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ALKUSANAT 
 
 
Mikkelin keskussairaalan poliklinikka-alue on miltei valmis tulevaan remonttiin. Toteuttamissuun-
nitteluvaihe on päättymässä marraskuussa ja klinikoiden toiminta on siirtymässä väistötiloihin sai-
raalan vanhimpaan osaan.  Vanhalta osalta on vastaavasti siirrytty väliaikaisesti muihin tiloihin sai-
raala-alueella ja Moision kiinteistössä. Samaan aikaan Pankalammen toimijat odottavat pikaista 
poispääsyä sisäilmaongelmaisista tiloista. Kysyy kärsivällisyyttä työntekijöiltä!  
 
ESPER-hanketoimistossa odotamme erityisesti kahta asiaa: kaavavalitusprosessin loppumista ja 
SOTE-tuotantoalueen syntymistä. Kaavavalituksella ei sinänsä ole vaikutusta poliklinikka-alueen re-
monttiin, mutta valituksesta johtuva toimenpidekielto estää uudisrakentamisen. Eli pysäköintitalon 
rakentamista ei ole voitu aloittaa suunnitellusti ja toisaalta Kuuman sairaalan ja Perhetalon raken-
tamisluvat voivat viivästyä ja vaikuttaa koko ESPER-hankkeen aikatauluun. Pysäköintihaasteen 
osalta haetaan vaihtoehtoisia välivaiheen ratkaisuja yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa.  
 
SOTE-tuotantoalueen syntymistä odotamme yksinkertaisesti siksi, että yhdessä organisaatiossa, yh-
den johdon ja budjetin alla toimiminen on vaan niin paljon mielekkäämpää. Miten paljon helpompaa 
on toimia asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi kun voidaan ”integroitua syvästi” ja yhdistää voimat 
ilman hallintobyrokratian esteitä. Puhutaan sitten yksittäisestä toiminnasta rajatulla alueella kuten 
vastaanottopalveluista sairaalakampuksella tai laajemmasta kokonaisuudesta.  Jos yhteisestä orga-
nisaatiosta ei saada vielä tässä vaiheessa selvyyttä, kannattaa kuitenkin tavoitella yhteistä rekiste-
rinpitävyyttä. Se mahdollistaa paremman potilasturvallisuuden ja huomattavatkin kustannussääs-
töt.  
 
Rakentamisen tavoitellaan alkavan heti kun sairaanhoitopiirin valtuuston 9.10.2015 käsittelemä ra-
kennuslupapäätös saa lainvoimaisuuden eli n. 10.11.2015. Rakentaminen kestää vuoden ja tilojen 
varustus ja käyttöönotto 1-2 kk. Näin ollen remontoidut tilat ovat valmiit ottamaan vastaan ensim-
mäiset uudet ja vanhat asukkaat tammikuun alussa 2017.  Osa toiminnoista on kuitenkin evakossa 
kesään 2018 asti ja osa sitäkin pidempään.  
 
Tässä raportissa on koottu yhteen keskeiset ESPER-hankkeen ensimmäisen rakentamisvaiheen 
suunnitelmat. Aiemmin puhuimme poliklinikka-alueesta; nyt käytämme nimeä vastaanottoalue sillä 
se kuvaa poliklinikkatermiä paremmin perus- ja erityispalveluiden yhdistymistä. Moni asia on vielä 
kesken ja uuden, yhdistyvän toiminnan suunnittelu ja uusien toimintatapojen juurruttaminen kes-
tää pitkään.  
 
 
ESPER-hanketoimiston puolesta 
Mikkelissä 22. syyskuuta 2015 
 

 
Pirjo Syväoja 
hankejohtaja



 
 

 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
ALKUSANAT 

 
1. TAUSTAA ............................................................................................................................. 1 

2. AVOPALVELUIDEN KEHITYSNÄKYMÄT .................................................................................. 2 

3. VASTAANOTTOALUEEN TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT .................................................... 3 

4. VASTAANOTTOALUEEN TILASUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT .............................................. 5 

5. VASTAANOTTOALUEEN TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU .................................................. 11 

6. VASTAANOTTOALUEEN TUKIPALVELUSUUNNITELMA ........................................................ 16 

7. VASTAANOTTOALUEEN PUHELINPALVELU ......................................................................... 17 

8. VASTAANOTTOALUEEN ICT-SUUNNITELMA ja KUSTANNUSARVIO ...................................... 17 

9. VASTAANOTTOALUEEN RAKENTAMISEN SUUNNITELMA .................................................... 22 

9.1 Arkkitehtisuunnittelu ............................................................................................................... 22 

9.2 Rakennesuunnittelu ................................................................................................................. 23 

9.3 LVIA-suunnittelu ....................................................................................................................... 24 

9.4 Sähkösuunnittelu ...................................................................................................................... 24 

9.5 Geotekninen suunnittelu.......................................................................................................... 25 

9.6 Puhtaudenhallinnan suunnittelu .............................................................................................. 25 

9.7 Palotekninen suunnittelu ......................................................................................................... 25 

9.8 KSL-suunnittelu ......................................................................................................................... 26 

10. VASTAANOTTOALUEEN RAKENTAMISEN VALMISTELU JA AIKATAULU ............................. 26 

11. RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET ................................................................................... 27 

11.1 Kustannusten jakaminen sairaanhoitopiirin ja kaupungin kesken ........................................ 29 

11.2 Yhdistyvien vastaanottopalveluiden tuottavuuden tarkastelua ............................................ 30 

11.3 Vastaanottoalueen rahoitussuunnitelma .............................................................................. 32 

12. VÄISTÖSUUNNITELMA ................................................................................................... 32 

13. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA ........................................................................................... 34 

14. VASTAANOTTOALUEEN RAKENTAMISEN JA TOIMINNALLISEN MUUTOKSEN VAIKUTUSTEN 
JA RISKIEN ARVIOINTI ............................................................................................................... 36 

LÄHTEET ................................................................................................................................... 41 

 
LIITTEET 
TAUSTAMATERIAALIT  



1 
 

1. TAUSTAA 
 
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi ESPER-hankesuunnitelman 27.3.2015 ja teki han-
ketta koskevan investointipäätöksen 29.5.2015. Nämä päätökset käynnistivät vastaanottopalvelui-
den tilojen ja toiminnan suunnittelun, jonka yhteenveto on tässä toteuttamissuunnitelmassa.  
 
ESPER-hankkeen suunnitteluresurssi on syyskuun 2015 tilanteessa 9,7htv. Seitsemän henkilöä työs-
kentelee kokopäiväisesti (hankejohtaja, hankekoordinaattori, vs. apulaisylilääkäri, rakennusmestari, 
hankintapäällikkö, ICT-projektipäällikkö, Kuuman sairaalan suunnittelukoordinaattori), kolme hen-
kilöä puolipäiväisesti (projektinjohtaja, kaksi Perhetalon suunnittelukoordinaattoria) ja kuusi henki-
löä osa-aikaisesti (20 % työajasta). Osa-aikaisista henkilöistä seitsemän on nimetty kehittämistehtä-
vään Mikkelin SOTE:sta. Sosiaalipalveluiden kehittäjän tehtävä on hakuprosessissa. Sairaanhoitopii-
rin ESPER-työntekijöiden esimiehenä toimii kehitysjohtaja.  
 
ESPER-projektitoimistossa on edellä mainittujen resurssien lisäksi kilpailutetut rakennussuunnitteli-
jat. Mikkelin kaupunki kilpailuttaa rakentamisen projektinjohtajan ja valvojan konsulttipalvelun 
loka-marraskuun 2015 aikana niin, että konsultit voivat aloittaa työssään tammikuussa 2016.  
 
Vastaanottopalveluiden tilatarpeen määrittelyä ja toiminnallista suunnittelua on vetänyt vs. apu-
laisylilääkäri Tuula Tarkiainen apunaan yli 60 kehittämiseen nimettyä henkilöä. Toiminnallisesta 
suunnittelusta vastaa hankejohtaja Pirjo Syväoja ja rakentamisen suunnittelusta vs. projektinjohtaja 
Jukka Rasilo. Samaan aikaan vastaanottopalveluiden suunnittelun kanssa tehdään Kuuman sairaalan 
ja Perhetalon toimintamalli- ja tilasuunnittelutyötä.  
 
Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi 11.6.2015 ESPER-hankkeen toteutusvaiheen organisaation. Ra-
kennustoimikunta tekee rakentamiseen liittyvät päätökset sairaanhoitopiirin hallituksen valtuutta-
mana. Toiminnallista suunnittelua ohjaa hallituksen nimeämä hankkeen ohjausryhmä. Hankkeen 
suunnittelutilannetta käydään läpi viikoittaisessa hankkeen ydintyöryhmässä, johon osallistuvat 
Mikkelin kaupungin SOTE-johto sekä sairaanhoitopiirin johto ESPER-työntekijöiden lisäksi.  Ydintyö-
ryhmä käsittelee kaikki ESPER-suunnitteluun liittyvät linjakysymykset. Ydinryhmää voidaan pitää yh-
distyvän toiminnan suunnittelun johtoryhmänä.  
 
ESPER-projektitoimiston kustannukset jaetaan yleishallintokustannuksiin ja rakentamisen suunnit-
telu/rakentamiskustannuksiin. Kulujen eriyttäminen tapahtuu työajanseurannan ja investointinu-
meroiden avulla. Yleishallintokulut laskutetaan kunnilta nykyisen projektikäytännön mukaisesti eli 
kapitaatioperusteisesti. Rakentamisen kulut ovat osa hankkeen investointikuluja.  
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Kuva 1. ESPER-hankkeen organisaatiokaavio  
 

  
 
 

2. AVOPALVELUIDEN KEHITYSNÄKYMÄT 
 
Delfoi Oy teki nykytila-analyysin niistä erikoissairaanhoidon ja Mikkelin perusterveydenhuollon vas-
taanottopalveluista, jotka ovat sijoittumassa uudelle vastaanottopalvelujen alueelle. Analysoin-
tiajankohta oli 1.5.2014-30.4.2015. 
 
DRG Medical Systems Oy:ltä saatiin laskennallinen arvio vastaavista palveluista vuonna 2030 huo-
mioituna väestön väheneminen, ikärakenteen muutos, sairastavuus ja resurssien nykyinen käyttö. 
Arvio on tehty ilman oletuksia toiminnan muutoksista.  
 
Arvion perusteella palveluntarve on kasvava sekä peruspalvelussa että erikoissairaanhoidossa. Jotta 
lisääntyvä kysyntä saadaan katettua, tarvitaan uusia tapoja toimia ja organisoida palveluita. Uusia 
käytäntöjä ovat mm. sähköiset palvelut, vastaanotto kuvayhteydessä ja aiempaa joustavammat 
konsultaatiokäytännöt erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.  
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Taulukko 1. Vastaanottopalveluiden volyymien kehitys 2013-2030  
 

 v. 2013 vas-
taanotto-
käyntien 
määrät 

v. 2030 
vastaanot-
tokäyn-
tien 
määrät 
(DRG-MS) 

Muutos 

Erikoissairaanhoidon vastaanottopalvelut 
kirurgia, sisätaudit ja diabetes, neurologia, geriatria, 
keuhkosairaudet, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, suu- ja 
leukasairaudet, ihotaudit, endoskopia, infektiosairau-
det, ravitsemusterapia, jalkaterapia, neuropsykologia 

49554 69700 +41 % 

Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, Mikkelin 
pääterveysasema 

70 079 86356 +23 % 

 
Aalto-yliopiston (Kinnula P et al. 2015 ”Näkökulmia Etelä-Savon sairaanhoitopiirin SOTE-uudistuk-
seen”) ikärakenteen muutokseen ja käyntitietoihin perustuva ennuste on erikoissairaanhoidon 
osalta vastakkainen eli ennustaa vuoteen 2040 mennessä Etelä-Savossa erikoissairaanhoidon avo-
palveluihin 4 %:n laskua, kun koko maassa erikoissairaanhoidon avopalvelut kasvaisivat 18 %. Etelä-
Savossakin kasvua olisi erityisesti iäkkäiden hoitoon keskittyvillä erikoisaloilla kuten sisätaudeissa, 
silmätaudeissa, neurologiassa ja KNK-taudeissa, mutta esimerkiksi kirurgian avohoitokäyntien en-
nustetaan laskevan. Tämä poikkeaa täysin DRG Medicalin ennusteesta, jossa erityisesti ortopedian 
tarve lisääntyisi nykyisestä huomattavasti.  
 
Aalto-yliopiston raportti ottaa ennusteessaan kantaa myös vastaanottopalveluiden järjestämiseen. 
Todetaan, että tällä hetkellä yhtä lääkärin vastaanottotyötuntia kohden kuluu 6 tuntia muiden am-
mattiryhmien työtä eli lähes kokonainen työpäivä. Tavoitteeksi asetetaan, että tämä aika putoaisi 
n. 0,5 tuntiin. Raportin esittämä malli erottelee tavanomaiset potilaiden asiat ja niiden tarvitseman 
resurssin vaikeammista, tapauskohtaisesti hoidettavista asioista.  Prosessien suunnittelussa tulisi 
keskittyä tavanomaisiin asioihin, joiksi voi luokitella 80 % tapauksista.   
 
 

3. VASTAANOTTOALUEEN TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT  
 
ESPER-hankkeen vastaanottopalveluiden osaprojektissa yhdistyvät Mikkelin kaupungin pääterveys-
aseman vastaanottopalvelut Mikkelin keskussairaalan poliklinikka-alueen toiminnan kanssa. Paitsi 
yhteisiä toimivia tiloja, tavoitellaan peruspalveluiden ja erityispalveluiden hallinnollista ja toiminnal-
lista yhdistämistä. ESPER-hankkeen tärkeimpänä uudistamisen tavoitteena on pidetty jo hankesuun-
nitelmavaiheesta alkaen nykyistä sujuvampaa, asiakaslähtöistä palvelua. Muita tavoitteita ovat ol-
leet viihtyisä työympäristö, Mikkelin keskussairaalan aseman turvaaminen maakunnan 24/7 päivys-
tyssairaalana sekä SOTE-kustannusten hallinta.  
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Vastaanottopalveluiden suunnittelu- ja kehittämistyössä mukana olleilta perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon työntekijöiltä kysyttiin syyskuussa 2015 sähköisellä kyselyllä yhdistyvän vas-
taanottoalueen toiminnan tärkeimmistä tavoitteista ja kehittämisen painopistealueista sekä koko 
sairaalakampuksen strategisista tavoitteista.  
 
Kyselyyn vastanneet 45 henkilöä näkivät uudistuvan sairaalakampuksen tärkeimpänä strategisena 
päämääränä olevan päivystyssairaalan säilyminen Mikkelissä ja sen, että yhdessä, yli nykyisten or-
ganisaatiorajojen, huolehditaan ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista.  
 
 

 
 
Tärkeimpänä uudistuvan sairaalakampuksen tehtävä nähtiin olevan laadukkaiden ja houkuttelevien 
palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaiden palveluiden turvaaminen apua tar-
vitseville.  
 

 
 
Uudistuvan sairaalakampuksen tärkeimmiksi arvoiksi nimettiin asiakaslähtöisyys ja toiminnan suju-
vuus. 
 

 
 
Vastaanottopalveluiden tärkeimmäksi painopistealueeksi henkilöstö koki asiakaslähtöisen, asiak-
kaan tarpeesta lähtevän laadukkaan hoidon, jonka saa sujuvasti ja oikea-aikaisesti yhdestä paikasta 
myös suunnitelmallinen jatkohoito huomioiden. Sujuvuuteen liitettiin lääkäreiden välinen joustava 
konsultointi ilman lähetteitä.  

UUDISTUVAN SAIRAALAKAMPUKSEN VISIO 
Päivystyssairaala säilyy Mikkelissä   (n=33) 
Yhteistyöllä ihmisten hyvinvointia   (n=32) 
Ihmisten asiat hoituvat nopeasti   (n= 29) 
Kehitys- ja muutoskykyinen eteläsavolainen  (n= 23) 
Elävä, virkeä ja houkutteleva hyvinvointikampus  (n=12) 

UUDISTUVAN SAIRAALAKAMPUKSEN TEHTÄVÄ 
Tuottaa laadukkaat ja houkuttelevat palvelut kustannustehok-
kaasti     (n=31) 
Turvata apua tarvitseville laadukkaat palvelut  (n=30) 
Turvata äkillisesti sairastuneelle hoito  (n= 29) 
Hyvinvoinnin edistäminen   (n= 20) 

- elävä, virkeä ja houkutteleva hyvinvointikampus  (n=12) 

UUDISTUVAN SAIRAALAKAMPUKSEN ARVOT 
Asiakaslähtöisyys    (n=39) 
Toiminnan sujuvuus    (n=30) 
Turvallisuus    (n= 17) 
Luotettavuus    (n= 14) 
Muutoskykyisyys     (n=10) 
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Muina tärkeinä painopistealueina kyselyssä nousivat esille perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon saumaton yhteistyö yhteisen organisaation alla, toimintojen järkevä yhdistäminen ja pääl-
lekkäisyyksien karsiminen, toiminnan taloudellisuus ja kustannustehokkuus sekä toiminnan tehos-
tuminen hyvien tilaratkaisujen ja tietoteknisten valmiuksien myötä. Myös peruspalvelupainottei-
suus, erikoissairaanhoidon laadun säilyttäminen, henkilöstön työtyytyväisyys ja ammattitaito, hoi-
tajatyöpanoksen parempi hyödynnettävyys sekä sähköinen asiointi nostettiin esille vastauksissa.  
 
Kehittämistyössä mukana olleiden vastaukset vahvistavat ja tukevat jo aiemmin esitettyä päätavoi-
tetta: potilaan sujuva hoito, niin että hän saa jo yhdellä käynnillä mahdollisimman paljon tarvitse-
maansa palvelua.  
 
Kuva 2. Yhdistyvien vastaanottopalveluiden visio 

 

 

4. VASTAANOTTOALUEEN TILASUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT  
 
 
Suunnittelua ohjaavat linjaukset 

 
Tilasuunnittelun pohjaksi on määritelty ne suunnitteluperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan uu-
distuvaan toimintaan ja tiloihin liittyvä tavoitteiden toteutuminen.   
 

1. Vastaanottopalvelujen tilat muodostavat yhteiskäyttöisen kokonaisuuden, jossa toisiaan tu-
kevat peruspalvelut ja erikoisalat sijaitsevat lähekkäin. Yhteiskäyttöisyydellä tasataan kuor-
mitusta haitarimaisesti ja läheisyys mahdollistaa mm. sujuvan konsultaation.  

2. Tilasijoittelulla tuetaan tiimityöskentelyä. Tiimit sijoittuvat tietyille alueille, mutta jäykistä 
nimetyistä poliklinikkatiloista luovutaan. Toimenpidehuoneet määritellään selkeille toimin-
noille.  
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3. Suurin osa vastaanottohuoneista on standardoituja, mikä tarkoittaa yhtenäistä kokoa ja va-
rustelua ja siitä seuraavaa monikäyttöisyyttä.  

4. Vastaanottotyö ja siihen välittömästi liittyvä sanelu- ja kirjaamistyö tapahtuvat vastaanotto-
huoneessa.  

5. Muu kuin vastaanottotyö keskitetään monitilatoimistoon. Monitilatoimistossa on eri tarpei-
siin erilaisia tiloja: 

o äänieristetty tila 
 työ, johon liittyy sanelua ja puheluita mm. hoitopuhelut, puhelinkonsultaa-

tiot, lähetekäsittely 
o avotyöpisteet 

 muu toimistotyö, ajanvaraukset, vastaanottoja ennakoiva tai täydentävä toi-
mistotyö 

o neuvottelutilat 
 8-12 hengen neuvottelutilat 
 n. 4 hengen palaveritilat 

o taukotilat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monitilatoimisto on nähtävä johtamisen välineenä. Kaiken A ja O on työhyvin-
vointi ja se, että työntekijät saadaan liikkeelle työpäivän aikana.  Monitilatoi-
miston katsotaan tuovan tilasäästöä mutta myös parantavan tiedonkulkua. Kun 
myös johdon työpisteet ovat monitilatoimistossa, vähenee tarve ajanvarausta-
paamisille ja sähköpostiviestintään. Monitilatoimisto antaa työntekijöille myös 
luontevia kohtaamis- ja konsultaatiomahdollisuuksia sujuvan toiminnan, asian-
tuntijuuden ja osaamisen kasvun tukena.  

 
Monitilatoimisto eroaa perinteisestä avotoimistosta siinä, että monitilatoimis-
tossa on erilaisia tiloja eri henkilöiden erilaisille työympäristötarpeille työpäi-
vän aikana (collaboration, communication, concentration, chilling out -tilatyy-
pit).  
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Kuva 3. Monitilatoimistossa voidaan erilaisilla kalusteratkaisuilla luoda erilaisia tiloja. Kuvan tila 
mahdollistaa neljän henkilön palaverin.  
 

 
 
 
 

6. Myöskään johdolla ei ole sairaala-alueella omia korvamerkittyjä työhuoneita.  
7. Asiakkaita kannustetaan sähköiseen asiointiin (esitiedot, ajanvaraus, nettiyhteydessä kom-

munikointi) ja itseilmoittautumiseen palveluihin tultaessa. Pääaulan asiakaspalvelukeskuk-
sessa tarjotaan opastusta sekä tarvittaessa tehdään perusterveydenhuollon asiakkaille kii-
reettömän hoidon arviointi. Vastaanoton jälkeen asiakas saa tarvittaessa osastonsihteeriltä 
tai hoitajalta uuden kiireettömän ajan. Mikäli uusintakäynti on pidemmällä tulevaisuudessa, 
saa asiakas ajan kirjeitse kotiin tai häntä pyydetään varaamaan aika Ensineuvosta tai vaihto-
ehtoisesti hän varaa ajan itse sähköisesti.  

8. Vastaanottopalveluiden ICT-ratkaisut mahdollistavat joustavan tilavarauksen, selkeän opas-
tuksen asiakkaille ja työntekijöiden liikkuvuuden eri tiloissa (virtuaalityöasemat).  

9. Elektiivisen kapasiteetin käyttö suunnitellaan nykyistä tasaisemmin viikon eri päivinä ja työ-
päivän sisällä, jotta päästään tehokkaaseen toimintaan. Toimintamallit yhtenäistetään.  

10. Kiireelliset vastaanotot keskitetään pääasiassa nk. nopeaan linjaan päivystyksen ja vastaan-
ottopalvelujen väliselle alueelle. Samassa paikassa tehdään aiemmin päivystyksessä tapah-
tunut kävelevien akuuttipotilaiden hoidontarpeen arviointi sekä hoito, joka ei vaadi seuran-
taa.  

11. Hoitotarvikkeiden jakelu tapahtuu keskitetysti kolmeen vastaanottoalueelle sijoitettuun hoi-
totarvikevarastoon. Lääkehuollossa hyödynnetään älylääkekaappeja, jotka sijoitetaan mah-
dollisuuksien mukaan hoitotarvikkeiden välittömään läheisyyteen.  

12. Tiloissa kiinnitetään erityistä huomiota tilan viihtyisyyteen ”healing environment”-ajattelun 
pohjalta. Taiteen hyödyntäminen on osa suunnitelmaa.  
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Tilatarpeen arviointi 
 
Hankesuunnitelmassa esitetty alustava vastaanottohuoneiden tilatarve laskettiin v. 2014 käyntilu-
kujen perusteella kaavalla 220 työpäivää/v ja huoneiden 62,5 %:in käyttöaste (tarkoittaa, että vas-
taanottohuone on käytössä 5 tuntia työpäivän aikana). Tilayhteenveto on alla. Vastaanottoalueen 
huonetilaohjelma on liitteenä 1 ja arkkitehtisuunnitelmat liitteenä 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tila-arviota täsmennettiin huomioimalla nykykäytäntöjä, kuten lääkärivastaanottoja avustavan hen-
kilöstön tarvitsema tila. Riittävän tilan arviointi keskiarvon perusteella on kuitenkin ongelmallista, 
minkä vuoksi Delfoi-nimiseltä yritykseltä tilattiin analyyttisempi vastaanottotilojen arviointi. Delfoi 
teki kesällä 2015 arvion nykyisestä tilankäytöstä. Analyysi nosti esiin, että eri vastaanottojen käyn-
timäärissä on huomattavaa vaihtelua kellonajasta, viikonpäivästä ja kuukaudesta riippuen.  
 
Nykytilan arvioinnista edettiin laaditun vastaanottoalueen tilasuunnitelman simulaatioon syyskuun 
2015 lopussa. Simulaation päätavoitteena oli saada vahvistus siihen, että yhdistyvä toiminta mahtuu 
suunniteltuihin tiloihin. Simulaatiota varten arvioitiin perusterveydenhuollon johtajien, poliklinikoi-
den esimiesten ja sairaalajohtajan kanssa huolellisesti, mitä muutoksia toiminnan volyymeissä, lää-
käreiden ja hoitajien välisessä työnjaossa ja työajankäytössä tapahtuu lähivuosina. Näitä asiantun-
tija-arvioita täsmennettiin 1.-4.9.2015 toteutetulla laajalla työaikaseurannalla. Työajanseurannan 
tulokset valmistuivat syyskuun 2015 lopussa.  
 
Tilasuunnitelman simulaatio on paitsi validoinut nykyistä tilasuunnitelmaa mutta myös tarjonnut 
mahdollisuuden parametreja varioimalla (vastaanottoajat, lääkäreiden ja hoitajien työnkuvat) arvi-
oida tehtävien linjausten vaikutusta tila- ja osin henkilökuntatarpeeseen.  
 
  

1.krs 
- 53 vastaanottohuonetta 
- 17 toimenpidehuonetta 
- 5 potilaiden hoitoon suunnattua palaverihuonetta 
- 1 kiireettömän hoidontarpeen arviointihuone 
- 1 potilaan seurantatilat 
 

 Monitilatoimisto 
- 20 sanelupistettä 
- 22 työpistettä 
- 3 pientä neuvotteluhuonetta (4 hengen) 
- 4 suurempaa neuvotteluhuonetta, jossa yhteensä 40 istumapaikkaa 
- taukotilat 
 

Varastot ja siivoustilat 
WC:t ja inva-WC:t 

 
Päivystykselle on vastaanottoalueelle suunniteltu 3 triage-pistettä, 3 vastaanotto-
huonetta, lasten odotustila, laboratorion näytteenottotila, kipsihuone ja toimenpi-
dehuone.  
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Tilasimulaation alustavat tulokset 
 
Simulaation ensimmäiset tulokset (21.9.2015) vahvistavat sen, että suunnitellut vastaanottotilat 
ovat riittävät myös suuren kuormituksen aikana. Suuren kuormituksen viikkoja on n. viisi vuodessa. 
Tuloksen perusteella voidaan vastaanottoalueen remontti aloittaa heti valtuuston rakentamispää-
töksen jälkeen ilman suurempia tilasuunnitelman muutoksia. Simulaation lähtökohtana oli maltilli-
nen muutos työn tasoittamisessa tulevan vuoden aikana (5-10 % alenema nyt todettuun vaihteluun) 
mutta toisaalta monitilatoimiston täysimääräinen hyödyntäminen, joka yksinään on suuri toiminta-
tapamuutos. Simulaation ja tilasuunnitelman oletuksissa ei myöskään ole otettu huomioon nykyi-
sestä laajennettua aukioloa. Tärkeintä on, että 2017 alussa päästään myös tilojen näkökulmasta hy-
vään alkuun. Tilojen käyttöastetta voidaan lähteä nostamaan asteittain kun yhdistetty toiminta va-
kiintuu ja uusia toimintamalleja saadaan hiottua yhdessä ”paikan päällä”.  
 
Simulaation tuloksissa yksittäisiä havaintoja oli mm. korvalääkäreiden vastaanottohuoneiden liian 
korkea kuormitusaste, varsinkin, kun työaikaseuranta osoitti vastaanottohuoneiden käytön olevan 
arvioitua korkeampaa ja koska toimintaan liittyy runsaasti myös päivystyspotilaiden arviointia. Tu-
losten perusteella harkitaan neljättä korvalääkärin vastaanottohuonetta. Toinen yksittäinen tulos 
oli sanelutilojen matalahko käyttöaste simulaation oletusarvoilla. Jos myös hoitajat siirtyisivät sane-
lemaan, käyttöaste tulisi kasvamaan.   
 
Simulaatiota täydennetään joltakin osin tarkennetuilla luvuilla ja tehdään myös uusi ajo muille kuin 
korkean kuormituksen viikoille. Tällöin saadaan arvio vastaanottohuoneiden lukumäärästä tilan-
teessa, jossa viikoittaista vaihtelua on saatu alennettua nykyisestä.  
 
Työajanseurannan tulokset 
 
Viikon mittaiseen ajankäyttöseurantaan osallistui n. 80 % tänä aikana työssä olleista kaikkien vas-
taanottojen hoitajista ja lääkäreistä. Työajanseurannalla haluttiin saada lisätietoa vastaanottotyön 
sisällöstä (välitön ja välillinen potilastyö) sekä lisävahvistusta simulaation tuloksiin. Työajanseuran-
nan tulosten perusteella voitiin todeta, että työaikaseurannan tulos korreloi pääasiallisesti hyvin 
niiden muuttujien kanssa, joilla simulaatio toteutettiin. Lääkärit ja hoitajat tekevät seurannan pe-
rusteella välitöntä potilastyötä n. 16–45% työajasta. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon lääkärit käyt-
tävät 44 % työajasta välittömään potilastyöhön (KUVA 4). Hoitopuhelut, jotka käytännössä korvaa-
vat vastaanoton, eivät sisältyneet tähän lukuun, mikä huomioidaan tulosten jatkoesittämisessä.  
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KUVA 4. Erikoissairaanhoidon lääkäreiden välittömän ja välillisen potilastyön osuus 
 

 
 
 
Erikoissairaanhoidon hoitajilla välittömän potilastyön osuus jäi alle 40 %:iin ja perusterveydenhuol-
lon sairaanhoitajilla se oli 50 % työajasta. Muu kuin välitön potilastyö muodostui eri työtehtävistä, 
joista eniten aikaa kului taukojen ja erittelemättömän työn lisäksi puheluihin, koulutukseen, kirjaa-
miseen ja vastaanottojen etukäteissuunnittelu.  
 
Kuva 5. Perusterveydenhuollon sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien työpäivän jakautuminen 
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Työajanseurannan ja simulaation tulokset antavat hyvän pohjan kehittää vastaanottojen toimintaa 
mm. siten, että ei-välitöntä potilastyötä voidaan pienentää ja voidaan käyttää enemmän aikaa esi-
merkiksi asiakasprosessien sujuvoittamiseen ja sähköisen asioinnin jalkauttamiseen.   
 

5. VASTAANOTTOALUEEN TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU 
 
Muutos uudelle vastaanottoalueelle siirryttäessä tulee olemaan suuri ja edellyttää muutosjohta-
mista. On tärkeää, että kaikkia vastaanottoja tullaan johtamaan yhtenä kokonaisuutena. Asiakas-
prosessin sujuvuus tulee nostaa keskiöön ja toiminta suunnitella niin tilojen kuin henkilöstön käytön 
osalta joustavaksi ja kustannusvastaavaksi. Yhtenäiset käytännöt mahdollistavat tasaisen toimin-
nan, palvelun laadun ja tehokkuuden.  

 
Muutokseen valmistautuminen 

 
Huhti-toukokuussa 2015 järjestettiin neljä info-tilaisuutta esimiehille ja vastaanottopalvelujen muu-
tostyön yhdyshenkilöille, jotka edustivat eri henkilöstöryhmiä ja sidosryhmiä. Yhdyshenkilöitä on 
nimetty 61. Tapaamisissa käytiin läpi muutoksen tavoitteita, erityisesti aiempaa asiakaslähtöisem-
pää toimintaa, odotettavissa olevia hyötyjä ja muutokseen ajavia tekijöitä, kuten vaikeaa talouden 
tilannetta ja uhkaavaa henkilöstöpulaa. Keskeistä oli vuoropuhelu, jossa osallistujilta pyydettiin 
myös kirjallisesti tietoa siitä, mitä ajatuksia muutos herättää, mikä huolestuttaa, mikä on tärkein 
tavoite uudistamisessa, mitä odotetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöltä 
ja mistä tiedämme onnistuneemme muutoksen tekemisessä.  
 
Työskentelyä jatkettiin erikoisalakohtaisissa työpajoissa, joihin osallistui vaihteleva, yhdyshenkilöitä 
laajempi osallistujajoukko. Näitä tapaamisia oli kolme pienemmillä ja neljä isoimmilla erikoisaloilla 
(kirurgia ja sisätaudit) sekä kaksi pidempää tapaamista perusterveydenhuollossa. Hanketyöntekijä 
vietti myös päivän tutustumassa Pankalammen pääterveysaseman toimintaan. Tapaamisten teemat 
liittyivät potilaiden ja asiakkaiden prosesseihin, mihin liittyen mm. kuvattiin lähetepotilaan hoito-
ketju ja kiireellisten kävelevien potilaiden polku. Lisäksi tarkasteltiin ammattiryhmien keskinäistä 
työskentelyä, tiimityyppistä työskentelyä yli erikoisalarajojen, tilasuunnittelua, mm. monitilatoimis-
ton periaatteita, sekä työn suunnittelun periaatteita.  
 
Keskustelujen pohjalta luovuttiin aiemmin suunnitelluista sairauskohtaisista osaamisalueista ja pää-
tettiin pysyä erikoisalakohtaisessa jaottelussa. Toiminnot päädyttiin sijoittamaan niin että 3. kerrok-
seen sijoittuvat kirurgia ortopediaa lukuun ottamatta sekä endoskopia ja ihotaudit. 3. kerroksessa 
ovat myös leikkausyksikön ja heräämön tilat, joiden läheisyydestä edellä mainitut samaan kerrok-
seen sijoittuvat poliklinikat voivat hyötyä. 1. krs sijoittuvat muut erikoisalat eli sisätaudit ja diabetes, 
jalkaterapia, keuhkosairaudet, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, suu- ja leukasairaudet, neurologia, ge-
riatria, ortopedia sekä yleislääketiede (matalankynnyksen vastaanotot, kiireettömät vastaanotot ja 
kiirevastaanotot).  

 
Perusterveydenhuollon kiireellisten potilaiden vastaanotto sijoittuu päivystyksen ja kiireettömien 
vastaanottopalveluiden väliin. Tähän matalankynnyksen vastaanottoon ja kiirevastaanottoon koh-
distuu huomattava potilasvolyymi, arviolta 30 000 käyntiä vuodessa. Myös kävelevät päivystyspoti-
laat (arviolta 30 000/v) käyttävät samoja tiloja.  
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Kuva 6. Kiirevastaanoton odotustila, joka rakennetaan välipihalle pääaulan pohjoispäähän. Odotus-
tilaa käyttävät joustavasti sekä vastaanottojen että päivystyksen asiakkaat/potilaat ja omaiset.  
 

 
 

Puhe- ja ravitsemusterapia- sekä neuropsykologipalvelut on päädytty keskittämään 3. krs nykyisen 
fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen yhteyteen. Terapeuttien määrä on vähäinen ja keskit-
täminen varmistaa tasapuolisen palvelutarjonnan eri aloille. Jos toiminta hajautettaisiin eri raken-
nuksiin, pitäisi kussakin rakennuksessa myös olla tilat terapeuteille.  

 
Tilan suunnittelu 

 
Arkkitehtiluonnosten valmistuttua niitä käytiin läpi esimiesten ja yhdyshenkilöiden kanssa ja luon-
noksia muokattiin esille nousseiden tarpeiden myötä. Lisäksi suunniteltiin standardihuoneiden va-
rustusta. Standardihuoneiden koon ja varustelun arvioimiseksi järjestettiin sekä erikoissairaanhoi-
don että perusterveydenhuollon työntekijöille mahdollisuus tutustua kolmeen hyväksi koettuun 
vastaanottohuoneeseen kirurgian ja sisätautien poliklinikoilla. Runsas palaute kerättiin ja dokumen-
tointiin huoneiden jatkosuunnittelua varten. 

 
Lokakuussa 2015 rakennetaan mallihuoneet 17m² standardivastaanottohuoneesta, 15m² vastaan-
ottohuoneesta, josta on kulku monitilatoimistoon, sekä monitilatoimiston sanelutilasta. Mallihuo-
neissa huoneet varustetaan mahdollisimman samanlaisilla, vakioiduissa paikoissa säilytetyillä varus-
teilla. Mallihuone antaa esim. 3-D kuvaa paremman mahdollisuuden aivan konkreettisesti testata 
tilan toimivuutta.  
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Hankkeeseen palkataan taidekoordinaattori laatimaan koko sairaala-aluetta koskeva taide- ja ym-
päristösuunnitelma yhdessä pääsuunnittelijoiden ja vihersuunnittelijan kanssa. Taidekoordinaatto-
rin työtä, taiteen hankintaa ja sijoittelua ohjaa rakennustoimikunnan alainen taidetoimikunta. Sai-
raanhoitopiirin ja Pankalammen taideteokset hyödynnetään  

 
Kuva 7. Taiteen tavoitteena on antaa hyvinvointia lisäävä elämys lyhyenkin visiitin aikana. Toisaalta 
taiteen tulee kestää aikaa ja antaa aina uusia elämyksiä esim. henkilökunnalle. Kuva Porin lasten- ja 
naistentalosta. 
 

 
 

Integraatiotyö 
 

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanottojen toiminnallisen integraation valmis-
telu on vielä alussa. Perusterveydenhuollosta on kehittämistyöhön nimetty vastaanoton sairaanhoi-
taja, diabeteshoitaja, lähihoitaja ja terveyskeskuslääkäri 1 pvä/vko työpanoksella. Jokaisella koordi-
naattorilla on selkeät, perustyöhön liittyvät osa-alueet valmisteltavana yhteistyössä erikoissairaan-
hoidon kehittäjien ja ESPER-hanketoimiston kanssa.  

 
Perusterveydenhuollon yksikön vetämänä käynnistetään marraskuussa työryhmätyöskentely vas-
taanottopalveluiden yhdyshenkilöiden ja koordinaattoreiden kesken. Integroituvaa toimintaa poh-
justetaan ensimmäisessä vaiheessa tarkastelemalla yhdessä toimimisen periaatteita. Keskeinen kes-
kusteltava asia on uudet konsultaatiokäytännöt, jotka ovat tärkeä osa pyrittäessä aiempaa sujuvam-
paan, tiimityyppisen työskentelyyn. Hankesuunnitelmavaiheessa oli esillä toimintamalli, jonka mu-
kaan yleislääkäri vastaa asiakkaiden ja potilaiden hoidon kokonaisuudesta. Jatkotyöryhmätyössä 
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käydään läpi keskeisiä asiakasprosesseja ja täsmennetään käytännön yhteistyömalleja ja vastuuky-
symyksiä. Välitön tarve on esimerkiksi lisätä kaikkea työn suunnitelmallisuutta mm. siten, että ajan-
varauskirjat ovat auki nykyistä selvästi aiemmin ja pidempään.  

 
Sosiaalityö vastaanottoalueella 
 

Sosiaalityö vastaanottoalueella vaatii laaja-alaista psykososiaalista osaamista. Erityisosaamista on 
sairastumiseen ja vammautumiseen liittyvä tuki ja neuvonta sekä sosiaaliturvalainsäädäntöön ja 
etuuksien hakemiseen liittyvä opastus. Lyhyet hoitoajat vaativat nopeaa palvelua ja yhdellä työnte-
kijällä on useita vastuualueita. Sosiaalityöntekijän työn ydintä on asiakkaan kokonaisvaltainen pal-
velutarpeen arviointi ja linkkinä toimiminen eri tahojen välillä. Tähän asti sairaalassa tehtävä sosi-
aalityö on pääasiassa kohdentunut sairaalan omiin potilaisiin ja vain pieni osa on ollut kunnan sosi-
aalityön asiakkuudessa. Tulevaisuudessa Mikkelin kaupungin sosiaalihuollon sijoittuminen kampus-
alueelle avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen ja sujuvampaan yhteistyöhön sekä päällekkäisen työn 
karsimiseen.  

 
Sosiaalityöntekijöiden työkäytännöt kunnan sosiaalityössä ja erikoissairaanhoidossa etenkin päätös-
ten tekemisen osalta poikkeavat toisistaan ja yhdistyvän toiminnan myötä työkäytäntöjä tulee arvi-
oida uudelleen asiakkaan sujuvampien hoitoprosessien takaamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraatio nähdään sosiaalityötä ja ohjausta tekevien parissa todella myönteisenä asiana ja odo-
tukset ovat korkealla helpottuvan yhteistyön osalta. 

 
Sosiaalityöntekijöiden rooli ja asiakkaan palvelutarpeen arviointi vastaanottopalveluiden ja päivys-
tykseen väliin sijoittuvassa nopeassa linjassa on vielä suunnittelun alla. Muualta saatujen kokemus-
ten mukaan sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan palveluiden kohdentaminen matalan kynnyksen 
palveluksi tulee kasvattamaan toimintavolyymia, mutta keventää somatiikan työtä. 

 
 
Toiminnan tasoittaminen  

 
Koska tilat tulevat vastaanottohuoneiden osalta tiivistymään merkittävästi, on tärkeää tasoittaa toi-
minnan vaihtelua. Nykyisillä toimintatavoilla yhdistyvä toiminta ei tule mahtumaan uudelle vastaan-
ottoalueelle.  

 
Kuukausivaihtelu toiminnassa liittyy hyvin pitkälti käytäntöön, jossa kesäaikaan paikantuvia lomia ei 
sijaisteta. Tämä aiheuttaa toimintaan 20 % vaihtelun eri kuukausien välillä (ks. kuva 8, lähde Delfoin 
nykytila-analyysi).  
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Kuva 8. Erikoissairaanhoidon kuukausittainen käyntimäärien vaihtelu  
 

 
 

Kuukausivaihtelun lisäksi on runsasta viikonpäivästä toiseen esiintyvää vaihtelua. Erikoissairaanhoi-
dossa ruuhkaisin päivä on torstai ja hiljaisin päivä perjantai, ero ollessa 17 %. Myös perusterveyden-
huollossa perjantai on hiljaisin päivä, jonka käyntimäärät ovat 30 % kiireisimmän päivän määriä ma-
talampia (kuva 9). Erikoissairaanhoidon toiminta on varsin selkeästi elektiivistä toimintaa, sen sijaan 
perusterveydenhuollossa kiireelliset vastaanotot selittävät vaihtelua.  

 
Kuva 9. Perusterveydenhuollon käyntien vaihtelu viikonpäivien kesken 
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Lisäksi on havaittavissa runsasta vaihtelua työpäivän sisällä; toimistotyö on totuttu aikataulutta-
maan päivän loppuun, mutta monitilatoimistosta saadaan paras hyöty, kun toimistotyötä jaetaan 
tasaisesti.  

 
Kuva 10. Erikoissairaanhoidon käyntien tuntikohtainen vaihtelu 

 

 
 

Toiminta on sitä kustannusvastaavampaa, mitä tasaisemmaksi se saadaan suunniteltua. Tilan rajal-
lisuus tuo toiminnan johtamiselle haasteen, erityisesti kun huomioidaan vastaanottopalveluiden 
käynnistymisen nopea aikataulu.  

 

6. VASTAANOTTOALUEEN TUKIPALVELUSUUNNITELMA 
 
Tukipalvelut tuotetaan omana palveluna uudistettavien palvelukuvausten mukaisesti. Suunnitte-
lussa on huomioitava, että tilojen sijoittelu vaikuttaa olennaisesti pääosaan tukipalveluita. Tarvit-
tavien laitteiden ja välineiden paikannusjärjestelmän käyttöönotto aloitetaan poliklinikka-alueella 
ja laajennetaan koko sairaalaan. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla voidaan automati-
soida toimintoja ja lisätä tuottavuutta lähes kaikissa tukipalveluissa. 
 
Henkilöstömäärä ratkeaa sairaalatoimialan toimintojen ja suunniteltujen toimitilojen mukaan. 
Siivouspalvelujen mitoitus ja aikataulut ratkeavat kun tiedetään sairaalatoimen palveluaika, mate-
riaalivalinnat ja siivous- ja jätehuoneiden sijoittelu. Hyllytyspalvelut suoritetaan tarkoituksenmu-
kaisesti sijoitettuihin varastoihin/kaappeihin; vastaanottoalueelle ei tule huonekohtaista logistiik-
kaa. Tavarat toimitetaan varastoihin/kaappeihin päivittäin.  
 
Sisäposti järjestetään nykyisten toimintojen mukaisesti. Välinehuolto tuotetaan jatkossa keskite-
tysti kuten nykyisinkin. Myös jätehuolto toimii pääsääntöisesti nykyisten toimintojen mukaan (jä-
tehuoneet eivät saa olla liian kaukana). Lääkehuollossa on tavoitteena siirtyä älylääkekaappiratkai-
suun, joita tulee vastaanottoalueelle arviolta 2-3 kpl tarkoituksenmukaisesti sijoitettuna.  
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Vaatehuolto on ulkoistettu palvelu ja tekstiilien kierron seurantaa on tarkoitus tehostaa esim. rfid-
seurannan avulla. Tekniset palvelut tuotetaan nykyisten käytänteiden mukaan. Palveluajan mah-
dollinen piteneminen ja sen vaikutus palvelutarpeeseen tai tekniseen päivystykseen on toistaiseksi 
avoin asia.  
 
ESPER-hankkeelle laaditaan syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana erillinen logistiikkasuunnitelma, 
joka ottaa kantaa siihen, miten tavaroihin ja ihmisiin liittyvät monet logistiset kysymykset ratkais-
taan käytännössä, huomioiden myös alueen terveysasemat ja sairaalat.  
 

7. VASTAANOTTOALUEEN PUHELINPALVELU 
 
Uudistuvalle sairaala-alueelle saapuvien puheluiden määrä on arviolta puoli miljoonaa hoitoon ja 
neuvontaan liittyvää puhelua vuodessa (PTH 250.000 ja ESH 250.000 puhelua). Vastaanottoalu-
eelle kohdentuu arviolta 300.000 puhelua vuodessa. Puhelinpalvelun ylläpitäminen ns. peruspalve-
luna on perusteltua tulevinakin vuosina volyymin takia mutta trendiä on syytä seurata ja erityisesti 
verrata käyttömääriä sähköisen asioinnin käyttömääriin. Sähköisen palveluiden määrää pyritään 
voimakkaasti lisäämään.  
 

Vastaanottoalueen puhelinpalvelussa tavoitellaan yhden numeron taktiikka. Tämä numero voi olla 
Etelä-Savon Ensineuvon jo tutuksi tullut numero. Saman numeron alle pyritään yhdistämään myös 
nykyisten poliklinikoiden puhelut, jotka yleisimmin käsittelevät hoidon järjestelyihin liittyviä asi-
oita. Ensineuvon ydintehtävää olisi jatkossakin hoidon tarpeen arviointi ja kiireettömien peruster-
veydenhuollon lääkäri- ja hoitajavastaanottojen ohjaus ja ajanvaraus.  
 
Kampuksen puhelinpalveluita ja laajemmin palveluohjausta suunnittelee moniammatillinen työ-
ryhmä. Kartoituksessa huomioidaan sähköisten palveluiden ja monikanavaisuuden (esim. teksti-
viestit) lisääntyminen. Selvitystyössä linjataan yhdistyvän toiminnan tekniset ja tilavaatimukset pu-
helinpalvelujen osalta. Ensineuvo rooli tulee tässä yhteydessä täsmennettyä uuteen toimintaan 
sopivaksi.  
 

8. VASTAANOTTOALUEEN ICT-SUUNNITELMA ja KUSTANNUSARVIO 
 
Vastaanottoalueen ICT suunnitelma sisältää 13 eri osa-aluetta. Kukin toteutettava osa-alue vaatii 
erikoisosaamista sekä moniammatillisen toiminnallisen suunnittelutyöryhmän. Projektinhallinta-
mallina käytetään PRINCE2-mallia ja työryhmät vastaavat osaltaan myös projektinaikaisesta doku-
mentoinnista. Uuden konesalin ja vastaanottoalueen rakennustyöt valmistunevat lokakuussa 2016 
ja käyttöönotot jäävät aivan loppuvuoteen, minkä vuoksi ne on suunniteltava huolellisesti. Myös 
mahdolliset pilotit ja niiden tuloksena tehtävä kehitystyö on päästävä toteuttamaan mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa. 
 

 
1. Perustietotekniikka ja työasemat 
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Vastaanottoalueen toiminnan alkaessa tulee työasemien toiminta olla vakioitu siten, että työnteki-
jällä on mahdollisuus käyttää roolinsa mukaisesti samoja palveluja toimipisteestä riippumatta. Li-
säksi VRK (Väestörekisterikeskuksen)– toimikortin käyttö kertakirjautumisessa ja henkilön vahvan 
tunnistamisen suorittamiseksi ovat asioita, jotka tulee olla käytössä heti käynnistysvaiheessa. 
 
Perustietotekniikan yhtenäistämisessä hyvänä lähtökohtana on käyttäjien toimenkuvien ja roolien 
mukaisten tietoteknisten palveluiden yhtenäistäminen. Vakioinnin on ulotuttava kaikkiin työase-
maympäristön vaiheisiin, kuten hankintaan, ylläpitoon, päivityksiin, korjauksiin ja elinkaareen. 
Virtualisointiratkaisut tulee ottaa käyttöön työasemaympäristössä mahdollisimman laajasti heti 
alussa. Lähtökohtana tulee olla, että työasemakohtaisesti arvioidaan tarve korvata normaali työ-
asemalla virtualisoidulla työasemalla. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri virtuaalityö-
asemaympäristö. 
Kustannusarvio: 50 000€ + palvelinkulut 3 kpl 10 000 € 
 
2. Mobiilityöasemat 
 
Mobiilityöasemien tarkoituksena on tukea hoitohenkilökunnan liikkuvuutta. Mobiilityöasemat voi-
vat olla joko kannettavia tietokoneita, tablet-laitteita tai PDA-laitteita. Mobiilityöasemien määrä 
määräytyy myöhemmin toiminnallisten prosessien määrittelyn myötä. 
Kustannusarvio: 20 000€ 
 
3. Toimikortti 
 
Vastaanottoalueella työskentelevillä tulee kaikilla olla VRK-toimikortit käytössä heti toiminnan al-
kaessa. Koko Etelä-Savon SOTE-organisaatiossa tulee VRK-toimikortit olla käytössä viimeistään kun 
SOTE toiminta alkaa. Yhteisellä toimikortilla saavutetaan heti huomattavia etuja henkilökunnan 
tietojärjestelmien käytössä, käytettävyydessä, tunnistautumisessa ja kulunvalvonnassa. 
Kustannusarvio: 5000€ 
 
4. Kulunvalvonta 
 
Etelä-Savon ja valtakunnallisen SOTE-toiminnan alkaminen tuo tarvetta uudistaa roolipohjaista ku-
lunvalvontajärjestelmää ja kirjautumista enemmän yhtenäisen malliin mukaiseksi. Organisaatioi-
den erilaiset kirjautumistavat tulee yhdistää yhden toimivan kokonaisuuden mukaiseksi, joka on 
oltava myös alueellisesti ja mahdollisesti myöhemmin laajemminkin yhteen toimiva.  
Kustannusarvio: 50 000€ 
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Kuva 11. Työasemien virtualisointi, kertakirjautuminen, palveluvalikko ja VRK:n toimikortti yh-
dessä tarjoavat käyttäjille helpomman ja nopeamman tavan käyttää tietojärjestelmiä. 
 

 
 
 
 
5. Huonevarausjärjestelmä- ja huoneinfo 
 
Uudella poliklinikka-alueella ei ole enää nimettyjä huoneita vaan hoitohenkilökunta toteaa huone-
varausjärjestelmän kautta, mitkä huoneet ovat käytössä ja mitkä vapaana. Huonevarausjärjestel-
män tulee antaa henkilökunnalle yhdellä silmäyksellä reaaliaikainen tilannekuva käytettävissä ole-
vista tiloista ja status tulee päivittyä automaattisesti. Reaaliaikainen tilannekuva tulee olla myös 
mm. laitoshuollon käytettävissä huoneiden siistimisen suunnittelun osalta.  
Kustannusarvio: 40 000 € 
 
6. Tietoliikenne (LAN ja WLAN) 
 
Lähiverkon avulla laitteet saavat suoran liitynnän organisaation sisäverkkoon. Koska lähiverkkopis-
teitä on hankala täysin fyysisesti suojata ulkopuolisilta, niin verkossa pitää olla käytössä erittäin 
korkeatasoinen pääsynhallinta. Vastaanottoalueen lähiverkon rakennustyön tulee tukea lopullista 
ESPER-tavoitetilaa, jolloin lähiverkossa tulee ottaa käyttöön käyttäjän identiteettiin perustuva pää-
synhallinta ja reititys, joka voi olla yhteneväinen järjestelmä langattoman verkon ja etäyhteyksien 
kanssa.  
 
Langaton lähiverkko, WLAN, mahdollistaa liikkuvan työn sekä mobiilipalvelujen käytön sairaala-
alueen sisällä. Langatonta lähiverkkoa käytetään kannettavien tietokoneiden langattoman käytön 
lisäksi mm. hälytys- ja paikannusjärjestelmiin sekä potilaslogistiikan ohjaukseen, henkilökunnan 
työn helpottamiseen sekä automaattisiin tilastointi- ja raportointitoimintoihin.  
 
Langattoman tietoliikenneverkon tulee olla samojen verkkonimien (SSID) ja salausjärjestelmän pii-
rissä ESPER:n lisäksi koko SOTE-alueella. Langattoman verkon laadun tulee olla sellainen, että pie-
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netkin langattomassa verkossa operoivat laitteet, kuten paikannus- ja hälytyslaitteet sekä käm-
mentietokoneet (PDA) voivat operoida siinä luotettavasti. Tämä vaatii langattomalta verkolta kor-
keaa laatutasoa, koska juuri pienet laitteet eivät ole niin herkkiä kuuluvuudeltaan kuin suuremmat 
laitteet.  Lisäksi langattoman verkon laadun tarkkailuun, tietoturvan valvontaan ja kehittämiseen 
tulee hankkia järjestelmä, joka mahdollistaa verkkovikojen havainnoinnin, murtautumisyritykset 
yms. häiriöt jo ennen kuin käyttäjät huomaavat toimintatasossa muutosta. 
Kustannusarvio: 25 000€ 
 
7. Paikannusjärjestelmä 
 
Uudella vastaanottoalueella hyödynnetään henkilökunnan työturvallisuuden parantamisessa ja 
työn helpottamisessa tehokasta ja mahdollisimman tarkkaa WLAN-verkkoon perustuvaa henkilö-
kunnan hälytys- ja paikannusjärjestelmää sekä laitepaikannusjärjestelmää. Henkilökohtaisilla pai-
kannusjärjestelmillä voidaan korvata vanhoja nykyisiä hälytysjärjestelmiä, jos niitä on käytössä. 
Paikannusjärjestelmän laajempaa käyttöä sairaalatoiminnoissa esim. logistiikan tarpeisiin tai osana 
toiminnanohjausta arvioidaan työn edetessä.  
Kustannusarvio: 30 000€ 
 
8. Itseilmoittautuminen ja potilaan opastus 
 
Itseilmoittautumista tulee kehittää edelleen osana sähköistä asiointia käyttäjien tarpeiden mukai-
sesti. Itseilmoittautumisjärjestelmän jatkoksi tulee toteuttaa potilaan opastamiseen liittyvä sähköi-
nen opastusjärjestelmä, jonka toiminta perustuu esim. sairaalan langattomaan tietoliikenneverk-
koon. 
Kustannusarvio: 70 000€ 
 
9. Vuoronumerojärjestelmä 
 
Vuoronumerojärjestelmän avulla potilas saa vuoronumeron vastaanotolle. Vuoronumeroa käyte-
tään ilman ajanvarausta tapahtuvalla kiirevastaanotolla. Integroimistarve esim. huonevarausjärjes-
telmän kanssa arvioidaan toiminnallisten prosessien kautta kehitystyön aikana.  
Kustannusarvio: 15 000€ 
 
10. Vastaanottohuoneiden ICT varustus 
Vastaanotoilla työskentelee lukuisia erikoisalojen lääkäreitä ja hoitajia, joiden työajasta osa menee 
jatkossa sähköiseen asiointiin, etäkonsultaation ja etävastaanottoon. Osassa vastaanottohuoneita 
tulee olla erittäin nopeat tietoliikenneyhteydet ja korkeatasoiset audiovisuaaliset päätelaitteet su-
juvaa kommunikointia ja korkeatasoista videokuvaa varten. Lisäksi normaalit kirjaamiseen liittyvät 
työvälineet ja mahdollisesti mobiilit päätelaitteet.  
Kustannusarvio: 120 000€ (40 audio/video työpistettä) 
 
11. Infonäytöt 

 
Sairaalakampuksen palveluista pyritään jatkossa tiedottamaan erityisesti mobiilipalvelujen kautta 
mutta sairaalan sisällä on oltava myös info-näyttöjä esim. terveyden edistämiseen liittyviä tietois-
kuja varten. Infonäytöt sisältyvät opastusjärjestelmään mutta vaativat sovelluksen tiedon sisällön 
tuotantoon. 
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Kustannusarvio: 5000€ 
 
Sairaalan mobiilipalvelut: 
Sairaala pitää sisällään paljon toimintaa ja prosesseja, joiden etuna on, että asiakas on oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan. Mobiilipalvelujen avulla tulee asiakaspalvelua ja käyntikokemusta paran-
taa sekä helpottaa epävarmuustekijöiden osalta tiedon saantia. Ensimmäisiä mobiilipalveluja tulee 
olla mm. reaaliaikainen jonotusaikojen seuranta sekä sairaalan potilaspalvelujen saatavuus, hinta, 
ym. tietoja. Lisäksi myöhemmin palveluun tulee liittää kehittyneet toiminnot mm. pysäköintitieto-
jen sekä sairaala-alueella liikkumisen suhteen. Mobiilipalvelut tulevat korvaamaan myös osan ny-
kyisistä puhelinpalveluista ja sen tulee olla osa sähköistä asiointia. 
Kustannusarvio: 20 000 eur 
 
12. HR- ja talousjärjestelmien muutokset 

 
Uudet toimintamallit ja työpisteet aiheuttavat päivitystarpeen HR- ja talousjärjestelmiin. Päivityk-
set ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan pääosin toteuttaa sairaanhoitopiirin 
omilla resursseilla. Muutoksia tulee mm. kustannuspaikkoihin ja mahdollisesti henkilökunnan työ-
koodeihin tms. 
Kustannusarvio: 2000€ 
 
13. Konesalit 
 
Ennen uuden vastaanottoalueen käyttöönottoa toteutetaan osana valopihan pohjakerroksen uu-
disrakentamista konesalin rakennustyö sekä käyttöönotto. Uuden vastaanottoalueen ICT palvelut 
tulee toteuttaa uuden konesalin palveluna. 
Kustannusarvio: 350 000€ 
 
Vastaanottopalveluiden ICT-kustannukset sisältyvät ESPER-investointiin (varaus 2,65milj.€) 
Vastaanottopalveluiden ICT-kustannukset ovat yhteensä arviolta 812.000€. Kustannukset täsmen-
tyvät suunnittelun edetessä pidemmälle.  
 

Osa-alue Kustannus 
Konesali 350000 
Perus ICT ja työasemat 60000 
Mobiilityöasemat 20000 
Toimikortti 5000 
Kulunvalvonta 50000 
Huonevaraus ja huoneinfojärjestelmä 40000 
Tietoliikenne 25000 
Paikannusjärjestelmä 30000 

Itseilmottautuminen ja opastus 70000 
Vuoronumerojärjestelmä 15000 
Vastaanottohuoneiden ICT varustus 120000 
Infonäytöt 5000 
Sairaala-alueen mobiilipalvelut 20000 
HR- ja talousjärjestelmämuutokset 2000 
YHTEENSÄ 812000 
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Kuva 12. Kertakirjautumisjärjestelmä (SSO) ja toimikorttikirjautuminen mahdollistavat monien jär-
jestelmien käyttöön tarvittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen korvaamisen yhdellä nelinume-
roisella PIN-luvulla (vrt. pankkikortti) 
 

 

 

9. VASTAANOTTOALUEEN RAKENTAMISEN SUUNNITELMA 
 
Seuraavassa esitellään lyhyt yhteenveto jokaisen rakennussuunnittelijan työsuunnitelmasta.  
Pääsuunnittelijan laatimasta rakennustapaselostuksesta käy ilmi vastaanottoalueen rakentamisen 
tarkemmat yksityiskohdat.  Rakennustapaselostus ja rakennussuunnittelijoiden suunnitelmat ovat 
nähtävissä ESPER-toimistossa.  
 

9.1 Arkkitehtisuunnittelu 
 
Hankkeessa on kyse nykyisten Mikkelin keskussairaalan poliklinikkatilojen peruskorjauksesta ja tilo-
jen käyttötarkoituksen muutoksesta, johon liittyy pieni odotusaulalaajennus ja sisäpihan alle raken-
nettavat tuki- ja tekniset tilat.  
 
Tilamuutoksilla pyritään tukemaan uutta toimintatapaa, jossa asiakas saa yhdellä käynnillä sekä pe-
rus- että erityispalvelua ja jossa välitön asiakastyö tehdään vastaanottohuoneissa ja muu työ moni-
tilatoimistossa. Monitilatoimisto on pyritty sijoittamaan siten, että vastaanottotilat ovat niistä hel-
posti saavutettavissa. 
 
Kävelevien päivystyspotilaiden ja nk. kiirevastaanoton sisäänkäynti ja odotustilat siirretään H-K-O –
osien sisäpihalle (laajennusosa). Kyseinen tila on saavutettavissa joko pääaulan kautta tai Pirttinie-
menkadun suunnasta (ilta-aika). Laajennusosan rakentamiseen päädyttiin, kun todettiin, että vas-
taanottotilojen sisälle rakennuksen keskiosaan sekä kiirevastaanoton yhteyteen ei saatu mahdutet-
tua riittävää aula- ja odotustilaa. Aula- ja odotustilojen tarve kulminoituu erityisesti aamuisin, kun 
lyhyen ajan sisällä päivystykseen tai kiirevastaanotoille saattaa saapua toista sataa akuuttiasiakasta. 
Laajennusosan rakentamisella saadaan poistettua pääaulan tilantarvepuute ja luotua uusi, luonteva 
yhteys päivystyksen ja pääaulan välille. 
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HK –osan laajuus ja suuri runkosyvyys ovat asettaneet erityishaasteita, sillä rakennuksen keskiosan 
tiloihin ei saada luonnonvaloa. Tätä on pyritty ratkomaan niin, että käytävien päähän on jätetty nä-
kymä ulos, mikäli mahdollista. Myös keskiosan vastaanottotiloissa on sisäikkunaseinät, joihin sijoi-
tetaan grafiikkaa tai painokuvioita kuitenkin niin, että valo pääsee ikkunan lävitse. Nämä grafiikka- 
ja painokuviot ovat osa taidehankintaa. Myös tilojen viihtyisyyteen panostetaan erityisesti kompen-
soimaan luonnonvalon puutetta. Myös aula-, odotus- ja monitoimistotiloihin sijoitetaan taidetta eri 
muodoissa. 
 
Laajennusosan pohjakerrokseen sijoitetaan muuntamo- ja varavoimakone sekä sairaalakampuksen 
tietotekniikan palvelinkeskus. Pohjakerroksen kautta järjestetään myös henkilökunnan käytävä- ja 
huoltoyhteys myöhemmin rakennettavaan Perhetaloon. Pohjakerroksen tiloissa on varauduttu 
myös simulaatiotilojen rakentamiseen, mutta parhaillaan tarkastellaan olisiko tila tarkoituksenmu-
kainen myös välinehuollon käyttöön (esim. vaunupesukone).  
 
Rakennuksen nykyinen muoto ja runko peruskorjausosissa sanelevat reunaehdot tila- ja yhteysmuu-
toksille. Mm. nykyiset melko kapeat käytävät ovat pääosin nykyisillä sijoillaan, ja niiden leventämi-
nen on haasteellista. Pääsääntöisesti rakennuksen nykyinen runko säilyy, ja muutamia uusia ovia 
tehdään nykyisiin ulkoseiniin. Rakennuksen paikallavalettu pilarilaattarunkojärjestelmä mahdollis-
taa tilamuutokset muutoin hyvin. 
Sisäpihan laajennusosassa on suuret lasiseinäpinnat, joilla saadaan viihtyisyyttä, avaruutta ja avoi-
muutta tiloihin. 
 
Hanke toteutetaan kaksivaiheisena siten, että ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu HK -osalle tehtävät 
päivystyksen väistötilat U-osan korotuksen ja päivystyksen muutostöiden ajaksi. Päivystyksen siir-
ryttyä takaisin U-osaan rakennetaan alue lopulliseen muotoonsa. 
 

9.2 Rakennesuunnittelu 
 
Peruskorjattava rakennus on teräsbetonirakenteinen ja peruskorjauksen osalta nykyinen rakennuk-
sen kantavarunko säilyy nykyisellään. Pilarit, kantavat ja jäykistävät seinät ovat paikalla valettuja / 
elementteinä valmistettuja ja ulkoseinät kantavia elementteinä toteutettuja teräsbetoniseiniä. Pal-
kit ovat paikallavalettuja teräsbetonipalkkeja ja välipohjat pääosin 260mm paksuisia paikallavalet-
tuja teräsbetonipilarilaattoja. Julkisivuverhouksena kaikilla sivuilla on betoninen sadwich- / kuo-
rielementti.  
 
Peruskorjauksen yhteydessä nykyisiin kantaviin ulkoseiniin tehdään laajennussivulla nykyisten ik-
kuna-aukkojen kohdalle oviaukkoja. Laajennuksen kohdalle jäävistä betonirakenteisista seinistä 
poistetaan ulkokuoret ja nykyiset lämmöneristeet. Tarvittaessa tekniikalle tehdään rei'ityksiä nykyi-
siin kantaviin rakenteisiin. 
 
Laajennus perustetaan teräsputkiporapaaluille RD115/8.0. Anturat ovat teräsbetonisia paaluantu-
roita ja alapohja tehdään maanvaraiseksi 120mm paksulla teräsbetonilaatalla, laatan alla salaojitus- 
ja lämmöneristekerrokset. Laajennus rajautuu kolmelta sivulta nykyisiin perusmuureihin ja yhdelle 
sivulle tulee uusi perusmuuri, joka on 200mm paksu elementtivalmisteinen teräsbetoniseinä. Uuden 
perusmuurin ulkopintaan tulee kosteudeneristys ja solupolystyreenilämmöneristeet. 
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Laajennuksen runko muodostuu pilarilaattarakenteista. Välipohja tehdään yleensä 260mm pak-
suiseksi paikallavaletulla teräsbetonilaatalla. Pihakansi tehdään 300 mm paksuisella paikallavale-
tulla teräsbetonilaatalla. Pilarit ovat elementtivalmisteisia teräsbetonipilareita. Tarvittavat palkit 
ovat paikallavalettuja teräsbetonipalkkeja. Laajennus jäykistetään mastopilareilla. Laajennukseen ei 
tule ulkoseiniä, vaan vaippana toimii lasijulkisivu. Vesikatoilta ja sisäpihalla on sisäpuolinen veden-
poisto. Sisäpihalla on käännetty kattorakenne raskaalle pintakuormalle. Sisäpiha toimii myös pelas-
tustienä. Laajennus irrotetaan nykyisistä rakennuksista liikuntasaumoilla. 
 
Paloluokka laajennuksessa on P1 ja kantavien rakenteiden palovaatimus on R60. Muuntamoiden 
kohdalla palovaatimus on R120. Sisätiloissa huonejako muuttuu, ja uudet väliseinät rakennetaan 
paloluokan P1 mukaisiksi gyprox-väliseininä. Palosuojaukset toteutetaan vaatimuksen mukaisilla 
suojabetonipaksuuksilla. 
 

9.3 LVIA-suunnittelu 
 
Poliklinikka-alueilla LVIA-järjestelmiä muutetaan tehtävien huonetilamuutosten mukaisesti. Muu-
tokset tehdään siten, että jo väistötilavaiheessa LVIA-asennuksista mahdollisimman suuri osa on 
lopullisessa muodossaan. Poliklinikka-alueiden muutosten yhteydessä nykyisiin ilmanvaihtokonei-
siin ei tehdä muutoksia (ne tehdään kuuman sairaalan rakentamisen yhteydessä). 
 
Vesi- ja viemärijärjestelmät ovat poliklinikka-alueilla enimmäkseen alkuperäisiä ja teknisen käyt-
töikänsä loppupuolella. Muutostöiden yhteydessä kaikki poliklinikka-alueen vesi- ja viemärijohdot 
ja suurin osa kalusteista uusitaan. Lisäksi nykyisin pilariväleissä olevat runkoputket rakennetaan 
uudestaan paremmin huolettavissa olevaan paikkaan. 
 
Lämmitysjärjestelmiin tehdään huonetilamuutosten mukaisia muutoksia. Putkistoja ja pattereita ei 
kokonaisuudessaan uusita, koska niillä on vielä teknistä käyttöikää jäljellä. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmät muutetaan uusien tilojen mukaiseksi. Runkokanavistot jäävät pääosin ny-
kyiseksi, mutta suurin osa kytkentäkanavista ja päätelaitteista uusitaan. 
 
Jäähdytysputkistoihin tehdään tilamuutosten mukaisia muutoksia. Nykyinen jäähdytysverkosto on 
rakennettu vuosina 2006 – 2008 joten peruskorjaus tarvetta sillä ei ole. Nykyinen kaasuverkosto 
palvelee huonosti uusia tiloja, joten se rakennetaan kokonaan uudestaan. 
 
Sisäpihalle rakennettava laajennus varustetaan asianmukaisilla LVIA-järjestelmillä. Tilojen lisäjääh-
dytys toteutetaan jäähdytyspalkein tai puhallinkonvektorein. Laajennusosan kellariin rakennetaan 
ilmanvaihtokonehuone, johon asennetaan laajennusosan IV-koneen lisäksi mahdollisen data-kes-
kuksen tarvitsemat ilmastointilaitteet.  
 

9.4 Sähkösuunnittelu 
 
Vastaanottoalueen sähköasennukset toteutetaan uusien määräyksien ja käyttäjän tarpeiden mukai-
sesti. Sähköasennuksissa pyritään huomioimaan tilojen muunneltavuus mahdollisuuksien mukaan. 
Nykyiset johtotiet käytävälinjoilla pyritään säilyttämään. Sähkönjakelu kulutuslaitteille toteutetaan 
normaaleja asennustapoja noudattaen. Valaisimet uusitaan energiatehokkaiksi LED –valaisimiksi. 
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Sähkötekniset järjestelmät uusitaan nykyisien vaatimuksien mukaisiksi ja liitetään kiinteistön nykyi-
siin verkkoihin. 
 

9.5 Geotekninen suunnittelu 
 
Sisäpihan laajennuksen ympärillä olevat rakennukset K, H ja M on perustettu lyötävillä betonipaa-
luilla. Rakennus O on perustettu maanvaraisesti. Laajennus perustetaan porattavilla pieniläpimittai-
silla teräsputkipaaluilla. Porattavia paaluja käytetään minimoimaan työaikaisia tärinä- ja meluhait-
toja. Lyöntipaalujen tärinät olisivat haitallisen suuria ja vahingollisia oleville rakenteille ja kiinteistön 
käytölle. Lattia rakennetaan maanvaraisena. Laajennus salaojitetaan ja salaojitus liitetään oleviin 
järjestelmiin. Kaivuutyöt tehdään avokaivantoina varovaisuutta noudattaen. Suunnitelmat perustu-
vat olemassa oleviin pohjatutkimuksiin; laajennusta varten ei tehty uusia kairauksia. 
 

9.6 Puhtaudenhallinnan suunnittelu 
 
Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, 
kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennus-
vaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia (Sisäilmastoluokitus 2008).  
 
ESPER vastaanottoalueen P1 rakennus- ja ilmanvaihtoasennustyön tavoitteena on: 
- estää rakennuspölystä aiheutuvat haitat käyttäjäasiakkaille ja sairaalan toiminnalle rakennus-

hankkeiden eri vaiheissa, 
- varmistaa tavoitteena olevan sisäilmastoluokan (S2) saavuttaminen valmiissa rakennuksessa nä-

kyvien pintojen ja ei-näkyvien pintojen osalta, 
- varmistaa puhtausluokan P1-vaatimusten mukainen puhtaus ilmanvaihtojärjestelmän sisäpin-

noilla, 
- tukea rakennustyömaan työturvallisuudelle asetettuja määräyksiä sekä  
- helpottaa kiinteistön ylläpidon sujuvaa käynnistymistä. 

ESPER poliklinikka-alueen P1 vaatimukset rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöille on esitetty Työ-
maan puhtaudenhallintaohjeessa. Asiakirjassa määritellään puhtausluokan P1 mukaiset vastuut, 
vaatimukset ja tavoitteet rakennusten purku-, rakennus-, toimintakoe- ja vastaanottovaiheissa. 
 

9.7 Palotekninen suunnittelu 
 
Palotekninen suunnitelma on laadittu ohjaavaksi suunnitelmaksi muille suunnittelualoille. Siinä on 
esitetty myös muita suunnitelmia, jotka on tehtävä toteutussuunnittelun aikana. Paloteknisessä 
suunnitelmassa esitetyt mitoitusarvot ja tekniset ratkaisut muodostavat kokonaisuuden, jolla voi-
daan varmistua polialueen paloturvallisuuden toteutumisesta. 
 
Palotekniset suunnittelukriteerit on määritelty RakMk:an E1 mukaisesti ja ne koskevat arkkitehti- ja 
rakennesuunnittelua. Rakennesuunnittelulle kuuluu myös palokatkosuunnitelman laatiminen. Sa-
vunpoiston toteutussuunnittelu kuuluu LVI-suunnittelijalle, mitoitusarvot ja tekniset ratkaisut ovat 
paloteknisessä suunnitelmassa. Polialueen tilat on päätetty suojata korkeapainesumulla, koska pois-
tumismatkat ylittyvät osassa poistumisaluetta sallituista arvoista, eikä henkilöturvallisuutta voida 
muuten taata. Sammutusjärjestelmästä on laadittava erillinen suunnitelma toteutussuunnittelun ai-
kana. 
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Peruskorjauksen osalta nykyinen rakennuksen kantava runko säilyy nykyisellään. Sisätiloissa huo-
nejako muuttuu, ja uudet väliseinät rakennetaan paloluokan P1 mukaisiksi gyprox-väliseininä. Laa-
jennusosa perustetaan teräsputkiporapaaluilla kallioon. Rakennuksen anturat ovat teräsbetonisia 
paaluanturoita. Alapohja valetaan maanvaraisena laattana ja salaojitetaan. Laajennuksen perus-
muurit ja pilarit ovat teräsbetonielementtejä. Kantavat vaakarakenteet tehdään pilarilaattaraken-
teina. Laajennuksen välipohja ja pihakannen laatta on suunniteltu paikallavaletuksi teräsbetonira-
kenteeksi. Rakennukseen tulee sisäpuolinen vedenpoistojärjestelmä. Sisäpiha tulee toimimaan jat-
kossakin pelastustienä. Kantavien rakenteiden palonkestoluokka on pääosin R60, muuntamoiden 
kohdalla R120. 
 
 

9.8 KSL-suunnittelu 
 
Kiinteiden sairaalalaitteiden laitekanta vastaanottoalueella koostuu pääasiassa vastaanotto- ja toi-
menpidehuoneiden tutkimus- toimenpidevalaisimista, huuhteluhuoneiden huuhtelu- ja desinfioin-
tikoneista, sekä lääkehuoneiden kylmälaitteista ja suojakaapeista. Lisäksi KSL-suunnitteluun kuuluu 
alueen RST-kalusteiden suunnittelu. Koska muutostyötä tehdään suurelta osaltaan kohtuullisen 
vähän aikaa sitten remontoidulla alueella, on kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelun lähtökoh-
daksi otettu säilyttää mahdollisimman pitkälle olemassa oleva laitekanta. Kartoitus on tehty van-
hoja alueen suunnitelmia hyväksi käyttäen. Kaikki tutkimus- ja toimenpidevalaisimet, huuhtelulait-
teet, kylmälaitteet ja suojakaapit, joiden todettiin olevan siirtokunnossa, tullaan siirtämään uudel-
leen käyttöön. Myös jonkin verran RST-kalusteita pystytään suunnitteluratkaisuilla uudelleenkäyt-
tämään.  
 
Myös Pankalammen vastaanoton tiloissa on tehty kalusteselvitys. Myös Pankalammella on melko 
uusia ja hyväkuntoisia kalusteita ja tutkimusvälineitä. Pankalammen kalusteiden osalta selvitetään 
hyödynnettävien laitteiden puhdistuskustannus (lähinnä tutkimuspöydät) huomioiden Pankalam-
men sisäilmaongelma.  
 
Uusien laitteiden kilpailutuksen pääpaino käytettävyyden lisäksi tulee olemaan energiatehokkuus. 
Esimerkiksi valaisimissa tullaan käyttämään LED-tekniikkaa, joka laskee valaisimien energiakulu-
tusta merkittävästi ja samalla lisää valaisimien käyttöikää. Kaikissa vanhojen laitteiden siirroissa 
tullaan myös huomioimaan uusi tekniikka siten, että kun vanha laite saavuttaa siirron jälkeen elin-
kaarensa pään, on se korvattavissa helposti uudemman sukupolven laitekannalla. 
 

 

10. VASTAANOTTOALUEEN RAKENTAMISEN VALMISTELU JA AIKATAULU 
 
Vastaanottoalueen tilasuunnittelu alkoi ESSHP:n valtuuston tekemän investointipäätöksen 
29.5.2015 jälkeen. Kilpailutetut suunnittelijat valittiin rakennustoimikunnan päätöksellä 20.5.2015. 
 
Toiminnalliset suunnitelmat saatiin riittävälle tasolle luonnossuunnittelua varten elokuun 2015 
alussa. Poliklinikka-alueen rakentamisen aloitusaikataulu suunniteltiin kireäksi (rakentamisen aloi-
tus marraskuussa 2015) erityisesti Pankalammen tilanteen vuoksi ja aikataulu huomioiden on ollut 
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tiedossa jo keväästä saakka, että tilasuunnittelua ei ehditä saamaan valmiiksi perinteistä urakka-
laskentaa varten. Urakkamuodoksi onkin tämän johdosta valittu tavoitehintainen projektinjoh-
tourakka, mikä tarkoittaa seuraavaa: 
 

- Urakkasopimuksessa on tarjouksen mukainen tavoitehinta ja kattohinta. 
- Urakoitsija tekee kaiken rakentamisen hankintoina. Hankintalista budjetoidaan ja 

aikataulutetaan hankinnoittain. Suunnittelijat tekevät hankintakohtaiset suunni-
telmat osin urakoitsijan ohjauksessa. Urakoitsija kilpailuttaa hankinnat, vertaa 
budjettiin ja esittää tilaajalle tarjoukset. Jos hankintakohtainen budjettihinta ylit-
tyy, voidaan suunnitelmia muuttaa ja pyrkiä edelleen budjettiin. 

- Lopullisen tavoitehinnan alituksesta urakoitsija saa 30 % ja tilaajalle jää 70 %. 
Kattohinta on 10 % korkeampi kuin tavoitehinta. 

- Tavoitehinnan ylittyessä maksetaan urakoitsijalle 70 % kustannuksista kattohin-
taan saakka. 

- Kattohinnan ylitys jää urakoitsijan kustannettavaksi. 
 
Vastaanottoalueen rakentamisen aikataulu: 
 

 Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-portaalissa avoimena tarjouskilpailuna tavoitehintai-
sena projektinjohtourakkakilpailuna 14.8.2015 

 Urakkalaskenta luonnoksilla 14.8.–23.9.2015 

 Rakennuslupaa on haettu Mikkelin kaupungilta syyskuussa 2015 

 Tarjousten ja kustannusten käsittely rakennustoimikunnassa 24.9.2015 

 Kustannusten käsittely hallituksessa 24.9.2015 

 Rakentamispäätös sairaanhoitopiirin valtuustossa 9.10.2015 

 Rakentaminen 10.11.2015 – 30.10.2016  

 Toteutussuunnittelu jatkuu aina 30.11.2015 saakka, sillä urakkalaskenta tehtiin luon-
noksilla.  

 
 

11.  RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET 

 

Poliklinikka-alueen ja vastaanottopalveluiden suunnittelun edetessä on suunnitelmia laajennettu li-
särakentamisella valopihalle pääaulan pohjoispuolelle. Tästä laajennuksesta 1. kerrokseen tuleva 
odotustila palvelee sekä kiirevastaanottoa (nykyisin Pankalammen toimintaa) että käveleviä päivys-
tyspotilaita (sairaanhoitopiirin toimintaa). Valopihan pohjakerrokseen on ajateltu tulevan: 

- simulointitilat (kliinisten taitojen opetustilat) 
- muuntamo ja varavoimalaitteisto 

- ATK-keskus 
- yhdyskäytävä Perhetaloon 
- varaus call & contact centerille 
-  avointa varatilaa 
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Vertailu hankesuunnitelman laajuuteen ja kustannuksiin 
 

 suunniteltu 1. kerroksen valopihan laajennus on 275 m2 

 hankesuunnitelmassa olleet pääaulan laajennus 175 m2 ja poliklinikan monitilatoi-
miston laajennus 74 m2 eli yhteensä 249 m2 jäävät vastaavasti investoinnista pois 
 laajennuksen 1. kerroksen nettolisäys hankesuunnitelmaan verrattuna on 26 
m2 

 pohjakerroksen laajuus on 565 m2 

 laajennuksen pohjakerroksen kohdalle hankesuunnitelmassa suunniteltu yhdys-
käytävä (laajuus 145 m2) Perhetalosta vanhaan sairaalaan jää investoinnista pois 
 laajennuksen pohjakerroksen nettolisäys hankesuunnitelmaan verraten on 
420 m2 

 kokonaisnettolisäys hankesuunnitelmaan verrattuna on 446 m2. 

 Kustannuslisäys on 1. Kerroksen osalta n. 75.000 € ja pohjakerroksen osalta 

n.900.000 € 

 Kustannusten lisäys hankesuunnitelmaan verrattuna on noin 975.000 €.  

 Tämän lisäksi syntyy kustannuksia etupainotteisesti, kun muuntamo ja varavoima-

laitteisto hankitaan jo poliklinikan rakentamisen yhteydessä.  

 Vastaavasti etupainotteisesti vastaanottoalueen rakentamisen yhteydessä toteu-
tetut Perhetalon käytävä, simulointi-, muuntamo-, varavoima-, ATK- ja contact 
center tilat ovat pois muiden rakentamisvaiheiden kustannuksista. 

 Hallitus on 26.8.2015 kokouksessaan hyväksynyt poliklinikka-alueen 1. kerroksen 
laajennuksen ja pohjakerroksen etupainotteiset työt, mutta edellyttänyt, että ES-
PER-hankkeen kokonaiskustannukset eivät voi muutosten johdosta nousta.  

 Poliklinikka-alueen urakkalaskenta oli 14.8.-23.9.2015 

 Rakennustoimikunta hyväksyi kokouksessaan 24.9.2015 edullisimman tarjouksen, 

jonka antoi Lujatalo Oy. 

 Tarjoukseen perustuva kustannusarvio on 8.419.000,00€. Hallitus hyväksyi kustan-

nusarvion kokouksessaan 24.9.2015 ja esittää valtuustolle rakentamispäätöksen 

hyväksymistä. 
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Taulukko 2. Rakentamisen kustannukset 
 

Hintataso 75/2.2015 HANKESUUNNITELMA LUONNOS   Tajoukset  

ALV 0% 27.4.2015   25.8.2015   23.9.2015  

  Polialue    Polialue       

      YHTEENSÄ      

    €/brm2   €/brm2    

brm2 4035   4732      

Rakennuttajan kustannukset 927 000 € 230 € 1 140 000 € 241 € 1 140 000 €  

Rakennusteksniset työt 2 420 000 € 600 € 3 622 000 € 765 €    

LVI-työt 1 042 000 € 258 € 923 000 € 195 €    

Sähkötyöt 1 070 000 € 265 € 1 092 000 € 231 €    

Urakat     5 637 000 € 1 191 € 3 958 000 € Tarjous 

Erillishankinnat 5 000 € 1 € 9 000 € 2 € 9 000 €  

Rakentaminen yhteensä 5 464 000 € 1 354 € 6 786 000 € 1 434 € 5 107 000 €  

Irtaimisto 685 000 € 170 € 685 000 € 145 € 685 000 €  

KSL 273 000 € 68 € 273 000 € 58 € 273 000 €  

  0 € 0 € 0 € 0 €    

Varaus 561 000 € 139 € 675 000 € 143 € 675 000 €  

Yhteensä 6 983 000 € 1 731 € 8 419 000 € 1 779 € 6 740 000 €  

         

         

         

Palutus ja  maatyöt, purku      300 000 €  

B-osa      411 000 €  

Päivystyksen ja valvomon palautus poliklinikaksi   800 000 € 2017 ja 2019 

Ylä- ja alapuolen työt     150 000 €  

Yhteensä 6 983 000 €   8 419 000 €   8 401 000 €  

Ei sisällä muuntamon ja varavoimalaitteiston kustannuksia.    

 

 

11.1 Kustannusten jakaminen sairaanhoitopiirin ja kaupungin kesken  
 
Mikkelin kaupungin ja sairaanhoitopiirin kesken on valmisteltu aiesopimus, jossa määritellään Mik-
kelin kaupungin maksuosuus ESPER-investoinnista. Aiesopimuksen lähtökohtana on, että Mikkelin 
kaupunki vastaa omista kustannuksistaan ja että Etelä-Savon sairaanhoitopiiri toteuttaa investoin-
nin omaan lukuunsa. Nykyisessä tilanteessa toimittaessa Mikkeli vuokraa tarvitsemansa tilat käyt-
töönsä, mutta mikäli Etelä-Savoon syntyy yhteinen tuotantokuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja 
terveyspalvelut alueella, Mikkelin kaupunki lainaa vuokraosuuslaskelmaa vastaavan summan uu-
delle kuntayhtymälle ja kuntayhtymä lyhentää investointilainaansa saman verran. Vastaavasti Mik-
kelin kaupungin omistusosuus kuntayhtymän tiloihin kasvaa.  
 
Mikkelin kaupungin vuokraosuuteen lasketaan kaupungin SOTE:n peruspalveluiden tuottamiseen 
tarvittavien tilojen käyttökustannukset, jo rakennettuihin tiloihin liittyvät poistot sekä hankintahin-
noista aiheutuvat poistot sitä mukaa, kun palvelut siirtyvät alueelle.  
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Kaupungin siirtyvien palveluiden tilantarve on n. 5986brm² ja tilojen perusparantamisen kustannus 
n. 14,9 milj.€. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon osuus jo rakennettujen tilojen pois-
tokustannuksista on n. 4,1 milj.€. 
 
Mikkelin kaupungin kuukausivuokra määräytyy syyskuun 2015 tilanteen mukaan seuraavasti: 

- perusparannettavien tilojen pääomavuokra  62.126€/kk 
- jo rakennettujen tilojen poistokustannukset  15.770€/kk 
- ylläpitovuokra   47.888€/kk    

YHTEENSÄ   125.784€/kk 
 
Korot lasketaan saman periaatteen mukaisesti kuin poistot. Korot velotetaan jälkikäteen vuokran-
maksun yhteydessä. ESPER-hankkeen lainat tullaan suojaamaan, jotta korkotaso säilyy hankkeessa 
määritellyn 2 % korkotason alapuolella.  
 
Vuokran määrä täsmentyy tilojen todellisten investointi- ja käyttökustannusten selviämisen myötä 
ja ne arvioidaan peruspalveluiden tilatarpeen suhteellisena osuutena. Tarkoitus on aidosti integ-
roida toiminnat keskenään, jolloin peruspalveluille ei jää tulevaisuudessa erillistiloja. 
 
Mikäli Mikkelin kaupungin osuus on laina sairaanhoitopiiriltä, käytetään korkona sairaanhoitopiirin 
todellisia korkokuluja ja lainan lyhennys on sairaanhoitopiirin ESPER-hankkeen lainaohjelman mu-
kainen. Edellä mainitut Mikkelille kohdistuvat poistot lisätään lainaan. 
 
Verrattaessa Mikkelin kaupungin tulevaisuuden tilantarvetta sairaala-alueella nykyisin kaupungin 
SOTE:n käytössä olevaan tilamäärään, voidaan todeta seuraavaa: 

 
- Pankalammen kiinteistöjen (ylä- ja alatalo) pinta-ala on n. 7900krsm² 
- SOTE:n käytössä Pankalammella on n. 7500krsm² 
- vastaanottopalveluiden aktiivikäytössä (vastaanottohuoneet, toimistot, odotustilat, käytä-

vät) on n. 2500krsm² 
- Pankalammella on kaikille toimijoille yhteisiä tiloja tuhansia neliöitä: laboratorio, röntgen, 

ruokala, keittiö, henkilökunnan tilat, varastot, välinehuolto, tukipalvelutilat.  
- kun Pankalampi siirtyy sairaala-alueelle, voidaan tilankäyttöä tehostaa merkittävästi kun ei 

tarvita erillisiä yhteisiä tiloja 
- kaupunki maksaa edellä mainituista yhteisten tilojen käytöstä sairaanhoitopiirin palveluiden 

hinnoissa muiden kuntien tapaan 
 
 

11.2 Yhdistyvien vastaanottopalveluiden tuottavuuden tarkastelua  
 
ESPER-hankkeen tuottavuustavoitteeksi on asetettu 10 % (sairaanhoitopiirin valtuusto 29.5.2015). 
Virkamiesvalmistelun esitys oli 5 %. Valtuusto edellytti, että ellei 10 % tuottavuustavoite toteudu, 
tulee hallituksen ryhtyä toimenpiteisiin.  
 
Valtuustotasolla ei ole vielä tarkemmin määritelty seuraavia asioita: 

- säästötavoitteiden aikataulu 
- säästötavoitteiden kohdentuminen toiminnoittain 
- ESPER-säästöjen suhde sairaanhoitopiirin ja kaupungin säästötavoitteisiin 
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- tarkastellaanko tuottavuuden paranemista pelkästään sairaala-alueella toteutettavan toi-
minnan osalta vai huomioidaanko tarkastelussa koko SOTE-palveluiden kokonaisuus (kotoa-
kotiin -tarkastelu) 

- ESPER-säästöt osana koko tuotantoalueen tuottavuusohjelmaa 
 
Lähtökohtaisesti on oletettu mm. ESPER-ohjausryhmässä, että tuottavuustavoitteen piiriin kuuluisi 
sairaanhoitopiirin koko toiminta ja Mikkelin kaupungin sairaala-alueelle siirtyvät toiminnot. Mikäli 
tämä on ESPER-tuottavuustavoitteen sisältö, tarkoittaa 10 %:n tavoite n. 23 milj.€ säästötavoitetta 
(22,6 milj.€ on 10 % ESSHP:n ja yhdistyvän toiminnan käyttökustannuksista vuonna 2015, luku on 
tarkistettava). 
 
Säästöjä tavoitellaan kiinteistökuluissa ja henkilöstökuluissa. Kiinteistökuluissa saadaan säästöä 
Pankalammen kiinteistön jäädessä pois käytöstä ja toisaalta erikoispoliklinikoiden tiivistymisestä. 
Pankalammen YLE-vastaanottojen aktiivikäytössä on nykyisin n. 2700krsm² (=3240brm²), jonka li-
säksi yhteiskäyttöisiä tiloja on n. 2900brm². Pankalammen vastaanotot maksavat tilavuokraa kau-
pungille yhteensä 69.619€/kk n. 6140brm²:stä (keskustelu tilahallinnon kanssa 17.9.2015). Kampuk-
sella aktiivikäytössä olevaksi tilatarpeeksi on arvioitu n. 1636brm². Pankalammen kiinteistökustan-
nusten (kaukolämpö, sähkö, vesi, kiinteistönhoito, siivous) säästö arvioidaan 345.000€ vuodessa 
(alustava arvio).  Se, mitä säästetään vuokrakustannuksissa on kaupungin laskennassa. Vastaanot-
toalueella toimivilla erikoispoliklinikoilla vastaanottohuoneiden määrä vähenee 15 kpl mutta toi-
saalta vastaanottoalueelle rakennettava monitilatoimistoalue (620m²) syö tämän tilasäästön. Tär-
keä osa kiinteistöjen tuottavuutta on kiinteistön käyttöarvon maksimoiminen ja käyttökustannusten 
minimoiminen elinkaaren aikana. Mm. energiatehokkuudessa tavoitellaan 20 % säästöä.  
 
Kiinteistösäästöjen lisäksi tuottavuutta pystytään nostamaan uudistamalla vastaanottoprosesseja ja 
poistamalla päällekkäisyyksiä (SOTE-integraatio), varmistamalla toimiva työnjako, kehittämällä tie-
tojärjestelmiä ja hyödyntämällä teknologiaa. Keskeinen toiminnallinen muutos, jonka avulla saa-
daan aikaiseksi erityisesti hyötyä potilaalle/asiakkaalle ja yhteiskunnalle, on se, että pystytään tar-
joamaan hoitoa ja tutkimuksia mahdollisimman paljon saman käynnin aikana. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että pystytään järjestämään erikoislääkäreiden konsultaatiotuki yleislääkärivastaan-
otoille ja vastavuoroisesti yleislääkärituki kliinisten alojen lääkäreille.  
 
Se, miten paljon SOTE:n henkilöstökuluissa pystytään vähentämään tämän toimintamallin myötä, 
riippuu mm. siitä, ovatko sekä YLE-vastaanottotoiminta että erikoispoliklinikoiden toiminta yhden 
johdon ja budjetin alaisuudessa vai säilyvätkö nykyiset hallinnolliset rajat ja niiden mukana osaopti-
mointi ja potilaiden lähettäminen palvelusta toiseen. Kysymys Mikkelin keskussairaalan säilymisestä 
alueen päivystyssairaalana vaikuttaa myös vastaanottojen toimintaan. Kirurgian, gynekologian, pe-
diatrian, psykiatrian…erikoisalojen riittävä päivystyksellinen lääkäriresurssi tarkoittaa lisääntyviä 
henkilöstökustannuksia mutta toisaalta myös mahdollisuutta kyseisten erikoisalojen vastaanotto-
toiminnan lisäämiseen sekä myös konsultoivaan ja ohjaukselliseen toimintaan alueen terveyskes-
kuksissa.  
 
Sähköisen asioinnin lisäämisellä tavoitellaan kustannussäästöjä mm. uusintakäyntien osittaisena 
korvaajana (turvallinen viestinvälitys, laskennallinen säästö vuositasolla 65.000,00€) ja ajanvarauk-
sen sähköistämisellä (laskennallinen työaikakustannussäästö vuositasolla 282.000,00€). Itseilmoit-
tautumisen osalta on vuosi käyttöönoton jälkeen voitu 2,5 sihteerin työpanos siirtää muihin tehtä-
viin ja taloudellinen hyöty on ollut 75.000,00€ vuodessa. Sähköisten kutsukirjeiden ja lomakkeiden 
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täyttäminen nopeuttaa hoitokäyntejä ja tämän vuotuiseksi työaikakustannussäästöksi on arvioitu 
683.950,00€. Myös asiakkaan/potilaan itsensä täyttämän sähköisen hoidontarpeen arviointilomak-
keen käyttöönotto tulee mahdollistamaan nykyistä tarkoituksenmukaisemman palveluiden käytön 
ja osaltaan tehostamaan toimintaa. Sähköistä asiointia kehitetään yhdessä Mikkelin seutusoten ja 
muiden kuntien kanssa - rinnakkain sairaala-alueen ICT:n kehittämisen kanssa.  
 
Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen jälkeen tuottavuutta saadaan parannettua myös energiate-
hokkuuden kasvamisella. Alustavien laskelmien mukaan lämmitykseen kuluvaa energiaa on mah-
dollista vähentää 13 % ja sähköenergian kulutusta 16 %, mm. vaihtamalla valaisimet led-valoiksi.  
 
Tuottavuustarkastelun rinnalla on vielä tärkeämpää tarkastella toiminnan vaikuttavuutta ja palve-
lujärjestelmän tuottamia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Palveluiden hyvän vaikuttavuuden on 
todettu tuottavan parhaat tulokset kustannusten hallinnassa; tällöin palvelujärjestelmä on valjas-
tettu ydintehtävän suorittamiseen.  
 

11.3 Vastaanottoalueen rahoitussuunnitelma 
 
Vastaanottoalueen remontin kustannukset ovat n. 8,4milj.€. Kustannukset ovat yksi osa ESPER-
hankkeen neljästä rakennusvaiheesta.  Sairaanhoitopiiri toteuttaa rahoituksen lainarahoituksena, 
yhteensä n. 120 milj.€, lyhennysajan ollessa 20 vuotta. Hankkeen alhaiset korkokulut ovat 2 % kor-
koarviolla n. 5,3 milj.€. Lainarahoituksessa on huomioitu, että sekä rakennusvaihe ja varsinainen 
käytön aika ovat yhtä rahoituskokonaisuutta. Lainaa nostetaan erikseen tehtävän suunnitelman 
mukaisesti hankkeen edetessä. Vastaanottoalueen rakentaminen alkaa marraskuussa 2015 ja jat-
kuu vaiheittain aina vuoteen 2020 saakka. Vastaanottoalueen rakentamiseen otetaan lainaa jo 
tänä vuonna riippuen hankkeen laskutuksen etenemisestä. Väliaikainen rahoitus hoidetaan kunta-
todistuksilla ennen kuin on tiedossa selvät kuukausittaiset maksupostit.  
 
Kesän 2015 aikana on suoritettu rahoituksen kilpailutus, jonka tulosta esitellään hallitukselle 24.9 
ja valtuustolle 9.10.2015. Rahoituksen kilpailutuksen rinnalla on käyty erillistä neuvotteluprosessia 
Euroopan Investointipankin (EIP) kanssa ja pankilta saadun alustavan hintaindikaation perusteella 
sairaanhoitopiirin kannattaa jatkaa prosessia EIP:n kanssa. ESPER-hankkeen rahoitus onkin suunni-
teltu toteutettavaksi niin, että rahoituksesta noin puolet koostuu pitkäaikaisesta rahoituksesta Eu-
roopan Investointipankilta ja loppuosa pitkäaikaisesta rahoituksesta Kuntarahoitukselta. Euroopan 
Investointipankki tekee Hankkeeseen tutustumis- ja tarkastuskäynnin 23–24.9.2015.  
 
Rakentamista rahoitetaan osittain myös lyhytaikaisen rahoituksen turvin (kuntatodistukset) ja 
hankkeessa käytetään kuukausittaista rahoitussuunnitelmaa. Korkoriskin hallitsemiseksi lähtökoh-
tana on, että 50–70% lainamäärästä on suojattu. Tarkempi rahoitussuunnitelma on tekeillä ja val-
mistuu lokakuussa 2015.  
 
 

12.  VÄISTÖSUUNNITELMA  
 
Toimintojen siirtyminen väistöön koskettaa erityisesti erikoissairaanhoidon poliklinikoita mutta jol-
tain osin myös perusterveydenhuollon vastaanottoja; kaksi perusterveydenhuollon vastaanottotii-
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miä pääsee siirtymään suoraan lopullisiin tiloihin, mutta kaksi tiimiä on väistötiloissa keskussairaa-
lassa maaliskuuhun 2018. Kesän ja syksyn 2015 aikana väistöön siirtyvät nykyiseltä sairaalan poli-
klinikka-alueelta kaikki ne toiminnot, jotka jäävät ensimmäisen rakentamisvaiheen urakka-alueen 
sisälle. Joissakin tapauksissa siirtyminen uusiin tiloihin on pysyvä sijoitusratkaisu (neuropsykologit 
ja ravitsemusterapeutit) mutta pääsääntöisesti toiminnot muuttavat takaisin pysyville paikoilleen 
vaiheittain vuosien 2016-2020 aikana.  
 
Väistösuunnitelmassa voidaan erottaa neljä vaihetta: 

1. VAIHE kesä-syksy 2015 --> marraskuu 2016. Tänä ajankohtana suurin osa nykyisistä erikois-
sairaanhoidon poliklinikoista siirtyy väistöön  

2. VAIHE syksy 2016 --> marras-joulukuu 2017. Tänä ajankohtana osa erikoissairaanhoidon po-
liklinikoista palaa väistöstä uudistetulle poliklinikka-alueelle rakentamisen ensimmäisen vai-
heen valmistuttua. Päivystys siirtyy remontoidulle poliklinikan HK-alueelle ja toimii kyseisissä 
tiloissa kunnes palaa takaisin nykyisiin, remontoituihin päivystyksen tiloihin marras- joulu-
kuussa 2017. Silmäyksikkö joutuu väistöön, kun päivystystä aletaan remontoida loppuvuo-
desta 2016.  

3. VAIHE tammi-toukokuu 2017 --> kesäkuu 2018. HK-tiloissa suoritetaan uusi, vastaanottojen 
tilatarpeita vastaava täydennysremontti ja tietyt vastaanotot pääsevät siirtymään HK-alu-
eelle kesäkuussa 2018.  

4. VAIHE ulottuu aina vuoteen 2020, jolloin HK osan 3 kerrokseen sijoittuvat vastaanotot (iho-
taudit, kirurgia, endoskopia, hoidon varaajat) pääsevät muuttamaan lopullisiin tiloihin.  

 
Haastavin tilanne väistöjen osalta on keväällä 2017, kun vielä ei ole rakennettu uutta tilaa ja päivys-
tys muuttaa väistöön HK-osalle. Kaiken kaikkiaan henkilöstöltä sekä asiakkailta ja potilaita kysytään 
paljon venymistä ja kärsivällisyyttä väistövuosien aikana. Asiakkaille aiheutuvia väliaikaisissa tiloissa 
toimimisen ongelmia pyritään helpottamaan mm. opastus- ja neuvontajärjestelyillä. Henkilökunnan 
jaksamisessa on huomioitava, että työntekijöihin ei tule kohdentaa väistöaikana liian suuria muita 
muutospaineita.  
 
Eri toimintojen tarkempi väistösuunnitelma näkyy alla olevasta taulukosta.  
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Taulukko 2. Vastaanottopalveluiden muutto- ja väistöratkaisut 
 

Yksikkö Väistön aikainen  
sijainti 

Muuttoajan-
kohta/väistö 

Lopullinen sijainti Muuttoajan-
kohta, pysyvä si-
jainti 

Neuropsykologit ei väistöä  3E 6/2015 

Ravitsemustera-
peutit 

ei väistöä  3E 8/2015 
PTH ravitsemus-
terapeutti v. 
2016 lopussa 

Sisätautien pkl, 
diabetes pkl, jal-
katerapia 

6DE 10/2015 1G 11/ 2016 tai 
01/2017 

Kirurgian pkl 5DE 10/2015 ortopedia 1H 
muut toiminnot 
3. krs 

11-12/2017 
v. 2020 

Neurologian pkl 4D 6/2015 1H 11-12/2017 

Ihotautien pkl 4E 9/2015 3. krs v. 2020 

Hoidonvaraajat 6D 
5D 

8/2015 
12/2016 

3. krs 
 

v. 2020 

Endoskopia 3F 10/2015 3. krs v. 2020 

Yleissairaala- ja 
akuuttipsykiatria 

2E  8/2015 Mielentalo/päi-
vystys 

v. 2020 

Keuhkosairauk-
sien pkl 

1E  1G 11/2016 tai 
01/2017 

Gastroenterolo-
gian pkl 

4D/5D 12/2016 3.krs 2020 

YLE-vastaanotot 
(2tiimiä) 

1DE 01/2017 1HK 11-12/2017 

YLE-vastaanotot 
(2tiimiä) 

ei väistöä  1BG 01/2017 

PÄIVYSTYS 1HK 11/2016 1U 11-12/2017 

Silmätautien yk-
sikkö 

6DE vastaanotot, 
leikkausyksikössä 
toimenpiteet? 

11/2016 OJ? 11/2017 

 
 
 

13. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA  
 
Tulevan vastaanottotoiminnan henkilöstön tarpeeseen vaikuttavat keskeisesti sekä palvelutarpeen 
ja osin myös sairauskirjon muutokset väestön ikääntyessä, että terveyspalvelujen avohoitopainot-
teisuuden lisääntyminen. Nämä tulevat kokonaisuudessaan lisäämään avohoidon volyymejä. Toi-
saalta sähköiset asiointimahdollisuudet (ml. kotiseurantaa mahdollistavat älypuhelinsovellukset ja 
kotimittaustulosten välittäminen, videovälitteinen kommunikointi) tulevat muuttamaan nykyisiä 
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toimintamalleja ja vähentävät polikliinisten vastaanottokäyntien volyymejä. On arvioitu, että säh-
köisen asioinnin piiriin voidaan siirtää ainakin 10% nykyisistä vastaanottokäynneistä.    
 
Vastaanottotoiminnan henkilöstöresurssin tarvearvioinnin lähtökohtana on käytetty nykytoiminnan 
analyysiä. Lisäksi Delfoi Oy on tehnyt toiminnan simulointia, jonka tavoitteena on ollut ensisijaisesti 
tilatarpeen realistinen analysointi. DRG Medical Systems Oy:n on laatinut tulevan henkilöstöresurs-
sin tarvearviointia, joka pohjautuu nykyisiin toimintamalleihin.  
 
Tekijät, jotka myös vaikuttavat avohoitokontaktitarpeisiin, liittyvät mm. yhden käynnin periaattee-
seen eli saman kontaktin yhteydessä pyritään tarjoamaan hoitoa ja tutkimuksia mahdollisimman 
paljon. Tähän toimintamalliin liittyy myös se, että erityistason konsultointia pyritään toteuttamaan 
perustasolle suuntautuvan kontaktin yhteydessä. Näitä kontakteja on arvioitu voivan olla ad 5% vas-
tanottokäynneistä. Osa konsultoinneista vähentää ohjausta erityistason vastaanotolle. Jatkoseuran-
tojen osalta toteutetaan potilassegmentointia ja suunnitellaan tarkoituksenmukainen jatkohoito. 
Ryhmävastaanotto-toimintamalli otetaan käyttöön.   
 
Henkilöstösuunnitelmaan vaikuttaa myös se, missä määrin henkilöstön yhteiskäyttöisyyttä voidaan 
hyödyntää. Käytännössä tätä voidaan toteuttaa mm. muodostettavalla diabetesvastaanotolla, jossa 
erityistason ja perustason toiminnot yhdistetään. Samoin yhteiskäyttöisyys mahdollistuu muodos-
tettavassa palvelukeskuksessa.    
 
Terveydenhuollossa on tulossa pulaa henkilöstöstä ja aiempaa enemmän tulisi saada aikaan ole-
massa olevalla resurssilla. Eläköityminen tarjoaa mahdollisuuden suunnata resurssia asiakaskunnan 
palvelutarpeen tyydyttämiseksi. Henkilöstön osaaminen on voimavara, joka tulisi saada suunnattua 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.  
 
 
Taulukko 3. Erikoissairaanhoidon poliklinikoilla odotettavissa oleva eläköityminen (63-

vuotta täyttävät). Poliklinikoilla oli 256 vakanssia 1.1.2015. 
  

 

   

 

 

 Lääkärit Hoitohenkilöstö 

Hoi-

to-

hen-

ki-

löstö 

II 

aste 

Osas-

tonsi

htee-

rit 

Kun-

tou-

tusoh-

jaajat 

Sos.hoi-

tajat 

Psy-

ko-

lo-

git 

Yh-

teensä 

2015 1 2  1 1   5 

2016 3 4  3  1 1 12 

2017 1 1 1 3    6 

Kaikki yhteensä        23 
  

        

 
 



36 
 

14.  VASTAANOTTOALUEEN RAKENTAMISEN JA TOIMINNALLISEN MUUTOKSEN VAIKU-
TUSTEN JA RISKIEN ARVIOINTI 

 
 
Hankesuunnitelmassa arvioitiin koko hankkeen vaikutuksia ja riskejä. Alla olevassa taulukossa pei-
lataan riskin toteutumisen todennäköisyyttä rakentamisen ensimmäisen vaiheen eli vastaanotto-
alueen osalta. Riskiä arvioitaessa isona kuvana on lääkärivaje alueen terveyskeskuksissa ja erikois-
sairaanhoidossa sekä tuottavuuteen liittyvät haasteet. 
 
Taulukko 4. Vastaanottopalveluiden ja koko ESPER-hankkeen riskiarvioinnin taulukko.  
 

RISKI ja toteuma 
2015 

Riskin to-
dennä-
köisyys, 
koko ES-
PER 
hanke 

Riskin 
toden-
näköi-
syys, 
vastaan-
ottopal-
velut 
 

Toteutuneen riskin vaiku-
tus 

Toimenpiteet riskin hal-
litsemiseksi ja vastuu-
taho 

Väestön ja asiak-
kaiden vähäinen 
sitoutuminen 
hankkeeseen 

matala hyvin 
matala 

Hankkeen kannatus 
heikko 
Pelko palveluiden menet-
tämisestä  

-tiedotus 
-asiakasraadit, järjestö-
jen mukaan ottaminen 
suunnitteluun 
Sairaanhoitopiirin joh-
taja ja johtajaylilääkäri 

Hankkeen avain-
henkilöriski: han-
kehenkilöstö on 
lyhyillä, määräai-
kaisilla sopimuk-
silla 
 

kohtalai-
nen 

korkea Suunnitelmat eivät ole pä-
teviä ja aikataulu venyy 

-hanketoimiston vahvis-
taminen, avainhenkilöi-
den sitouttaminen, kan-
nustaminen 
Sairaanhoitopiirin joh-
taja ja kehitysjohtaja 

Erikoissairaanhoi-
don henkilöstön 
rekrytointion-
gelma (erikoislää-
kärit) 

erittäin 
korkea 

erittäin 
korkea 

24/7 päivystyssairaalan 
toiminta vaakalaudalla  
vaikuttaa myös vastaanot-
tojen toimintaan, ostopal-
velut lisääntyvät 

-proaktiivinen rekrytointi 
eläkepoistuma huomioi-
den, 
-kannustava henkilöstö-
politiikka 
-myönteinen työnantaja-
maine 
Henkilöstöpäällikkö, sai-
raanhoitopiirin hallitus, 
sairaanhoitopiirin joh-
taja, hallintoylihoitaja 

Muun SOTE-henki-
löstön saatavuus 

korkea korkea Perustoiminta vaarantuu 
ja ulkoistaminen lisääntyy 

katso edellä 
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Poliittinen riski 
valtakunnallisesti: 
tulevan lainsää-
dännön epäselvä 
tilanne 

korkea matala Alueellinen ja seudullinen 
päätöksenteko ja sitoutu-
minen vaarassa 

-avoin ja läpinäkyvä val-
mistelu, ESPERin integ-
raatio ESSOTE:n kanssa, 
hankkeesta tiedottami-
nen 
Sairaanhoitopiirin joh-
taja 

Poliittinen riski 
maakunnassa  

kohtalai-
nen 

kohtalai-
nen 

katso edellä 
 

katso edellä 
-yhteisten tavoitteiden 
ja keinojen hakeminen 
Sairaanhoitopiirin joh-
taja 

Investoinnin ra-
hoittaminen tilan-
teessa, jossa ny-
kyinen matala kor-
kotaso voi nousta 
takaisinmaksuai-
kana 

korkea korkea Korkotason nousu voi 
merkitä kymmenien mil-
joonien lisälaskun ja jopa 
pysäyttää hankkeen.  
 

-rahoituksen suojaus 
-Mikkelin maksuosuus 
ESPER-hankkeesta päte-
västi selvitetty 
Sairaanhoitopiirin joh-
taja 

Hankkeen kustan-
nusten nousu so-
vitusta 

kohtalai-
nen 
 
 

kohtalai-
nen 

Pääomakustannusten kar-
kaaminen 

-suurista hankemuutok-
sista pidättäytyminen, 
-kilpailutusosaaminen, 
sopimustenhallinta ja 
kontrolli 
Hankejohtaja ja projekti-
johtaja 

DRG-hintojen 
nousu investoin-
nin vuoksi 

kohtalai-
nen 

kohtalai-
nen  

Kuntalaskutuksen kasvu -edellyttää tuottavuu-
den nostamista 
Sairaalajohtaja, hallinto-
ylihoitaja 

SOTE-kustannus-
ten nousu, ikära-
kenne ja palvelu-
tarpeen kasvu ja 
väestön vähene-
minen 

kohtalai-
nen 

kohtalai-
nen  

Taloudellinen kantokyky ei 
riitä 

-koko ESPER-hanke täh-
tää tuottavuuden lisää-
miseen 
-työnjakoa maakunnan 
sisällä sekä ERVA-alu-
eella kehitettävä 
Sairaalajohtaja, johta-
jaylilääkäri, hallintoyli-
hoitaja 

Imagoriski, hank-
keen positiivinen 
näkyvyys  

matala matala Hanke saa negatiivista jul-
kisuutta 

-hyvä tiedotus ja näky-
vyys 
-korkea profiili 
Sairaanhoitopiirin joh-
taja 
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Henkilöstön si-
touttaminen hank-
keeseen/ muutok-
seen, 
muutosvastarinta 

korkea korkea Hankkeen toteutus vaa-
rantuu, toiminta jatkuu 
’entisellään’ 
jarrutuskitka, 
henkilöstön menetys 

-muutosjohtaminen 
-tiedotus 
-riittävät resurssit suun-
nitteluun ESPER-toimis-
tossa ja linjaorganisaa-
tiossa 
Sairaalajohtaja, henki-
löstöpäällikkö, hallinto-
ylihoitaja, Fkeskijohto 

Kaavoituksen ete-
neminen 

korkea matala Rakentaminen viivästyy 
(erityisesti kuuma sairaala, 
perhetalo ja pysäköinti-
talo) ja kustannukset nou-
sevat 

-kaavavalituksen käsitte-
lyn kiirehtiminen 
-rakennuslupa polikli-
nikka-alueelle 
Mikkelin kaupunki 

Rakentamisen ai-
kainen väistötilo-
jen toimivuus 

korkea 
 

kohtalai-
nen 

Henkilöstö väsyy, 
potilaat tyytymättömiä, 
tuottavuus laskee, 
toiminnan laatuongelmia 
(melu, pöly, puhtaus, lo-
gistiikka) 

-ennakoiva riskienarvi-
ointi suoritetaan jokai-
sessa väistötilassa ennen 
toiminnan alkamista  
- jatkuva riskinarviointi 
sis. mm. henkilöstön jak-
samisen 
Turvallisuuspäällikkö, 
työsuojeluvaltuutettu, 
tukipalvelujohtaja 

Sairaalan toimin-
nan turvallisuus-
riskit työmaan ai-
kana 

kohtalai-
nen 

matala Sairaalan toiminta vaaran-
tuu rakenteellisesti sekä 
toiminnallisesti työmaan 
aikana 

-jokaiselle vaiheelle laa-
ditaan oma turvallisuus-
asiakirja 
-riskejä hallitaan laadi-
tun turvallisuusoppaan 
mukaisesti 
-arviointi koko hankkeen 
ajan työsuojelutoimikun-
nassa 
Turvallisuuspäällikkö, 
työsuojeluvaltuutettu, 
sairaalajohtaja ja infek-
tioylilääkäri  

Työturvallisuus-
riski rakentami-
sessa 

  
 

kohtalai-
nen 

kohtalai-
nen 

Työmaan tilapäinen py-
sähtyminen, avainhenki-
löiden loukkaantuminen, 
oikeudelliset vastuut. 

-tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksissa vastuun-
jako aukottomaksi 
-riskit tunnistetaan ja 
toimenpiteet suunnitel-
laan ESPER-rakentami-
sen turvallisuusoppaassa 
kuvatun prosessin mu-
kaisesti 
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Turvallisuuspäällikkö, 
työsuojeluvaltuutettu ja 
projektipäällikkö 

Hankeorganisaa-
tion ja linjaorgani-
saation työnjako 
ja yhteistyön suju-
vuus 

korkea kohtalai-
nen 

Päällekkäistä työtä, skis-
maa, 
tehtävien väliinputoamista 

-selkeät toimenkuvat ja 
vastuun määritelty hal-
lintomallissa 
-ESPER-toimistolla ei ole 
päätösvaltaa, vain val-
misteluvalta  
Sairaanhoitopiirin joh-
taja, kehitysjohtaja 
 

ICT-ongelmat; 
verkot, kaapelit, 
koneet, ohjelmat 

korkea kohtalai-
nen 

Katkoksia, lisäkustannuk-
sia, toiminnan häiriintymi-
nen 
 

-tietohallinnon sitomi-
nen tiiviisti hankkeeseen 
(toiminnallisesti ja tekni-
sesti) 
- ESPER-ICT projektipääl-
likön palkkaaminen 
Tietohallintopäällikkö 

Hankkeen hallinta 
ja aikataulu 

kohtalai-
nen  

kohtalai-
nen 

Kokonaisuus ei pysy kä-
sissä, talous, aikataulutus, 
toiminta vaarantuu 

-projektitoimistoon riit-
tävä vahvuus ja osaami-
nen 
-tarvittaessa ulkoinen 
tuki projektin hallin-
noimiseen 
Hankejohtaja ja projekti-
johtaja 

SOTE-integraatio 
ei toteudu 

kohtalai-
nen 

kohtalai-
nen 

Palveluiden suurkulutta-
jien prosessit eivät ole hal-
linnassa, volyymit ja kus-
tannukset nousevat 
PTH:n ja ESH:n toiminnat 
jäävät erilleen 

-suunnitteluyhteistyö 
Mikkelin ja muiden kun-
tien kanssa 
-ESSO-hanke 
Ylilääkäri (ESSO-hanke) 
ja muutosjohtaja (Mik-
kelin kaupunki) 

Muiden kuntien 
palveluiden kehit-
täminen 

matala matala Sairaalakortteli kehittyy ja 
palvelut muualla jäävät ir-
rallisiksi/erillisiksi 
Kuntien sitoutuminen 
hankkeeseen heikkenee 

-tiivis yhteistyö kuntien 
kanssa 
-lähipalveluiden määrit-
tely 
-etävastaanotot, sähköi-
set palvelut, 
-yhteiset palveluproses-
sit 
PTH-yksikkö ja alueen 
perusturvajohtajat 
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Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistä-
minen jää margi-
naaliin 

kohtalai-
nen 

kohtalai-
nen 

Kustannusten nousu, 
epätarkoituksenmukainen 
vaste palvelutarpeeseen 

-tiivis yhteistyö kuntien 
kanssa 
Hallintoylihoitaja ja  
muutosjohtaja (Mikkelin 
kaupunki) 

Korjaavat palvelut 
/erikoispalvelut 
painottuvat liikaa 
suhteessa perus-
palveluihin 

kohtalai-
nen 

kohtalai-
sen kor-
kea 

Kustannusten nousu, 
epätarkoituksenmukainen 
vaste palvelutarpeeseen 

-tiivis yhteistyö kuntien 
kanssa 
Muutosjohtaja (Mikkelin 
kaupunki), ylilääkäri 
(ESSO-hanke) 

Restoratiivinen 
ympäristö (healing 
environment) 

matala kohtalai-
nen 

Rakennettu ympäristö ei 
tue paranemista/ kuntou-
tumista ja 
henkilöstö ei viihdy 

-huolellinen suunnittelu 
-prosenttilinja: taiderat-
kaisut tiloihin 
Projektijohtaja ja arkki-
tehti 
 

Ekologiset näkö-
kohdat 

matala kohtalai-
nen 

Rakennusten energiate-
hokkuus ei parane, kus-
tannukset nousevat 

-huolellinen suunnittelu 
Projektijohtaja ja tuki-
palvelujohtaja 
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