käyttöön (perehdytyskortit 

säilytetään laboratoriossa) 

  

Clinitek 500 -laitteen huolto, laadunvarmistus ja U-KemSeul-tutkimukset tehdään työohjeiden 

mukaisesti. Laadunvarmistuksen avulla seurataan, että analysoitavat näytteet täyttävät niille 

asetetut laatuvaatimukset. 

 

Mikrobiologiset tutkimukset ja niiden laadunvarmistus tehdään työohjeiden mukaan, myös Ps-

StrAg. Virtsan bakteeriviljelyiden osalta laboratorio toimii seulovana laboratoriona, josta mer-

kitsevät kasvut (ei E.coli) lähetetään Puijon mikrobiologian laboratorioon. 

 

Mikrobiologian analytiikka on luvanvaraista toimintaa, ISLABin mikrobiologian laboratorio 

huolehtii luvista. 

 

Potilasnäytevertailu: 

Clinitek 500-laitteelle tehdään potilasnäytevertailu tarvittaessa. Nieluviljelymalja ja E. colista ja 

sen herkkyysmäärityksestä lähetetään kerran viikossa näytevertailumalja ISLABin Puijon mikro-

biologian laboratorioon. Maljojen laaduntarkkailuun käytetään ATCC:n E.coli-kantaa (ohje mik-

robiologian kansiossa).   

 

Erite- ja mikrobiologian työpisteen vastuuhenkilöiden tiedot löytyvät ISLABin intranetistä. Vas-

tuuhoitaja perehdyttää uuden työntekijän työpisteeseen perehdytysohjeen mukaisesti. Pereh-

dytysohje ja –kortti löytyvät aineistonhallinnasta. 

 

  

4.6 Fysiologian työpiste ja työtehtäväkuvaus 

 

Työpisteeseen kuuluvat tehtävät: 

 

− EKG:n rekisteröinti 

− polikliininen näytteenotto 
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− spirometria 

− holter- ja uniapnea-tutkimukset 

 

Laitteet ja tutkimusvalikoima: 

 

− Schiller  cardiovit ms-2015 (Siilinjärven laite) 

− Pt-Ekg-12  KL1270 

  

−  Medikro (Siilinjärven laite) 

− Pt-FVSpiO   KL6006)  

− Pt-FVSpiDO   KL6007 

  

− Remote Analysis-laitteet (Siilinjärven laite) 

− Pt-Pol (uniapnea) 

− Pt-Ekg-pa (Holter)   KL1279 

 

Spirometriat tehdään Medikron Spiro 2000- ohjelmalla kansiossa olevan ohjeen mukaisesti. 

Ohjelma on Siilinjärven ATK-päätteellä EKG-huoneessa. Aineistonhallinnassa oleva työohje IS-

LAB-laboratorioille: OA: FYSIOL, Spirometria. Biologiset puhallukset tehdään kuukauden välein. 

Cardiaxin ja Remoten ohjeet ovat EKG-huoneen kaapissa. Cardiax-, Medikro- ja Remote Ana-

lysis-laitteet ovat Siilinjärven omaisuutta.   

 

Fysiologian työpisteen vastuuhenkilöiden tiedot löytyvät ISLABin intranetistä. Vastuuhoitaja 

perehdyttää uuden työntekijän työpisteeseen perehdytysohjeen mukaisesti. Perehdytysohje ja 

–kortti löytyvät aineistonhallinnasta 

 

 

4.7 Maaningan laboratorion työpiste ja työtehtäväkuvaus  

 

Työpisteeseen kuuluvat tehtävät: 

 

− näytteenotto 

− EKG 

− spirometria 

− vieritesti-määritykset: CRP-O, TnT-O ja FIDD-O  

− U-Kemseul  

− näytteiden esikäsittely ja lähetys 

 

Laitteet ja tutkimusvalikoima: 

 

− Afinion (Medinor Finland) 

− CRP-O  KL50158 

 

− cobas h232 (Roche) 

− P – TnT-O  KL4464 

− P –FIDD-O  KL3939 

 

− Clinitek Status+ (Siemens) 

− U-Kemseul  KL1881 
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− S -hCG-O INNOVACONTM hCG KL3449 

− U -hCG-O INNOVACONTM hCG KL2124 

− Sy-Solut  KL2658 

 

− Mortara ELI 350EKG-laite (Kuopion terveyskeskuksen laite): 

− Pt-Ekg-12   KL1270 

 

− Medikro (ISLAB:in laite): 

− Pt-FVSpiO   KL6006 

− Pt-FVSpiDO   KL6007 

 

 

Spirometriat tehdään Medikron Spiro 2000- ohjelmalla kansiossa olevan ohjeen mukaisesti. 

Ohjelma on ISLABin näytteenoton tietokoneella. Aineistonhallinnassa oleva työohje ISLAB-

laboratorioille: OA: FYSIOL, Spirometria. Biologiset puhallukset tehdään kuukauden välein (Ir-

ma Karhunen). EKG- ja Spirometriaohjeet ovat EKG-huoneen kaapissa.  

 

Maaningan terveysaseman henkilökunta perehdytetään niiden laitteiden ja tutkimusten osalta, 

joita he tekevät laboratorion aukioloajan ulkopuolella (perehdytyskortit säilytetään laboratori-

ossa): 

− Afinion AS 100: P-CRP-HY (KL50303) 

− cobas h232: P-TnT-O (KL4464), P-FIDD-O (KL3939) 

− Clinitek Status+: U-KemSeul (KL1881) 
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ISLAB SIILINJÄRVEN UUSI LABORATORIO, (tällä hetkellä käytössä N. 100 m2)

- hyvä odotustila, ei pelkkä käytävä

- 3x näytteenottohuone vähintään 7 m2, kahdella ovella, joista toisesta pääsee lab.saliin

- EKG + Spirometria -huone min. 12 m2 + 2x pukuhuone, joka on riittävän iso pyörätuolille

- 2x näyte-WC, joista toinen inva-WC + huumevalvonta

- tilava laboratoriosali, johon mahtuu näytteiden säilytykseen, käsittelyyn ja analysointiin

tarvittavat laitteet + vetokaappi

- näytteenottohuoneiden akustiikan pitää olla hyvä, ei kolkko ja kaikuva

- tarvikevarasto

- toimistotila



1 (4)Alustava tilaohjelma

Tekijä:Tuula Anttila 8.6.2018

Hanke: Siilinjärven sote-keskus

Yksikkö
Tilaohjelma 

yhteensä

Alustava 

tieto
Erotus

Vuodeosasto 1 027

Vastaanotot 1328

Suun terveydenhuolto 412

Kuntoutus 214

Apuvälineet ja hoitotarvikepalvelut 225

Muut tilat 559

YHTEENSÄ HYM² 3 765

YHTEENSÄ BRM² 6400,5 5944 -456,5

Vuodeosasto 35ss

Nro Tilan nimi Huomiot Huoneita kpl

Huoneala/

huone (m²) Yht m²

1 potilashuone 1h yhdessä huoneessa kattonosturi 2 17 34

2 potilashuone 1h saattohoito, tilavaraus omaiselle 2 25 50

3 potilashuone 1h tilavaraus toiselle potilaalle 3 25 75

4 potilashuone 2h yhdessä huoneessa kattonosturit 11 25 275

5 WC/suihku 19 6 114

6 potilashuone 1h eristysmahdollisuus 4 17 68

7 sulku henkilösulku 4 4 16

8 WC/suihku sis. DEKO 4 8 32

9 potilashuone 2h

valvonta, lähellä hoitajien työtiloja, ikkuna 

käytävälle tai ikkunallinen ovi,  1 25 25

10 hoitaja-asema, front desk 2tp (sis. sihteeri) 1 10 10

11 toimisto, back office

hoitaja-aseman takatsto, 10tp (sis. 1-2 

työskentelyeriö) 1 40 40

12 toimenpidehuone

myös ns. päiväsairaalatoiminta, vuode- ja 

tuolipaikka 1 25 25

13 vastaanottohuone os:lle saapuvien potilaiden tutkimus ym. 1 17 17

14 toimisto osastonhoitaja, myös neuvottelut 1 15 15

15 toimisto osastonlääkärit, 1-2tp 1 10 10

16 lääkehuone sis.  suojakaappitilan 1 20 20

17 laboratoriotila vieriananalytiikka 1 5 5

18 keittiö jakelukeittiö, cook&chill 1 15 15

19 ruokavaunuparkki vaunujen telakointi, ruuan lämmitys ym. 1 5 5

20 monitoimitila ruokailu, ajanvietto yms. 1 30 30

21 vastaantotto erityisterapiatilat (ft, tote, puhete, 1 20 20

22 monitoimitila neuvottelu, 15lle 1 15 15

23 taukotila henkilökunta, 25lle 1 30 30

24 varasto materiaalit, täyttöpalvelu 1 15 15

25 varasto liinavaatteet, rullakkoparkki 2 5 10

26 varasto lääkintälaitteet ja apuvälineet 1 15 15

27 siivous 1 8 8

28 jäte/pyykki muut jätejakeet? 1 5 5

29 huoltohuone puhdas 1 7 7

30 huoltohuone likainen 1 12 12

31 WC henkilökunta, 1/osasto ja 1/taukotila 2 2 4

32 WC inva-mitoitus 1 5 5

75 1 027
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Vastaanottopalvelut

Nro Tilan nimi Huomiot Huoneita kpl

Huoneala/

huone (m²) Yht m²

kiireetön 1 front desk

asiakaspalvelutiski/2tp, ml. 

puhelinajanvaraus, sähköinen asiointi 1 10 10

2 toimisto

takatoimisto, 12tp (muun henkilökunnan 

työpisteet, työskentelyeriöitä) 1 50 50

3 odotus kiireetön vastaanotto- odotus, 30lle 1 30 30

4 vastaanottohuone lääkäri 9 17 153

5 vastaanottohuone hoitaja 9 17 153

6 vastaanotto konsultantit 7 2 17 34

7 vastaantotto erityisterapiatilat (puhete 2) 2 17 34

8 vastaanotto

asiantuntijahoitajat (jalkah/uni/inr)+1 

sos.työn ohjaaja 4 17 68

9 vastaanotto psykologi 1 17 17

10 KNK äänieriö kuulon tutkimus 1 10 10

11 hoitohuone kipsaus ym. 1 20 20

12 toimenpidehuone pienkirurgia 1 20 20

13 varasto materiaalit 1 15 15

14 varasto lääkintälaitteet ja apuvälineet 1 15 15

15 toimisto avoin terveystupa 1 10 10

16 toimisto

ICT 2 (2tp samaan), johtava lä 1,  oh 1, 

apulylil 1/myös neuvottelut 4 15 60

17 ICT koulutus ym., myös kokoustilana, 24lle 1 40 40

18 WC asiakas 2 2 4

19 WC inva 2 5 10

tutki-

mukset 20 odotus röntgen/uä-odotus,10lle 1 10 10

21 tutkimushuone röntgen, myös sänkytila 1 45 45

22 valvonta röntgen, valvonta+työtila 2lle 1 12 12

23 kehitys röntgen, kehitys 1 9 9

24 pukuhuone röntgenin yht. 2 3 6

25 WC röntgen pukutilan yht. 1 3 3

26 tutkimushuone ultraääni, myös sänkytila 1 30 30

27 WC ultraäänen yht. 1 3 3

28 pukuhuone uä-huoneen yht. 1 3 3

29 laboratorio

verikeskus, tutkimus ja analytiikka, 

verivalmisteiden säilytys ja jakelu 1 30 30

30 näytteenotto näytteenotto, 6 työntekijää 1 25 25

31 näytteenotto EKG-tutkimus 1 10 10

32 WC näytteenotto/laboratorio 2 3 6

33 WC näytteenotto/laboratorio 1 5 5

34 varasto laboratorion varastoja 15

akuutti 35 vastaanotto triage 1 12 12

36 toimisto triagen takatoimisto, tp 5lle 1 20 20

37 odotus 5-8lle 1 10 10

38 vastaanotto lääkäri 1 17 17

39 vastaanotto hoitaja 2 17 34

40 tarkkailuhuone 5lle 1 40 40

41 WC/s tarkkailuhuoneen yhteydessä 1 6 6

42 toimenpidehuone pienkirugurgiset toimenpiteet ym. 1 20 20

43 vastaanotto fysioterapia, triagen lähellä 1 17 17

44 lääkehuone tarkkailuhuoneen yhteydessä 1 15 15

45 varasto materiaalit 1 15 15

46 varasto lääkintälaitteet ja apuvälineet 1 15 15

47 huoltohuone, puhdas 1 7 7

48 huoltohuone, likainen 1 12 12

49 siivous 1 15 15

50 monitila neuvottelu, 25lle 1 30 30

51 taukotila henkilökunta, 50lle 1 60 60

52 WC henkilökunta 4 2 8

53 jäte/pyykki muut jätejakeet? 1 10 10

84 1 328
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Suun terveydenhuolto

Nro Tilan nimi Huomiot Huoneita kpl

Huoneala/

huone (m²) Yht m²

1 toimisto osastonhoitaja, myös neuvottelut 1 15 15

2 toimisto hallintohammaslääkäri, myös neuvottelut 1 15 15

3 front desk

asiakaspalvelutiski/2tp, ml. 

puhelinajanvaraus, sähköinen asiointi 1 10 10

4 toimisto

takatoimisto, 6tp (muun henkilökunnan 

työpisteet, työskentelyeriöitä) 1 25 25

5 hoitohuone

hammaslääkäri-lähihoitaja-työpari (7), 

suuhygienisti (6), ostopalveluna oikoja ja 

suukirurgi; std.varustus 10 20 200

6 tutkimushuone ortopantomortg 1 7 7

7 odotustilat odotussaarekkeita, yht. n. 18lle 1 20 20

8 taukotila henkilökunta, 25lle 1 30 30

9 monitoimitila neuvottelut, 15lle 1 15 15

10 varasto hoitotarvikkeet 2 10 20

11 varasto oikomismallit, ao. työtilan yhteydessä 1 5 5

12 tekninen työtila

oikomiskipsimallien valu ja hionta, meluisa 

ja kipsipölyä 1 10 10

13 WC asiakas, inva 1 5 5

14 WC asiakas 2 2 4

15 WC henkilökunta 2 2 4

16 siivous 1 8 8

17 huoltohuone, puhdas välinehuolto 1 7 7

18 huoltohuone, likainen välinehuolto 1 12 12

30 412

Kuntoutuspalvelut

Nro Tilan nimi Huomiot Huoneita kpl

Huoneala/

huone (m²) Yht m²

1 monitoimitila kuntoilu/kuntoutus, yhteiskäytössä 1 80 80

2 pukuhuone 6 pukukaappia/pukuhuone 2 6 11

3 WC/s pukuhuoneiden yhteydessä 2 4 8

4 vastaanotto erityisterapiatilat, fysioterapia 4 17 68

5 vastaanotto kuntoutusohjaaja 1 17 17

6 toimisto kuntoutuspäällikkö, myös neuvottelut 1 15 15

7 varasto kuntosali/terapiavälineet 1 15 15

12 214

Apuväline- ja hoitotarvikepalvelut

Nro Tilan nimi Huomiot Huoneita kpl

Huoneala/

huone (m²) Yht m²

1 varasto isot apuvälineet 1 50 50

2 palautustila likaisten apuvälineiden palautus 1 20 20

3 huoltohuone apuvälineiden pesu 1 20 20

4 huoltohuone apuvälineiden kuivaus 1 15 15

5 huoltotila

apuvälineiden isommat huollot, 

varaosasäilytys ym. /huoltomiehen työtilan 1 25 25

6 varasto pienemmät apuvälineet 1 15 15

7 toimisto apuvälinelainaus 1 15 15

8 työhuone tukien säilytys ja sovitus 1 15 15

9 työhuone apuvälineiden valmistus ym. 1 15 15

10 noutopiste noudettavien apuvälineiden noutopiste 1 10 10

11 varasto hoitotarvikejakelu 1 15 15

12 toimisto hoitotarvikejakelu 1 10 10

12 225
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Muut tilat

Nro Tilan nimi Huomiot Huoneita kpl

Huoneala/

huone (m²) Yht m²

1 Pukuhuone Henkilökunnalle (150 kpl) 1 180 180

2 WC Pukutiloissa 8 2 16

3 Suihku Pukutiloissa 5 3 15

4 Työvaatevarasto Rullakot 10 kpl 1 10 10

5 Siivoushuone Pukutilojen siivoukseen 1 8 8

6 Jäte- ja pyykkihuone Pukutiloille 1 10 10

7 Kahvio Myynti, säilytys, pöydät ym. 1 50 50

8 WC Kahvion ja ruokailutilan  yht. 1 5 5

9
Jakelukeittiö

keittiö, ruokailu (+24lle), lastaus, kylmiö, 

astiahuolto
1 120 120

10

Vainajat

vainajien säilytys/4 paikkaa, 

vuodeosastolta 60-70 vainajaa vuodessa; 

myös kotoa, huomattavasti vähäisempi 

1 20 20

11 Vainajat kourujen huoltotila 1 10 10

12 Odotus omaisten odotustila 1 10 10

13 Arkisto päätearkisto, papereille ja rtg-kuville 1 60 60

14 Toimisto arkiston työntekijä 1 10 10

15
Varasto

likapyykin välivarastointi ennen 

noutoa?/ilmastoitu, jäähdytys
1 10 10

16 Varasto jätejakeet, kokoava 1 25 25

27 559
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

ESPOO ● HELSINKI ● KUOPIO ● OULU ● PORI ● TAMPERE ● TURKU 
p. 0207 911 888, www.ains.fi 

Y-tunnus 0794541-0 

 

Siilinjärven SOTE-keskus  
Kasurilantie 3-5, 71800 Siilinjärvi 

1 Hankekuvaus 

Laskennan kohteena on Siilinjärven SOTE-keskus. Kyseessä on sosiaali- ja terveyskeskuk-

sen uudisrakennus.  

Rakennukseen sijoittuu vastaanotto-, vuodeosasto-, suun terveydenhuolto-, kuntoutus-, ku-

vantaminen-, laboratorio- sekä tukitoimintojen tiloja. Kustannusarvio käsittää neljä eri vaihto-

ehtoista toteutustapaa. 

2 Kustannusarvion perusteet  

Kustannusarvio on laadittu alustavan hankesuunnitelman tilaluettelon 8.6.2018 sekä Aihio 

Arkkitehdit Oy:n laatimien masterplan-kaavioiden 4.9.2018 perusteella. Lisäksi lähtötietoja on 

tarkennettu arkkitehdin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Kustannusarvioon on li-

sätty vaihtoehto 1C masterplan-kaavion 14.9.2018 perusteella. 

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa apuna käyttäen, ta-

voitehinta-arviomenettelynä. Hintataso on Haahtela-indeksin Kuopioon rajoittuvien ympärys-

kuntien indeksi 84,0 / 9.2018.  

3 Laajuus   

AO: 7560 brm2, A1: 8030 brm2, B1: 8175 brm2 ja C1: 8290 brm2. 

Lisäksi parkkihalli rakennuksen alla 7330 brm2 tai kylmä pysäköintilaitos 8200 brm2 tai kylmä 

pysäköintilaitos 14750 brm2. 

Bruttoalat perustuvat masterplan-kaavioiden tavoitebruttoalaan. 

4 Kustannukset (ALV 0 %), alustava 

SOTE-keskus, uudisrakennus A0 n. 21.000.000 euroa 

Maantasopaikoitus, 100 ap n. 525.000 euroa 

Yhteensä n. 21.525.000 euroa 

 

SOTE-keskus, uudisrakennus A1 n. 21.800.000 euroa 

Parkkihalli rakennuksen alla n. 280 ap n. 6.560.000 euroa 

Yhteensä n. 28.360.000 euroa 
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SOTE-keskus, uudisrakennus B1 n. 22.500.000 euroa 

Erillinen kylmä pysäköintilaitos n. 310 ap n. 5.300.000 euroa 

Yhteensä n. 27.800.000 euroa 

  

SOTE-keskus, uudisrakennus C1 n. 22.435.000 euroa 

Erillinen kylmä pysäköintilaitos n. 500 ap n. 11.015.000 euroa 

Yhteensä n. 33.450.000 euroa 

 

 

 Kustannusarvioon sisältyvät: 

- Rakennuttajan kulut 

- Rakennustekniset työt 

- LVIASJ- ja sprinklerityöt 

- Kiintokalusteet ja varusteet 

- Kiintolaitteet. 

 

 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.) 

- Taidehankinnat. 

5 Laskentaolettamukset ja -huomiot, rajaus 

- Rakennuttajan kulut (suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta sekä liittymismaksut) on 

arvioitu ohjelman oletusarvojen perusteella. 

- Aluetyöt on arvioitu ohjelman oletusarvojen perusteella. Käsiteltävän tontin laajuus vaih-

telee eri vaihtoehtojen kesken. 

- Tontin raivaukselle on arviossa varattu 20.000 €. Vanhojen rakennusten purku ei sisälly 

arvioon. 

- Nykyisen terveyskeskusrakennuksen purku ja maisemointi eivät sisälly arvioon. 

- Alueen mahdolliset kaapeli- ja putkistosiirrot eivät sisälly arvioon, ei tiedossa. 

- Aluetyöt on arvioitu ohjelman oletusarvojen perusteella. Pääosa tontin pintarakenteista 

on asfalttipintaa sekä osin nurmi- ja viheralueita. 

- Paikoitusjärjestelyt eivät sisälly uudisrakennuksen kustannusarvioon. Paikoitus on käsi-

telty vaihtoehdoissa erillisenä. 

- Hulevesien osalta on oletettu, että liitytään alueelliseen sadevesiverkostoon. 

- Perustamistapalausuntoa ei ole ollut käytettävissä arvion laadinnassa. 

- Perustamistapana oletuksena on normaali maanvarainen perustus. Alustavan tiedon mu-

kaan maaperä on hiekkamoreenia. 

- Mahdollinen louhinta tai massanvaihto ei sisälly arvioon. 

- Mahdollisten pilaantuneiden maa-ainesten poisto ei sisälly arvioon, ei tiedossa. 

- Tontti on rinnetontti, jossa on korkeuseroja. Rinteen vastaiset maanalaiset seinät ovat 

maanpaineseiniä. Maanpaineseinien lisäkustannus sisältyy arvioon. 
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- Rakennus on arvioitu erillisenä rakennuksena ilman yhdyskäytäviä. 

- Alapohja on arvioitu kantavana teräsbetonilaattana. 

- Rakennuksen runko on arvioitu betonirakenteisena. Ala-, väli- ja yläpohjat ovat teräsbeto-

nirakenteisia, pilarit ja palkit ovat teräsbetonirakenteisia. 

- Rakennuksen julkisivumäärittelyt eivät ole tiedossa arvion laadintahetkellä. Julkisivut on 

arvioitu betonisandwich-elementtirakenteena, pinnassa tiililaatta tai rappaus tai valkobe-

tonipinta. Julkisivuratkaisu täydentyy kaavoituksen ja arkkitehtisuunnittelun edetessä. 

- Rakennus on arvioitu rakennettavan työnaikaisen sääsuojan alla (arvio 200.000 €). 

- Rakennuksen laskennassa käytetty kerroskorkeus on 3,6 m. Kellarikerroksissa 4,1 m. 

- Hissejä on arvioitu seuraavasti: potilashissi 3 kpl, hissien määrä tarkentuu jatkosuunnitte-

lussa. 

- Rakennukseen on arvioitu yksi väestönsuoja, joka toimii rauhanajan käytössä henkilö-

kunnan puku-, pesu- ja wc-tilana. 

- Uudet väliseinät ovat teräsrankaisia vaneri-kipsilevyseiniä, mineraalivillaeristys tai vas-

taava. Kosteiden tilojen seinät ovat kivirakenteisia. 

- Kanslia- ja toimistotiloissa on osittain sisälasiseiniä. Sisälasiseinien määrä on arvioitu 

karkealla tasolla. 

- Neuvottelu- ja taukotiloihin on arvioitu dB-siirtoseinät. 

- Väliovet ovat julkisen tilan laminaattiovia ja/tai laminaattiliukuovia. 

- Potilashuoneisiin on arvioitu laminaattiliukuovet. 

- Sisäpuoliset pintarakenteet (seinät, lattia, katto) on arvioitu terveydenhuoltorakennuksen 

tilaomaisuuksien mukaisina, noudattaen normaaleja ratkaisuja. 

- Lattiat julkisen tilan kumi- tai muovimattoa tai vastaavaa, märkätiloissa laatoitus tai turva-

lattia. Auloissa korkeatasoisempi lattiamateriaali, esimerkiksi kivilaatta. 

- Sisäkatoissa kauttaaltaan alas lasketut katot, esimerkiksi kipsilevyalakatto tai vastaava, 

märkätiloissa hygienia-alakatto. Auloissa korkeatasoisempi alakattomateriaali. 

- Seinissä maalaus sekä märkätiloissa kauttaaltaan laatoitus. Auloissa ja akustiikkaa vaati-

vissa erikoistiloissa lisäksi akustisia seinäverhouksia. 

- Käytäväalueilla seinäpinnoilla törmäyssuojaus. 

- Kalusteet ovat puusepäntyönä tehtäviä laminaattikalusteita. 

- Taukotilan laitteet on arvioitu kotitaloustasoisina. 

- Potilashuoneiden ja potilas wc:n kalusteet ja varusteet on arvioitu keskimääräisen potilas-

huoneen varustelun mukaisena. 

- Potilashuoneiden (2 kpl) kattonosturikiskot sisältyvät arvioon. Kaikki potilasnosturit kuulu-

vat kiinteiden sairaalalaitteiden toimitukseen. 

- Varastotiloihin on arvioitu tavanomaiset varastohyllyt. Mahdolliset varastoautomaatit eivät 

sisälly arvioon. 

- Liikenne- ja teknisten tilojen määrä on arvioitu tiedossa olevan bruttoalatavoitteen perus-

teella masterplan-kaavioihin pohjautuen. 

- LVIAJ- ja sähköteknisiä kuvauksia ei ole ollut käytettävissä arvion laadinnassa.  

- Pääasiassa tiloihin on arvioitu jäähdytys. Jäähdytys on arvioitu toteutettavan pääosin il-

manvaihdon kautta, sekä suuren lämpökuorman tiloissa jäähdytyspalkkien avulla. 

- Tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla (sprinkleri). Vesilähde on oletettu 

saatavan yleisestä verkostosta. Mahdollinen sprinkleriallas/-säiliö ei sisälly arvioon. 

- Versioiden A1 ja C1 pysäköintilaitoksiin on huomioitu sprinklaus, version B1 pysäköintilai-

tokseen ei ole huomioitu sprinklerijärjestelmää. 

- Vaihtoehdon B1 pysäköintihalli on verkkoseinäinen, avoin katostyyppinen rakennus. Ker-

rosten välillä ei ole sisäistä ajoyhteyttä. 

- Vaihtoehdossa C1 pysäköintihallin päälle suunnitellun rakennuksen aiheuttamia kustan-

nuksia parkkihallin rakenteisiin ei ole huomioitu arviossa. 

- Vaihtoehdon C1 pysäköintihallin kaksi alinta kerrosta on maan sisässä, yksi kerros katos 

tyyppinen eli seinät avoimia ja ylin taso on kokonaan avoin ilman kattoa. 
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- AV- ja medialaitteet sekä sähköiset infotaulut eivät sisälly arvioon. Tarvittava kaapelointi 

sisältyy arvioon. 

- Rakennukseen on arvioitu varavoimakone (100.000 €) ja muuntaja (50.000 €). 

- Mahdollinen putkipostijärjestelmä ei sisälly arvioon, ei tiedossa. 

- Rakennustyössä noudatetaan puhtausluokan P1 vaatimuksia. 

- Rakennustyö suoritetaan yhdessä vaiheessa. 

- Hankevarauksena on käytetty 10,0 % kokonaiskustannuksista. 

- Kustannusarviossa on ennustettu hintatason muutos ajankohtaan 4/2020, sisältyy koh-

taan hankevaraus, arvioitu 5,0 %. Ennusteesta ei ole olemassa julkaistuja tiedotteita, en-

nuste perustuu edellisten vuosien käytössä oleviin Haahtela-indeksin pistelukuihin. 

- Kustannusarvio on luonteeltaan alustava ja sitä on syytä tarkentaa lähtötietojen tarkentu-

essa.  

 

A-INSINÖÖRIT RAKENNUTTAMINEN OY 

 

 Sari Loponen,  

 johtava kustannusasiantuntija 

Liitteet Tavoitehinta-arvio (alustava), 5.9.2018, päivitys 19.9.2018:  

- Vaihtoehdot, uudisrakennukset A0, A1 ja B1 sekä C1. 

- Pysäköintihalli A1.1 

- Pysäköintilaitos, kylmä B1.1 

- Pysäköintilaitos, kylmä C1 

 

  



19.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

704838 A0 Siilinjärven sote-keskus, 

uudisrakennus

Kasurilantie 3, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Tilaohjelma 8.6.2018/Masterplan 4.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 6 731 m2, 7 577 brm2, 30 615 rm3

Hankekoko: 7 560 brm2

Jakaja: 7 560 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 301 000 6,2172

Rakennuttaminen ja valvonta 774 000 3,7102

Liittymismaksut 176 000 0,823

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 2 250 000 10,7298

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 739 000 3,598

1  Rakennuksen maatyöt 182 000 0,924

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 501 000 2,466

3  Runko- ja vesikattorakenteet 2 878 000 13,7381

4  Täydentävät rakenteet 1 466 000 7,0194

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 386 000 6,6183

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 517 000 2,568

7  Konetekniset työt 574 000 2,776

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 063 000 5,1141

Kate 1 452 000 6,9192

Yhteensä 10 756 000 51,21 423

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 155 000 0,721

71  Vesi- ja viemärityöt 511 000 2,468

71  Muut putkityöt 779 000 3,7103

72  Ilmanvaihtotyöt 871 000 4,1115

72  Säätölaitteet 77 000 0,410

72  Muut iv-työt 423 000 2,056

Yhteensä 2 816 000 13,4372
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 328 000 1,643

Sähkön jakelu 79 000 0,410

Sähkökeskukset 126 000 0,617

Muu sähkö 1 284 000 6,1170

Yhteensä 8,71 817 000 240

B5  Erillishankinnat 202 000 1,027

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  17 841 000 85,02 360

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 3 159 000 15,0418

Muut kustannukset 3 159 000 15,0418

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 21 000 000 100,02 778

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 5 040 000 667

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 26 040 000 3 444
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19.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

704838 A1 Siilinjärven sote-keskus, 

uudisrakennus

Kasurilantie 3, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Tilaohjelma 8.6.2018/Masterplan 4.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 7 131 m2, 8 018 brm2, 32 239 rm3

Hankekoko: 8 030 brm2

Jakaja: 8 030 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 334 000 6,1166

Rakennuttaminen ja valvonta 804 000 3,7100

Liittymismaksut 183 000 0,823

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 2 320 000 10,6289

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 760 000 3,595

1  Rakennuksen maatyöt 145 000 0,718

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 542 000 2,567

3  Runko- ja vesikattorakenteet 3 016 000 13,8376

4  Täydentävät rakenteet 1 531 000 7,0191

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 460 000 6,7182

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 518 000 2,465

7  Konetekniset työt 574 000 2,671

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 107 000 5,1138

Kate 1 509 000 6,9188

Yhteensä 11 161 000 51,21 390

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 160 000 0,720

71  Vesi- ja viemärityöt 518 000 2,465

71  Muut putkityöt 806 000 3,7100

72  Ilmanvaihtotyöt 908 000 4,2113

72  Säätölaitteet 81 000 0,410

72  Muut iv-työt 450 000 2,156

Yhteensä 2 923 000 13,4364
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 346 000 1,643

Sähkön jakelu 80 000 0,410

Sähkökeskukset 128 000 0,616

Muu sähkö 1 363 000 6,3170

Yhteensä 8,81 916 000 239

B5  Erillishankinnat 202 000 0,925

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  18 523 000 85,02 307

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 3 278 000 15,0408

Muut kustannukset 3 278 000 15,0408

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 21 800 000 100,02 715

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 5 232 000 652

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 27 032 000 3 366
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19.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

704838 A1.1 Siilinjärven sote-keskus, 

pysäköintihalli 280 ap

Kasurilantie 3-5, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Masterplan 4.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 7 140 m2, 7 327 brm2, 30 406 rm3

Hankekoko: 7 330 brm2

Jakaja: 7 310 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 248 000 3,834

Rakennuttaminen ja valvonta 248 000 3,834

Liittymismaksut 56 000 0,98

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 553 000 8,476

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 207 000 3,228

1  Rakennuksen maatyöt 331 000 5,145

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 722 000 11,099

3  Runko- ja vesikattorakenteet 1 584 000 24,1217

4  Täydentävät rakenteet 88 000 1,312

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 260 000 4,036

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 432  

7  Konetekniset työt 90 000 1,412

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 428 000 6,559

Kate 466 000 7,164

Yhteensä 4 176 000 63,7571

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 29 000 0,44

71  Vesi- ja viemärityöt 86 000 1,312

71  Muut putkityöt 199 000 3,027

72  Ilmanvaihtotyöt 220 000 3,430

72  Säätölaitteet 22 000 0,33

72  Muut iv-työt 464  

Yhteensä 557 000 8,576
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 108 000 1,615

Sähkön jakelu 2 000  

Sähkökeskukset 21 000 0,33

Muu sähkö 113 000 1,715

Yhteensä 3,7244 000 33

B5  Erillishankinnat 46 000 0,76

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  5 576 000 85,0763

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 985 000 15,0135

Muut kustannukset 985 000 15,0135

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 6 560 000 100,0897

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 575 000 215

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 8 135 000 1 113
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19.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

704838 B1 Siilinjärven sote-keskus, 

uudisrakennus

Kasurilantie 3, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Tilaohjelma 8.6.2018/Masterplan 4.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 7 251 m2, 8 164 brm2, 33 502 rm3

Hankekoko: 8 175 brm2

Jakaja: 8 175 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 376 000 6,1168

Rakennuttaminen ja valvonta 829 000 3,7101

Liittymismaksut 188 000 0,823

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 2 394 000 10,6293

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 780 000 3,595

1  Rakennuksen maatyöt 133 000 0,616

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 488 000 2,260

3  Runko- ja vesikattorakenteet 3 174 000 14,1388

4  Täydentävät rakenteet 1 556 000 6,9190

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 515 000 6,7185

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 520 000 2,364

7  Konetekniset työt 744 000 3,391

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 137 000 5,1139

Kate 1 556 000 6,9190

Yhteensä 11 603 000 51,61 419

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 164 000 0,720

71  Vesi- ja viemärityöt 516 000 2,363

71  Muut putkityöt 809 000 3,699

72  Ilmanvaihtotyöt 925 000 4,1113

72  Säätölaitteet 83 000 0,410

72  Muut iv-työt 458 000 2,056

Yhteensä 2 955 000 13,1361
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 367 000 1,645

Sähkön jakelu 80 000 0,410

Sähkökeskukset 129 000 0,616

Muu sähkö 1 386 000 6,2170

Yhteensä 8,71 963 000 240

B5  Erillishankinnat 202 000 0,925

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  19 116 000 85,02 338

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 3 386 000 15,0414

Muut kustannukset 3 386 000 15,0414

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 22 502 000 100,02 753

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 5 400 000 661

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 27 903 000 3 413
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19.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

704838 B1.1 Siilinjärven sote-keskus, kylmä 

pysäköintilaitos  310 ap

Kasurilantie 3-5, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Masterplan 4.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 7 980 m2, 8 197 brm2, 27 869 rm3

Hankekoko: 8 200 brm2

Jakaja: 8 200 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 200 000 3,824

Rakennuttaminen ja valvonta 200 000 3,824

Liittymismaksut 46 000 0,96

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 446 000 8,454

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 271 000 5,133

1  Rakennuksen maatyöt 100 000 1,912

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 191 000 3,623

3  Runko- ja vesikattorakenteet 1 727 000 32,6211

4  Täydentävät rakenteet 66 000 1,38

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 128 000 2,416

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 97  

7  Konetekniset työt 124 000 2,315

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 397 000 7,548

Kate 376 000 7,146

Yhteensä 3 380 000 63,9412

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 30 000 0,64

71  Vesi- ja viemärityöt 89 000 1,711

71  Muut putkityöt 21 000 0,43

72  Ilmanvaihtotyöt 250 000 4,730

72  Säätölaitteet 24 000 0,53

72  Muut iv-työt  

Yhteensä 413 000 7,850
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 117 000 2,214

Sähkön jakelu 1 000  

Sähkökeskukset 22 000 0,43

Muu sähkö 62 000 1,28

Yhteensä 3,8203 000 25

B5  Erillishankinnat 55 000 1,07

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  4 497 000 85,0548

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 796 000 15,097

Muut kustannukset 796 000 15,097

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 5 293 000 100,0645

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 270 000 155

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 6 563 000 800

Sivu 2/2

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

01
8 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



19.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

704838 C1 Siilinjärven sote-keskus, 

uudisrakennus

Kasurilantie 3, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Tilaohjelma 8.6.2018/Masterplan 14.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 7 371 m2, 8 284 brm2, 33 367 rm3

Hankekoko: 8 290 brm2

Jakaja: 8 290 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 372 000 6,1166

Rakennuttaminen ja valvonta 827 000 3,7100

Liittymismaksut 188 000 0,823

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 2 387 000 10,6288

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 786 000 3,595

1  Rakennuksen maatyöt 148 000 0,718

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 509 000 2,361

3  Runko- ja vesikattorakenteet 3 154 000 14,1380

4  Täydentävät rakenteet 1 582 000 7,1191

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 495 000 6,7180

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 518 000 2,362

7  Konetekniset työt 645 000 2,978

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 134 000 5,1137

Kate 1 552 000 6,9187

Yhteensä 11 522 000 51,41 390

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 164 000 0,720

71  Vesi- ja viemärityöt 524 000 2,363

71  Muut putkityöt 829 000 3,7100

72  Ilmanvaihtotyöt 920 000 4,1111

72  Säätölaitteet 83 000 0,410

72  Muut iv-työt 468 000 2,156

Yhteensä 2 988 000 13,3360
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 355 000 1,643

Sähkön jakelu 81 000 0,410

Sähkökeskukset 130 000 0,616

Muu sähkö 1 396 000 6,2168

Yhteensä 8,71 962 000 237

B5  Erillishankinnat 202 000 0,924

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  19 061 000 85,02 299

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 3 374 000 15,0407

Muut kustannukset 3 374 000 15,0407

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 22 435 000 100,02 706

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 5 384 000 649

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 27 820 000 3 356
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19.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

704838 C1.1 Siilinjärven sote-keskus, kylmä 

pysäköintilaitos 500 ap

Kasurilantie 3-5, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Masterplan 14.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 14 350 m2, 14 748 brm2, 58 165 rm3

Hankekoko: 14 750 brm2

Jakaja: 14 750 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 417 000 3,828

Rakennuttaminen ja valvonta 417 000 3,828

Liittymismaksut 95 000 0,96

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 928 000 8,463

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 415 000 3,828

1  Rakennuksen maatyöt 337 000 3,123

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 732 000 6,650

3  Runko- ja vesikattorakenteet 3 249 000 29,5220

4  Täydentävät rakenteet 150 000 1,410

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 417 000 3,828

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 2 000  

7  Konetekniset työt 169 000 1,511

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 735 000 6,750

Kate 782 000 7,153

Yhteensä 6 988 000 63,4474

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 44 000 0,43

71  Vesi- ja viemärityöt 165 000 1,511

71  Muut putkityöt 332 000 3,023

72  Ilmanvaihtotyöt 361 000 3,324

72  Säätölaitteet 36 000 0,32

72  Muut iv-työt 2 000  

Yhteensä 940 000 8,564

Sivu 1/2

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

01
8 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 219 000 2,015

Sähkön jakelu 3 000  

Sähkökeskukset 40 000 0,43

Muu sähkö 193 000 1,813

Yhteensä 4,1456 000 31

B5  Erillishankinnat 46 000 0,43

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  9 358 000 85,0634

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 1 657 000 15,0112

Muut kustannukset 1 657 000 15,0112

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 11 015 000 100,0747

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 644 000 179

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 13 659 000 926
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A0 L02

Siilinjärven
sote-keskus
masterplan

AKo

POHJAPIIRUSTUSKSET
A0

KERROS TILAT PINTA-ALA

-1 AKUUTTI+VASTAANOTTO+VSS+LASTAUS 2 715 m²
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18.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Hanke:

704838 A0 Siilinjärven sote-keskus, 

uudisrakennus

Kasurilantie 3, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Tilaohjelma 8.6.2018/Masterplan 4.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 6 731 m2, 7 577 brm2, 30 615 rm3

Hankekoko: 7 560 brm2

Jakaja: 7 560 brm2

 TAVOITEHINTA

Ylläpitokustannukset yksmäärä €/yks €/vuosi €/m2/v

Hallintokustannukset

53 Isännöinti 7 577 2,62 19 851 2,6m²

Hoito ja huolto

54 Rakennuksen hoito ja huolto 1 593 19,04 30 322 4,0h

55 Ulkoalueiden hoito 11 708 25 2612,16 3,3m²

60 Jätehuolto 47 1001 277 36,87 6,2m³

Siivous

56 Siivous 12 662 203 35116,06 26,9h

Energia ja vesi

57 Lämpöenergia 481 727 29 8670,062 4,0kWh

58 Vesi ja jätevesi 9 360 34 5403,69 4,6m³

59 Sähköenergia 464 306 49 6810,107 6,6kWh

Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 15 715 237 62 8610,40 8,3€ %

Muut ylläpitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 4 715 0,6

62 Vuokrat 7 577 0,0brm²

63 Kiinteistövero, tontti 816 766 8 6711,06 1,1€ %

64 Kiinteistövero, rakennus 11 000 666 116 7901,06 15,4€ %

68 Muut hoitokulut 7 577 0,0brm²

Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 633 009 83,7

Arvonlisävero 24% hintaerille 53…62+65+68 121 811 16,1

Ylläpitokustannukset yht. 754 820 99,8
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18.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Hanke:

704838 A1 Siilinjärven sote-keskus, 

uudisrakennus

Kasurilantie 3, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Tilaohjelma 8.6.2018/Masterplan 4.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 7 131 m2, 8 018 brm2, 32 239 rm3

Hankekoko: 8 030 brm2

Jakaja: 8 030 brm2

 TAVOITEHINTA

Ylläpitokustannukset yksmäärä €/yks €/vuosi €/m2/v

Hallintokustannukset

53 Isännöinti 8 018 2,62 21 008 2,6m²

Hoito ja huolto

54 Rakennuksen hoito ja huolto 1 623 19,04 30 900 3,8h

55 Ulkoalueiden hoito 12 371 26 6652,16 3,3m²

60 Jätehuolto 47 1001 277 36,87 5,9m³

Siivous

56 Siivous 13 037 209 37816,06 26,1h

Energia ja vesi

57 Lämpöenergia 497 372 30 8370,062 3,8kWh

58 Vesi ja jätevesi 9 430 34 7973,69 4,3m³

59 Sähköenergia 482 351 51 6120,107 6,4kWh

Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 16 280 507 65 1220,40 8,1€ %

Muut ylläpitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 4 884 0,6

62 Vuokrat 8 018 0,0brm²

63 Kiinteistövero, tontti 864 383 9 1771,06 1,1€ %

64 Kiinteistövero, rakennus 11 396 355 120 9901,06 15,1€ %

68 Muut hoitokulut 8 018 0,0brm²

Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 652 471 81,3

Arvonlisävero 24% hintaerille 53…62+65+68 125 353 15,6

Ylläpitokustannukset yht. 777 824 96,9
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18.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Hanke:

704838 B1 Siilinjärven sote-keskus, 

uudisrakennus

Kasurilantie 3, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Tilaohjelma 8.6.2018/Masterplan 4.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 7 251 m2, 8 164 brm2, 33 502 rm3

Hankekoko: 8 175 brm2

Jakaja: 8 175 brm2

 TAVOITEHINTA

Ylläpitokustannukset yksmäärä €/yks €/vuosi €/m2/v

Hallintokustannukset

53 Isännöinti 8 164 2,62 21 390 2,6m²

Hoito ja huolto

54 Rakennuksen hoito ja huolto 1 629 19,04 31 020 3,8h

55 Ulkoalueiden hoito 12 469 26 8812,16 3,3m²

60 Jätehuolto 47 1001 277 36,87 5,8m³

Siivous

56 Siivous 13 145 211 11616,06 25,8h

Energia ja vesi

57 Lämpöenergia 509 331 31 5790,062 3,9kWh

58 Vesi ja jätevesi 9 442 34 8413,69 4,3m³

59 Sähköenergia 491 050 52 5420,107 6,4kWh

Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 16 767 356 67 0690,40 8,2€ %

Muut ylläpitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 5 030 0,6

62 Vuokrat 8 164 0,0brm²

63 Kiinteistövero, tontti 880 090 9 3441,06 1,1€ %

64 Kiinteistövero, rakennus 11 737 149 124 6091,06 15,2€ %

68 Muut hoitokulut 8 164 0,0brm²

Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 662 522 81,0

Arvonlisävero 24% hintaerille 53…62+65+68 126 857 15,5

Ylläpitokustannukset yht. 789 378 96,6

Sivu 1/1

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

01
8 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



19.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Hanke:

704838 C1 Siilinjärven sote-keskus, 

uudisrakennus

Kasurilantie 3, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Tilaohjelma 8.6.2018/Masterplan 14.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 7 371 m2, 8 284 brm2, 33 367 rm3

Hankekoko: 8 290 brm2

Jakaja: 8 290 brm2

 TAVOITEHINTA

Ylläpitokustannukset yksmäärä €/yks €/vuosi €/m2/v

Hallintokustannukset

53 Isännöinti 8 284 2,62 21 704 2,6m²

Hoito ja huolto

54 Rakennuksen hoito ja huolto 1 691 19,04 32 196 3,9h

55 Ulkoalueiden hoito 12 633 27 2362,16 3,3m²

60 Jätehuolto 47 1001 277 36,87 5,7m³

Siivous

56 Siivous 13 153 211 23616,06 25,5h

Energia ja vesi

57 Lämpöenergia 511 975 31 7420,062 3,8kWh

58 Vesi ja jätevesi 9 459 34 9033,69 4,2m³

59 Sähköenergia 491 152 52 5530,107 6,3kWh

Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 16 708 169 66 8330,40 8,1€ %

Muut ylläpitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 5 012 0,6

62 Vuokrat 8 284 0,0brm²

63 Kiinteistövero, tontti 893 021 9 4811,06 1,1€ %

64 Kiinteistövero, rakennus 11 695 719 124 1691,06 15,0€ %

68 Muut hoitokulut 8 284 0,0brm²

Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 664 166 80,1

Arvonlisävero 24% hintaerille 53…62+65+68 127 324 15,4

Ylläpitokustannukset yht. 791 490 95,5
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18.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Hanke:

704838 B1.1 Siilinjärven sote-keskus, kylmä 

pysäköintilaitos  310 ap

Kasurilantie 3-5, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Masterplan 4.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 7 980 m2, 8 197 brm2, 27 869 rm3

Hankekoko: 8 200 brm2

Jakaja: 8 200 brm2

 TAVOITEHINTA

Ylläpitokustannukset yksmäärä €/yks €/vuosi €/m2/v

Hallintokustannukset

53 Isännöinti 8 197 2,62 21 475 2,6m²

Hoito ja huolto

54 Rakennuksen hoito ja huolto 634 19,04 12 070 1,5h

55 Ulkoalueiden hoito 867 2 1362,46 0,3m²

60 Jätehuolto 36,87 0,0m³

Siivous

56 Siivous 17 27116,06 0,0h

Energia ja vesi

57 Lämpöenergia 0,062 0,0kWh

58 Vesi ja jätevesi 401 1 4813,69 0,2m³

59 Sähköenergia 163 806 17 5270,107 2,1kWh

Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 4 980 477 19 9220,40 2,4€ %

Muut ylläpitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 1 494 0,2

62 Vuokrat 8 197 0,0brm²

63 Kiinteistövero, tontti 883 598 9 3811,06 1,1€ %

64 Kiinteistövero, rakennus 3 486 334 37 0131,06 4,5€ %

68 Muut hoitokulut 8 197 0,0brm²

Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 122 769 15,0

Arvonlisävero 24% hintaerille 53…62+65+68 18 330 2,2

Ylläpitokustannukset yht. 141 100 17,2
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18.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Hanke:

704838 C1.1 Siilinjärven sote-keskus, kylmä 

pysäköintilaitos 500 ap

Kasurilantie 3-5, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Masterplan 14.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 14 350 m2, 14 748 brm2, 58 165 rm3

Hankekoko: 14 750 brm2

Jakaja: 14 750 brm2

 TAVOITEHINTA

Ylläpitokustannukset yksmäärä €/yks €/vuosi €/m2/v

Hallintokustannukset

53 Isännöinti 14 748 2,62 38 640 2,6m²

Hoito ja huolto

54 Rakennuksen hoito ja huolto 1 060 19,04 20 191 1,4h

55 Ulkoalueiden hoito 1 832 4 4312,42 0,3m²

60 Jätehuolto 36,87 0,0m³

Siivous

56 Siivous 175 2 80516,06 0,2h

Energia ja vesi

57 Lämpöenergia 16 046 9950,062 0,1kWh

58 Vesi ja jätevesi 740 2 7313,69 0,2m³

59 Sähköenergia 293 812 31 4380,107 2,1kWh

Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 9 786 041 39 1440,40 2,7€ %

Muut ylläpitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 2 936 0,2

62 Vuokrat 14 748 0,0brm²

63 Kiinteistövero, tontti 1 589 824 16 8791,06 1,1€ %

64 Kiinteistövero, rakennus 6 850 228 72 7261,06 4,9€ %

68 Muut hoitokulut 14 748 0,0brm²

Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 232 915 15,8

Arvonlisävero 24% hintaerille 53…62+65+68 34 394 2,3

Ylläpitokustannukset yht. 267 309 18,1
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18.9.2018

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Hanke:

704838 A1.1 Siilinjärven sote-keskus, 

pysäköintihalli 280 ap

Kasurilantie 3-5, 71800 Siilinjärvi

Vaihe: Masterplan 4.9.2018

Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 7 140 m2, 7 327 brm2, 30 406 rm3

Hankekoko: 7 330 brm2

Jakaja: 7 310 brm2

 TAVOITEHINTA

Ylläpitokustannukset yksmäärä €/yks €/vuosi €/m2/v

Hallintokustannukset

53 Isännöinti 7 327 2,62 19 196 2,6m²

Hoito ja huolto

54 Rakennuksen hoito ja huolto 598 19,04 11 388 1,6h

55 Ulkoalueiden hoito 917 2 2182,42 0,3m²

60 Jätehuolto 36,87 0,0m³

Siivous

56 Siivous 44 70116,06 0,1h

Energia ja vesi

57 Lämpöenergia 15 456 9580,062 0,1kWh

58 Vesi ja jätevesi 368 1 3593,69 0,2m³

59 Sähköenergia 145 338 15 5510,107 2,1kWh

Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 5 690 097 22 7600,40 3,1€ %

Muut ylläpitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 1 707 0,2

62 Vuokrat 7 327 0,0brm²

63 Kiinteistövero, tontti 789 821 8 3851,06 1,1€ %

64 Kiinteistövero, rakennus 3 983 068 42 2871,06 5,8€ %

68 Muut hoitokulut 7 327 0,0brm²

Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 126 511 17,3

Arvonlisävero 24% hintaerille 53…62+65+68 18 201 2,5

Ylläpitokustannukset yht. 144 712 19,8
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