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ITU 2022 

 Inhimillisesti tehokas uusi sairaala 2022 

 Toimintakonsepti 

1. Johdanto ja periaatteet 

Sairauksien hoito ja kuntoutus on osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta 
 

Tässä dokumentissa kuvataan uudistuvan sairaalan toimintakonsepti. Toimintakonseptia käytetään pohjana 

Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen liittyvässä toiminnan ja tilojen suunnittelussa.  

Toimintakonseptin laadinnassa on ensin työstetty tulevaisuuden sairauksien hoidon ja kuntoutuksen palvelu-

mallin luonnos vuodelle 2022 potilaan näkökulmasta kotoa kotiin – periaatteen mukaisesti. Sairaalan toiminta 

on osa sairauksien hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta, jonka tulee toimia saumattomasti yhteen potilaan 

näkökulmasta. Sairauksien hoito ja kuntoutus puolestaan on osa koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.  

Palvelumallin kuvauksessa on tukeuduttu Lapin Sote-Savotta – hankkeen asiakasprosessityöhön, sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan sekä muuhun alueelliseen valmisteluun.  Sosiaali- ja terveyden-

huollon palveluiden kokonaisuus ja myös sairauksien hoidon ja kuntoutuksen kokonaisprosessin ohjaus on 

alueuudistuksen valmistelutilanteen mukaan tulossa maakunnan järjestämisvastuulle 1.1.2019 alkaen. 
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Tulevaisuuden sairaala on osa sairauksien hoidon ja kuntoutuksen prosessia 
 

Tulevaisuuden sairaala on osa alueen sairauksien hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta. Tulevaisuuden sairaa-

lan konseptiin on tässä sisällytetty nykyisen erikoissairaanhoidon toimintojen lisäksi sellaiset toiminnot, jotka 

mahdollisesti myöhemmin tulevat sijaitsemaan sairaalan yhteydessä ja jotka tulee huomioida sairaalan tontin 

käytön kokonaissuunnittelussa.  Toimintakonseptin tarkasteluajankohtana on käytetty vuotta 2022 ja oletuk-

sena on, että maakuntauudistuksen myötä tai muutoin sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa voidaan tavoi-

tella systeemin kokonaishyötyä ja esimerkiksi vähentää päällekkäisiä rakenteita Rovaniemellä. Oletuksena on 

myös, että Lapin sairaanhoitopiirin alueella sairaalahoitoa ei keskitetä merkittävässä määrin Rovaniemelle 

vaan kuntien terveyskeskusten toiminnan muutos kohdistuu enemmän rajapinnalle asumispalveluiden ja ko-

tiin vietävien palveluiden kanssa ja. Erikoissairaanhoidon työnjaon osalta tilanne on syksyllä 2016 vielä kesken 

mutta tilasuunnittelussa tulee varautua erikoissairaanhoidon päivystyksen ja elektiivisten toimintojen työnjaon 

muutoksiin.   

Sairauksien hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuudessa voidaan erottaa erilaisia linjoja tai osaamis- ja palveluko-

konaisuuksia. Kuvassa 1. on kuvattu sairauksien hoidon ja kuntoutuksen näkökulmasta keskeisimmät linjat, 

jotka vaikuttavat myös sairaalan toiminnan suunnitteluun. Erilaisten linjojen ja toimintojen yhteensovittami-

seksi tulee erityisesti kiinnittää huomiota potilaan hoidon kokonaisuuden hallintaan.  

Kuvissa 2. ja 3. on hahmoteltu, miten peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon toiminnon sijoittuvat kokonai-

suuteen ei-kiireellisessä ja päivystysalkuisessa potilaan prosessissa.  

Kuva 1. Luonnos sairauksien hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuudesta 2022 
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Kuva 2. Ei-kiireellinen sairauksien hoito ja kuntoutus 2022 – luonnos 

 

Kuva 3. Päivystysalkuinen sairauksien hoito ja kuntoutus 2022 –luonnos 
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Tulevaisuuden muutossuunnat ja taustaoletukset 
 

Toimintakonseptissa on tehty oletuksia tulevaisuuden suhteen. Osa oletuksista on nykytilan säilymistä, osa 

lainsäätäjän tai tulevan järjestäjämaakunnan käsissä ja osa edellyttää aktiivista sairaanhoitopiirin ja alueen 

kuntien kehittämistä. Tämän vuoksi toimintakonseptiin sisältyy epävarmuutta ja riskejä. Riskejä voidaan hallita 

muuntojoustavuudella niin toiminnan kuin tilojen suunnittelussa sekä aktiivisella vaikuttamisella tulevaisuu-

teen.  

Taustaoletukset vuodelle 2022 

- Peruspalvelut maakunnan alueella ovat toimivat 

- Maakuntauudistus on toteutunut ja järjestämisvastuu on maakunnalla tai muutoin voidaan johtaa ja 

optimoida sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta alueella 

- Rovaniemellä on laajan päivystyksen sairaala 

- Monituottajamalli toteutuu peruspalveluissa ja rajapintoja on nykyistä enemmän 

- Erikoissairaanhoidossa pärjätään kilpailussa ja asukkaat haluavat käyttää oman maakunnan palveluja  

- LSHP:n alueella sairaansijoja ei keskitetä merkittävästi Rovaniemelle 

- Tietoliikenteen infrastruktuuri mahdollistaa etäpalvelujen kehittymisen 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat uudistuneet ja mahdollistavat tiedon käytettävyy-

den ja potilaan prosessin ohjauksen 

Tulevaisuuden sairaalan suunnittelunkannalta merkittäviä muutossuuntia ovat  

- Potilaiden/asiakkaiden toimijuuden vahvistuminen  

- Väestön ikääntyminen 

- Toimintakykynäkökulman korostuminen 

- Sairaanhoidon avohoitopainotteisuus 

- Digitalisaatio, paikkariippumaton toiminta 

- Tiukkeneva talous 

- Verkostomainen toiminta lisääntyy 

Potilaan hoidon kokonaisuus tehdään toimintojen ketjuna ja osaamisverkostossa 
 

Sairaalan toiminnot tuottavat osan potilaan prosessista. Toiminnot sisältävät standardoituja potilaan palvelu-

ketjun osia, joita pyritään jatkuvasti kehittämään ja optimoimaan. Toimintojaon perusteena on käytetty eri-

tyisosaamisen laatua, tarvittavia tiloja, teknologiaa ja päivystyksellisen valmiuden tasoa. Toiminnot muodosta-

vat yhtenäisen ketjun, joka liittyy juohevasti potilaan ja hänen perheensä elämään ja muihin palveluihin. Erityi-

sesti siirtymäkohtien ja rajapintojen yhdenmukaistaminen helpottaa toimimista tuottajaverkostossa.  

Toiminnoissa osaprosesseja segmentoidaan asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti. Asiakassegmentoinnissa 

huomioidaan muun muassa potilaiden sairauksien laatu, määrä ja vakavuus, potilaan toimintakyky, hoidon 

kiireellisyys, asuinpaikka, kielelliset ja kulttuuriset erityispiirteet, muiden palvelujen käyttö sekä kyky ja mah-

dollisuus käyttää sähköisiä palveluja.  Eri asiakasryhmillä on erilaisia tarpeita esimerkiksi palvelumuodon tai 

tilojen suhteen. Esimerkiksi muistisairaat tarvitsevat turvallista ja rauhallista ympäristöä, lapset heille ja per-

heille mitoitetut tilat, kaukana asuvat hyötyvät eniten etäpalveluista ja asioinnin keskittämisestä samalle päi-

välle. Toimintojen segmentointi ja standardointi sekä rajapintojen hallinta ovat keskeisiä kehittämiskohteita. 
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Osaaminen, tieto, teknologia ja tilat yhdistyvät optimaalisesti 
 

Potilaan prosesseissa tavoitteena on, että oikea osaaminen ja teknologia on potilaan käytettävissä oikea-

aikaisesti ja erilaista asiantuntijuutta ja tukipalveluita kyetään sujuvasti yhdistämään potilaan tarpeen mukaan 

riippumatta esimerkiksi siitä, millä osastolla tai missä yksikössä potilas on hoidettavana. Tieto liikkuu potilaan 

mukana, osaaminen liikkuu vähintäänkin virtuaalisesti. Lääketieteellinen korkea teknologia ja vaativa sairaan-

hoito ovat sen sijaan alueellisesti keskitettyä. 

Henkilöstö on sairaalan tärkein resurssi ja osaaminen potilaan hoidon ja kuntoutuksen kriittinen menestysteki-

jä. Lääketieteen, hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen on erikoissairaanhoidossa keskiössä. Entistä kes-

keisempää potilaan ja perheen toimijuuden lisääntymisen ja myös työhyvinvoinnin kannalta on myös vuoro-

vaikutukseen verkostossa toimimiseen liittyvä osaaminen. Omien toimintojensa tuottamisen lisäksi sairaalan 

asiantuntijat tukevat osaamisellaan muita toimintoja sairaalassa ja sen ulkopuolella ja ovat osa alueen osaa-

misverkostoa. Kiinteiden tiimien lisäksi voidaan muodostaa organisaatiorajat ylittäviä projektiluonteisia tiimejä 

potilaan tarpeen mukaisesti silloin, kun standardiprosessi ei vastaa potilaan ja hänen perheensä tarpeisiin tai 

tarvitaan laaja-alaista tilanteen arviointia ja suunnitelmien laatimista. Verkostotyön toimintamallit ovat yksi 

keskeinen kehittämiskohde.  

Tarvittavan tiedon potilaan hoidon kokonaisuudesta tulee olla käytettävissä potilaalla ja hänen hoitoonsa osal-

listuvilla ammattilaisilla. Tietojärjestelmien tulee tukea potilaan hoitoprosessia ja erilaisten resurssien opti-

maalista yhteensovittamista sekä auttaa myös jatkuvuuden turvaamisessa potilaan siirtyessä toimintojen välil-

lä. Tiedon hallinta on keskeinen kehittämisen kohde. 

Tilojen tulee olla turvalliset, viihtyisät sekä paranemista, kuntoutumista, toimintaprosessia ja työhyvinvointia 

tukevat sekä tarttuvien tautien leviämistä ehkäisevät. Tilojen ja laitteiden käyttöasteen optimoinnilla vähenne-

tään kiinteitä kuluja, jotta potilaiden hoito voidaan turvata. Tilojen kehittäminen on keskeinen kehittämisen 

kohde. 

 

Tulevaisuuden sairaala toteuttaa Lapin sairaanhoitopiirin strategisia valintoja 
 

Tulevaisuuden sairaala toteuttaa Lapin sairaanhoitopiirin strategiaa, jonka strategiset valinnat on päivitetty 

vuosille 2017 – 2020  Strategiset valinnat on kuvattu seuraavasti: 

Lapin laajan päivystyksen sairaala 

Lapin keskussairaalan on Lapin laajan päivystyksen sairaala. Tämä linjaus perustuu sairaalan maantieteelliseen 

sijaintiin, harvaan julkiseen terveyspalvelujen verkkoon ja vaihtoehtoisten palvelujen puutteeseen. Valtakun-

nallisissa suunnitelmissa Lapin keskussairaala on yksi 12:sta laajan päivystyksen sairaalasta.  

Erikoissairaanhoidon päivystys on turvattava 24 tuntia vuorokaudessa viikon ja vuoden jokaisena päivänä. Päi-

vystävä erikoisalat ovat riippuvaisia toisistaan, eikä niistä mistään voida luopua aiheuttamatta ongelmia päi-

vystyskyvylle. Kirurgista päivystystä ei voi toteuttaa ilman anestesiapäivystystä eikä synnytystoimintaa ilman 

lastentautien päivystystä. Myös sisätautien, neurologian ja psykiatrian hätätilanteet on voitava hoitaa. Kaikki 

päivystävät erikoisalat tarvitsevat kuvantamis- ja laboratoriopalveluja. Päivystyskyvyn ja päivystyksen turvaa-

miseksi tehdään yhteistyötä muiden OYS:n ja muiden OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa.  
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Keskeinen haaste on, että erikoissairaanhoidon päivystyskyvyn ylläpitäminen tarvitsee oman alueen väestö-

pohjan tarpeita suurempaa sairaalaa. Päivystyskyvyn ylläpitäminen edellyttää myös toiminnan aktiivista ja 

määrätietoista kehittämistä sekä investointeja 

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut päivystysasetuksen nojalla ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Ympärivuorokautinen perusterveyden-

huollon päivystys sairaanhoitopiirin alueella on vain LKS:n yhteispäivystyksessä Rovaniemellä ja Inarin terveys-

keskuksessa Ivalossa. 

Ammattilaiset ihmisiä varten 

Palvelut suunnitellaan väestön tarpeiden mukaisesti ja erilaiset käyttäjät otetaan huomioon. Sairauksien diag-

nostiikan, tutkimusten, hoidon ja kuntoutuksen päämääränä on potilaan hyvä toimintakyky ja elämänlaatu. 

Tavoitteena on hyvä palvelukokemus jokaiselle potilaalle ja asiakkaalle. (Huono palvelukokemus on laatupoik-

keama.) 

Toimintaa kehitetään jatkuvasti palvelujen käyttäjien ja ammattilaisten yhteistyönä. Sujuvilla prosesseilla var-

mistetaan, että potilas saa tarvitsemansa osaamisen oikea-aikaisesti riippumatta siitä missä yksikössä häntä 

hoidetaan.  

Asiakkaat, työyhteisön jäsenet ja yhteistyökumppanit kohdataan ihmisinä yksilöllisesti, kunnioittavasti ja ystä-

vällisesti. 

Inhimillisesti tehokas sairaala  

Lapin sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämistä, arvoja ja strategisia valintoja ohjaa ajattelumalli inhimillisesti 

tehokkaasta sairaalasta. Ajattelumallista on muodostettu monivuotinen tutkimus- ja kehittämisohjelma, jolla 

tähdätään uuteen tapaan tehdä työtä sairaala-työyhteisössä. Tavoitteena on sairaala, joka on inhimillinen hen-

kilöstön ja potilaiden kannalta sekä tehokas ja tuottava henkilöstön osaamisen, näkemysten ja osallistumisen 

avulla. Tavoitteena on myös vahvistaa sairaalan monialaisen työyhteisön toimintaa, tiedon hallintaa ja työn 

mielekkyyttä. Kaikkiaan kymmenvuotisessa ohjelmassa luodaan konkreettinen ja käytännönläheinen toimin-

tamalli työyhteisön tietovirtojen, pätevyyksien ja työn mielekkyyden hallitsemiseksi sekä johtamisen kehittä-

miseksi sairaalaorganisaatiossa.  

Inhimillisesti tehokasta sairaalaa toteutetaan mm. Lean-ajatteluun pohjautuvilla menetelmillä, kuten arkipäi-
vän hukkaa vähentävän systemaattisen Hukkahaavi-kehittämistyön muodossa. Tila- ja laitekapasiteetti hyö-
dynnetään tehokkaasti ja toiminta on sujuvaa sekä potilaiden että henkilökunnan näkökulmasta. Työn mielek-
kyys ja toiminnan sujuvuus sekä henkilöstön hyvä työvointi ovat inhimillisesti tehokkaan sairaalan kulmakiviä. 
 
Vastuullinen osa sosiaali- ja terveyspalveluja 

Toiminta on turvallista (potilasturvallisuus, lääkitysturvallisuus, infektioturvallisuus, tietoturvallisuus, työturval-

lisuus jne.) ja perustuu näyttöön sekä hyviin käytäntöihin.  

Sairaanhoitopiiri tekee tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden kanssa ja kehit-

tää aktiivisesti toimintaprosesseja. Toiminnassa ja päätöksenteossa otetaan huomioon kokonaisuus ja vaiku-

tukset sidosryhmiin. Tavoitteena on kokonaishyöty, ei osaoptimointi.  
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Sairaanhoitopiiri osallistuu aktiivisesti ja päämäärätietoisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuu-

distuksen ja sote-integraation valmisteluun ja toteutukseen sairaanhoitopiirin ja keskussairaalan omassa toi-

minnassa, omalla toiminta-alueellaan, Lapin maakunnan alueella ja OYS:n erityisvastuualueella. Sote-

uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja hallita kustannuksia. Päämääränä 

on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus ja toimivammat 

peruspalvelut.  

Sairaanhoitopiirillä on periaatteellinen valmius ottaa hoidettavakseen yhteisiä tehtäviä mm. jäsenkunnilta sekä 

muilta sote-organisaatioilta. 

2. Tulevaisuuden sairaalan toiminnot LKS:n sairaala-alueella 
 

2.1 Keskeiset kehittämistarpeet ja tavoitellut vaikutukset 
 

Tässä luvussa on kuvattu Lapin keskussairaalan yhteyteen sijoittuvat toiminnot.  Samaan palvelukokonaisuuten 

liittyen palvelupisteitä voi lisäksi olla muualla maakunnassa. Tulevaisuuden sairaala palvelee koko maakunnan 

väestöä eikä palveluita ole rajattu kuntarajoihin perustuen. Sairaalan alueelle sijoittuvat palvelut muodostuvat 

pääasiassa nykyisen sairaanhoitopiirin ja Rovaniemen kaupungin toiminnoista. Toiminnan ja tilatarpeiden 

kuvauksissa on huomioitu myös varautuminen mahdollisiin erikoissairaanhoidon työnjakomuutoksiin. 

Toiminnoittain on kirjattu lyhyt kuvaus tulevaisuuden toiminnasta, mahdolliset palvelutarpeeseen vaikuttavat 

tekijät, keskeiset kehittämistarpeet, toiminnan muutoksen vaikutusten arviointia ja tilojen kehittämistarpeita. 

Kehittämistarpeet ovat tulleet esiin toiminnan muutoksen suunnittelussa tai muissa yhteisissä 

valmisteluprosesseissa ja ne on jaoteltu sen mukaan, missä asioissa on mahdollista edetä  ennen 

maakuntauudistusta tai laajennushankkeen toteutumista ja missä asioissa taas tarvitaan tulevan maakunnan 

tai laajemman alueen päätöksentekoa tai uusia tilaratkaisuja. Tarkastelun ulkopuolelle jää suurin osa 

peruspalveluista mutta kehittämistarpeet on arvioitu kuitenkin palveluiden kokonaisuuden näkökulmasta.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon radikaalisti muuttuva toimintaympäristö vaikeuttaa tulevaisuuden suunnittelua. 

Sen vuoksi muuntojoustavuuden merkitys tilojen ja toiminnan suunnittelussa korostuu. 

Seuraavassa taulukossa 1. on koottuna keskeiset muutostarpeet ylätasolla ja tavoitellut vaikutukset. 
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Taulukko 1: Toiminnan muutoksen keinot ja tavoitellut vaikutukset  

 

2.2 Ensihoito ja yhteispäivystys 
 

Ensihoidon ja päivystyksen toiminta 2022 

Ensihoito 

Väestö saa yhteyden ensihoitoon hätäkeskuksen kautta numerosta 112. Ensihoidon ensisijainen tehtävä on 

ensihoito eli äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa 

kuljettaminen oikeaan hoitoyksikköön. Toinen ensihoidon tehtävän on toimia hoidon tarpeen arvion ja akuutin 

hoidon toteutuksen tukena alueella. Kolmas ensihoidon tehtävä on tukea kotihoidon, palveluasumisen ja koti-

sairaalan toimintaa, millä turvataan erityisesti hoidon ja hoivan piirissä olevien ikäihmisten sairaanhoitopalve-

lujen ympärivuorokautista saatavuutta.  

Ensihoito on tulevaisuudessa kiinteästi integroitunut osaksi muuta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää. 

Tämä edellyttää tietojärjestelmien yhteensopivuutta ja mahdollisuutta viestinvälitykseen muiden toimijoiden 

kanssa sekä sovittuja toimintamalleja. Ensihoidolla tulee olla käytettävissään laajasti vieridiagnostiikkaa, hyvä 

akuuttihoidon lääkevalikoima sekä hyvät ja selkeät konsultaatiomahdollisuudet. Ensihoito toimii myös osana 

alueen viranomaisverkostoa ja on tarvittaessa sosiaalipäivystyksen tukena. Yhteistyötä pelastuslaitoksen kans-

sa kehitetään, tavoitteena on mm. saada synergiaa valmiuden ylläpitoon ja tilajärjestelyihin. 
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Yhteispäivystys 

Päivystyksessä keskitytään niiden potilasryhmien hoitoon, jotka lääketieteellisesti vaativat hoitoa 24 tunnin 

sisällä. Akuutisti sairastunut potilas saa tarvitsemansa hoidon sujuvasti ja oikea-aikaisesti oikeassa paikassa. 

Ohjausta ja neuvontaa tehdään verkossa ja puhelimitse. Hoidon tarpeen arviointia toteutetaan ensihoidossa, 

perusterveydenhuollon palveluissa, päivystyksen puhelinpalvelussa tai paikan päällä päivystyksessä. Potilaat 

ohjataan oikeaan hoitopolkuun niin, ettei potilasta siirretä turhaan paikasta toiseen. Triage-toiminnalla varmis-

tetaan kriittisesti sairaiden potilaiden riittävän ripeä hoito ja ohjautuminen oikeaan prosessiin päivystyksen 

sisällä. Tutkimukset ja tukipalvelut ovat helposti saatavilla myös päivystysaikaan. Potilaan jatkohoito on suju-

vaa.  

Päivystyspoliklikan läheisyydessä sijaitsee mielenterveys- ja päihdepalvelujen matalan kynnyksen ja 24/7 neu-

vontapalvelut. Synnyttäjille turvataan esteetön ja sujuva käynti tasolle 6. Lasten päivystys tukeutuu yhteis-

päivystykseen ja lasten somaattiseen osastohoitoon, minkä vuoksi lastenosastojen ja päivystyksen on hyvä 

sijaita lähekkäin. 

Palvelutarpeen muutokset ensihoidossa ja päivystyksessä 

Päivystyksen potilasvirtaan vaikuttaa päivystävien sairaaloiden välisen työnjaon mahdollinen muutos, millä 

olisi merkitystä erityisesti kirurgisten päivystyspotilaiden määrään. Päivystykseen tulevin potilaiden määrä 

riippuu osittain myös muiden palveluiden toimivuudesta ja kyvystä vastata ns. puolikiireellisiin asioihin. Yhteis-

päivystykseen tulevien potilaiden määrää vähentäviä toteutettavissa olevia muutoksia ovat:  

- Puhelimitse tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin saatavuuden ja laadun parantaminen täydennetty-

nä sähköisellä palvelulla 

- Kiirevastaanoton laajentaminen iltaan ja viikonloppuihin  

- Ikäihmisten palveluiden parempi lääkärituki ja mahdollisuus osastoseurantaan ilman käyntiä päivystyk-

sessä, ns. lähiosastomalli 

- Ensihoidon tuki hoidon tarpeen arviolle kotikäynteinä 

- Päiväaikaisen terveydenhuollon toiminnan sujuvuus ja kyky kiireellisten (ei päivystyksellisten) asioiden 

hoitamiseen, sekä pth että esh poliklinikat 

- Väestön ohjaus ja neuvonta 

- Ajantasaiset ja käytettävissä olevat hoitosuunnitelmat 
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Taulukko 2: Keskeiset kehittämistarpeet ensihoidossa ja päivystyksessä 

Ensihoidon ja päivystyksen  
keskeiset kehittämistarpeet:   

Toiminnan muutoksen 
toimeenpano, jossa pää-
tösvalta sairaanhoitopiiril-
lä ja sen jäsenkunnilla. 
Mahdollista ilman uudis-
rakentamista. (2017 - 
2018) 

Toiminnan muutoksen 
toimeenpano, joka sai-
raanhoitopiirin aluetta 
laajempaa sopimista tai 
tulevan maakunnan pää-
töstä. Mahdollista ilman 
uudisrakentamista. (2019 
- 2020) 

Toiminnan muutoksen 
toimeenpano uudessa 
rakenteessa ja uudistu-
neissa tiloissa. (2021 - ) 

Ensihoidon hoitopolkujen päivit-
täminen. Ensihoidon tehtävät 
hoidon tarpeen arvioinnissa, toi-
mintamallin luominen.  
 
Yhteistyön kehittäminen pelastus-
laitoksen kanssa. 
 
Päivystyksen 24/7 puhelinpalvelun 
saavutettavuus ja verkkoneuvon-
nan kehittäminen.   
 
Yhteispäivystyksen prosessin päi-
vittäminen päivystysosaston kans-
sa yhteensopivaksi.  
 
Mielenterveys- ja päihdepäivystys 
tuodaan yhteispäivystyksen yhtey-
teen. 
 
Lasten päivystyksen ensilinjan 
osaamista vahvistetaan.  
Päivystyksen geriatrisen ja yleis-
lääketieteen osaamisen vahvista-
minen.  
 
Akuuttilääketieteen osaamisen 
vahvistaminen. 
 
Suun terveydenhuollon päivystys 
yhteispäivystyksen yhteyteen. 
Sosiaalipäivystys. 

Ensihoidon hoitopolkujen 
päivittäminen.  
Hoidon tarpeen arvion tuki 
ja potilaiden hoitaminen 
kotikäynteinä. 
 
Päivystyksellisen puhelin-
palvelun kehittäminen.  
 
Yhteispäivystyksen sisäi-
sen prosessin kehittämi-
nen.  
 
 
 
 
Yleislääkäripäivystys tulee 
alueen omille lääkäreille.  
 
Siirrytään tarvittaessa 
lastentautien aktiivipäivys-
tykseen. Lasten triage 
siirtyy lastenosaston to-
teutettavaksi ja etätriagea 
kehitetään. 

Tiedon hallinnan ratkaisut: 
Näkyvyys kaikille proses-
siin osallistuville ja mah-
dollisuus viestinvälityk-
seen ja potilaan prosessin 
edistämiseen.  
 
Tilojen suunnittelu. 
 
 

Prosessin sujuvuuden 
optimointi uusissa tiloissa 
ja päivystysosaston kans-
sa.  
 
Suun terveydenhuolto 
siirtyy yhteispäivystyksen 
yhteyteen.   

 

Ensihoidon ja päivystyksen vaikutusten arviointia 

Ensihoidon tehtäväkentän laajentamisella saadaan vähennettyä päällekkäistä valmiuden ylläpitämistä ja myös 

turhaa asukkaiden matkustamista yhteispäivystykseen. Kunnissa, jossa ei ole lääkäripäivystystä, ensihoito vas-

taa akuuttisairaanhoidon riittävästä saatavuudesta ja osaamisesta yhdessä alueen muun ympärivuorokautisen 

sairaanhoidon kanssa. 
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Mikäli päiväaikaiset palvelut toimivat ja ohjaus, neuvonta ja hoidon tarpeen arvio päivystysaikana toimivat 

hyvin, ei päivystyksen kävijämäärä kasva. Päivystysosaston myötä päivystyksen polikliininen prosessi lyhenee. 

Palveluissa tunnistetaan entistäkin paremmin kriittisesti sairaat, erityisesti lapset.  

Ns. pompottelu päivystyksen ja muiden palveluiden välillä vähenee ja asiakastyytyväisyys paranee. Potilaan 

prosessi päivystyksessä nopeutuu. Kotiin vietävä hoidon tarpeen arvio ja hoito estävät turhia päivystyskäyntejä 

ja sairaalahoitojaksoja. Päivystyksen tarkoituksenmukainen käyttö vähentää myös sairaalaan sisään otettavien 

potilaiden määrää.  

Päivystysasetuksen toimeenpano, geriatrisen ja lasten päivystyksen vahvistaminen ja puhelinpalvelun paran-

taminen lisäävät päivystyksen kustannuksia. Lastentautien osalta päivystyksen tuottaminen omilla lääkäreillä 

vähentää ostopalvelukustannuksia ja lisää maakunnan käyttöön myös päiväajan etä- ja lähipalveluihin tarvitta-

vaa lastentautiosaamista.  

Ensihoidon ja päivystyksen tilatarpeet sairaalassa 

Koko sairaanhoitopiiriä palvelevat yksiköt sijoitetaan sairaalakampukselle, tarve on viidelle tallipaikalle (3 koko 

sairaanhoitopiiriä palvelevaa yksikköä + kenttäjohtoyksikkö + varahuoltotalli alueen yksiköille). Ensisijaisesti 

Rovaniemeä palvelevat yksiköt sijoitetaan pelastuslaitoksen kanssa samoihin tiloihin (paloasemalle). Tilanne-

keskus, kenttäjohto ja helikopterikenttä sijoittuvat sairaalakampukselle. Helikopterikentältä tulee olla suora 

yhteys sisätiloja pitkin päivystykseen siten, että siirtoon ei tarvita ambulanssia. Optimaalinen sijainti tilanne-

keskukselle on päivystyksen lähellä erityisesti poikkeustilanteiden hallintaa varten. Poikkeusolojen johtokes-

kusta varten tarvitaan tila, joka on tähän tarkoitukseen käyttöönotettavissa, puheyhteys tilannekeskukseen ja 

päivystykseen on etu. 

Yhteispäivystys on sairaalan ydintoimintaa ja päivystysprosessin alkupiste ja muiden toimintojen sijainti määri-

tellään pitkälti suhteessa yhteispäivystykseen. Päivystykseen tulee olla ulkoa helppo ja selkeä kulku ulkoa päin 

sekä ambulanssilla että omilla kulkuneuvoilla saavuttaessa. Päivystyksen sisällä tulee olla päivystyskuvantami-

sen tilat. Päivystyksen tilat tulee suunnitella yhtenä kokonaisuutena päivystysosaston kanssa. Päivystyksestä 

tulee olla sujuva yhteys teholle, leikkaus- ja anestesiayksikköön, sydänpajaan, lastenosastolle sekä synnytyssa-

leihin. Päivystyksen tilojen tulee olla muokattavissa suuronnettomuus- ja epidemiatilanteisiin. Tilaratkaisut 

tehdään siten, että tarttuvien sairauksien leviäminen sairaalan sisällä minimoidaan. Henkilökunnan työskentely 

siirtyy lähemmäksi potilaita toiminnallisin tilaratkaisuin. 

Nykyiset tilat eivät tue uudistuvaa päivystysprosessia. Tilat ovat päivystysprosessin kehittämisessä pullonkaula 

ja tilatarpeiden ratkaiseminen ei onnistu nykyisissä päivystyksen tiloissa.  
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2.3 Kuuman sairaalan sairaansijat 
 
Päivystysosasto 
 

Päivystysosaston toiminta 2022 

Päivystysosaston tehtävänä on nopea diagnostiikka, hoidon suunnittelu, lyhytkestoinen hoito ja kotiutus. Päi-

vystysosaston potilaaksi otetaan päivystyksestä aikuinen potilas, jota ei voida kotiuttaa ja jolla ei ole selkeää 

hoitosuunnitelmaa, jonka perusteella hänet voitaisiin siirtää muulle osastolle. Päivystysosastolle otetaan tä-

män lisäksi myös muita erikoisalojen potilaita, joiden hoitoaika sairaalassa on oletettavasti enintään 2 vrk. 

Päivystysosaston tavoitehoitoaika on alle 2 vuorokautta. Erikoisalojen lääkärien konsultaatiot ovat saatavilla ja 

volyymiltään suurimpien erikoisalojen kierrot sovitaan säännöllisiksi.  

Päivystysosastolla on tehostetun kotiutuksen malli (kotiutushoitaja, kotiutustiimi ja tehostettu kotihoito, koti-

sairaala, kierrot ja kotiutukset joka päivä ja iltaisin). Tutkimukset, toimenpiteet ja konsultaatiot tuotetaan päi-

vystysosastolle priorisoituna ja viiveettä. Päivystysosasto ja yhteispäivystys muodostavat yhtenäisen kokonai-

suuden, jossa saadaan synergiaa henkilökunnan yhteiskäytöstä. Rajapinta on myös valvontaosaston kanssa. 

Potilasvalinnalle on laadittu kriteerit mutta rajatapauksissa myös osastojen paikkatilanne vaikuttaa osaston 

valintaan.  

Päivystysosastolla on suuri merkitys hoidon koordinaatiolle. Siirtymissä päivystysosastolta muille sairaalan 

osastoille, lähikuntoutusosastolle tai avohoitoon, tulee huolehtia tiedonkulusta tietojärjestelmien avulla ja 

tarvittaessa henkilökohtaisesti. Myös suunnitelman kertominen potilaalle ja omaisille tulee suunnitella.  

Psykiatrisen linjan potilaat otetaan tarkkailuun psykiatristen sairaansijojen ja selviämisaseman yhteydessä ole-

ville tarkkailupaikoille ja heidän hoidostaan vastaa psykiatrian linjan henkilöstö. 

Erityisen tuen tarpeessa olevat ikäihmiset (muistisairaat, hoivapalvelujen piirissä olevat) joita ei voida kotiut-

taa, voidaan ottaa suoraan akuuttigeriatriselle osastolle tai kuntoutusosastolle, mikäli ei tarvita päivystysosas-

ton diagnostiikkaresursseja. 

Lastentautien päivystysosastomainen toiminta hoidetaan lasten infektio-osaston tiloissa sisäisin järjestelyin. 

Rakentamisvaiheen jälkeen hoitoa voidaan lähinnä seurantaa edellyttävillä lapsipotilailla keventää siirtymällä 

soveltuvin osin perhehotellin käyttöön vuodeosastopaikkojen sijasta.  

Päivystysosaston alustava sairaansijatarve on 20 - 24 sairaansijaa. 
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Taulukko 3: Päivystysosaston keskeiset kehittämistarpeet 

Päivystysosaston keskeiset  

kehittämistarpeet:   

Toiminnan muutoksen toimeenpano 

ennen uudisrakentamista (2017 - 2020) 

Toiminnan muutoksen toimeenpano 

uudessa rakenteessa ja uudistuneissa 

tiloissa. (2021 - ) 

Päivystysosaston toimintamallin 
suunnittelu ja käyttöönotto uudis-
rakennuksessa. 

Päivystysalkuisen prosessin kehittäminen 
eri potilasryhmien tarpeisiin, kriteerien 
määrittely eri palveluihin.  
 
Päivystysosaston toimintamallin suunnit-
telu ja tarvittaessa pilotointi nykyisissä 
tiloissa joillakin potilasryhmillä.  Tiedon 
ja muiden kokemusten kerääminen. 
Tilojen suunnittelu.  

Toiminnan käynnistäminen. 

 

Päivystysosaston vaikutusten arviointia 

Päivystysosastolla toteutetaan nopean diagnostiikan ja kotiutuksen prosessia, mikä lyhentää päivystysosastolla 

hoidettavia sairaalahoitojaksoja verrattuna perinteiseen osastohoitoon. Tämä edellyttää myös ns. normaalia 

vuodeosastohoitoa vahvempaa miehitystä sekä hoitoprosessin etenemistä myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin.   

Päivystysosastolle tarvittava henkilöstöresurssi siirtyy nykyisiltä erikoissairaanhoidon vuodeosastoilta ja vuo-

deosastojenpaikkaluku vähenee.  

Päivystysosaston tilatarpeet 

Päivystysosasto on uutta toimintaa eikä sen sijoittaminen onnistu nykyisen päivystyksen tiloihin. Päivystys-

osasto tulee suunnitella yhtenä kokonaisuutena yhteispäivystyksen kanssa siten, että henkilöstön yhteiskäyttö 

on mahdollista. Päivystysosastolta tulee olla sujuva pääsy radiologisiin tutkimuksiin. 

 

Tehostetun valvonnan osastot 

 

Tehostetun valvonnan osastot vuonna 2022 

 

Laajassa ympärivuorokautisessa päivystävässä yksikössä kriittisesti sairaan potilaan hoidon kokonaisuutta joh-

taa tehohoitolääkäri ja myös päivystysaikana on varmistettava, että käytettävissä on tehohoidon erityisosaajan 

palvelut. Käytännön työ toteutetaan monialaisesti hyödyntäen saumattomasti muiden erikoisalojen osaamista 

yhdistettynä kattaviin tukipalveluihin (kuvantaminen, laboratorio ja kuntoutus). Hoitohenkilökunnan mitoitus 

sovitetaan potilaan tarvitseman hoidon intensiteetin mukaan. Muunneltavia potilaspaikkoja käytetään jousta-

vasti kulloisenkin potilaan sairauden asettaman tarpeen mukaan välttäen ylimääräisiä osaston sisäisiä siirtoja. 

Teho-osasto 

Teho-osastolla hoidetaan potilaita, joilla on tilapäisiä henkeä uhkaavia elintoimintahäiriöitä tai niiden riski 

akuutin sairauden, vamman tai suuren kirurgisen toimenpiteen seurauksena. Kriittisesti sairastuneen potilaan 

häiriintyneitä elintoimintoja tuetaan, niihin johtanut syy diagnosoidaan ja hoidetaan tavoitteena hänen enti-

nen toimintakykynsä ja hänelle hyväksyttävissä oleva elämänlaatu.  
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Tehohoitoa karakterisoi sen ympärivuorokautinen kiireellinen päivystysluonteinen toiminta, suuri erikoiskoulu-

tettu henkilöstömäärä sekä kasvava ja kehittyvä laiteteknologia.  

Vastasyntyneiden tehostetun valvonnan osasto (yksikkö) hoitaa synnytysten yhteydessä ilmenevät lasten on-

gelmat, ja tätä iäkkäämpien lasten tehohoito on periaatteessa keskitetty OYS:aan. Käytännössä siirrot eivät ole 

aina mahdollisia tai järkeviä mm. potilaan tilan vaikeudenvuoksi, ja vastasyntynyttä vanhempien lasten teho-

hoitoa joudutaan siksi joskus antamaan aikuisten teho-osastollakin. 

Vastasyntyneiden tehostetun valvonnan osasto 

Vastasyntyneiden 4-paikkainen tehostetun valvonnan osasto toimii lastentautiosaston yhteydessä. Kaikista 

syntyvistä lapsista 10–12 % tarvitsee hoitojakson tässä yksikössä; suurempi osa tarvitsee tehostettua valvontaa 

ja hoitoa, pienempi osa varsinaista tehohoitoa.  Huomattavan ennenaikaisten keskosten (< 32 raskausviikkoa) 

tehohoito on keskitetty OYS:aan; heidät siirretään sieltä osastollemme alkuvaiheen jälkeisen pitkän toipilas-

vaiheen hoitoon. Potilasturvallisuuden edellyttämä keskusvalvontajärjestelmä on saatu tai ollaan saamassa 

käyttöön. Vanhemmille tullaan tilaratkaisujen myötä tarjoamaan nykystandardit täyttävä, asianmukainen 

mahdollisuus osallistua vastasyntyneidensä hoitoon. 

Vastasyntynyttä iäkkäämpien lasten tehohoito on periaatteessa keskitetty OYS:aan. Käytännössä siirrot eivät 

ole aina mahdollisia tai järkeviä mm. potilaan tilan vaikeuden vuoksi, ja näiden lasten tehohoitoa joudutaan 

siksi joskus antamaan aikuisten teho-osastollakin. 

Valvontaosasto 

Valvontaosastolla hoidetaan potilaat, joilla on yksittäinen lievä elintoimintohäiriö tai sen uhka, jonka hoito tai 

tarkkailu vaatii intensiivisempää hoitoa, kuin mitä vuodeosastolla voidaan toteuttaa. Valvontaosasto on hoi-

tomuoto teho-hoidon ja vuodeosaston sekä päivystysosaston ja tehon välille. Tärkeänä tavoitteena on keskit-

tää keskussairaalan kaikki valvontatasoista hoitoa tarvitsevat potilaat samalle osastolle. Tämän seurauksena 

erillistä sydänvalvontaa ei jatkossa enää ole, vaan toiminnot keskitetään yhteiselle valvontaosastolle. Valvon-

taosasto palvelee myös operatiivista toimintaa hoitamalla heräämön aukioloaikojen ulkopuolella postoperatii-

visia potilaita, kunnes osastolle siirtymisen kriteerit täyttyvät. Keisarileikkauksen jälkeinen heräämöseuranta 

toteutetaan pääsääntöisesti synnytyssaleissa paikkojen sen salliessa. Valvontaosastoa voidaan käyttää myös 

pitkien tehohoitojaksojen jälkeen eräänlaisena step-down osastona, jolloin potilaan siirtyminen vuodeosastolle 

on turvallisempaa eikä vaadi vuodeosastoilta kohtuuttomia resursseja.  
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Taulukko 4: Tehostetun valvonnan osastojen keskeiset kehittämistarpeet 

Tehostetun valvonnan 

osastojen keskeiset  

kehittämistarpeet : 

Toiminnan muutoksen toimeenpa-

no, jossa päätösvalta sairaanhoito-

piirillä ja sen jäsenkunnilla. Mah-

dollista ilman uudisrakentamista. 

(2017 - 2018) 

Toiminnan muutoksen 

toimeenpano, joka sai-

raanhoitopiirin aluetta 

laajempaa sopimista tai 

tulevan maakunnan 

päätöstä. Mahdollista 

ilman uudisrakentamis-

ta. (2019 - 2020) 

Toiminnan muutoksen 

toimeenpano uudessa 

rakenteessa ja uudistu-

neissa tiloissa. (2021 - )  

Valvontaosasto toiminta-
mallin suunnittelu ja käyt-
töönotto ensin nykyisissä 
tiloissa ja tilojen mahdol-
listaessa siirtyminen tehon 
kanssa yhteisiin tiloihin. 
 
 
 
 
Vastasyntyneiden tehos-
tetun valvonnan osaston 
laajennus ja ajanmukais-
tus rakentamisen / re-
montoinnin yhteydessä
    

Toiminnan suunnittelu ja uusien 
standardoitujen toimintamallien 
käyttöönotto mahdollisuuksien 
mukaan jo nykyisissä tiloissa.  
 
Tilojen suunnittelu kuuman sairaa-
lan tavoitteiden mukaisesti. 
 Sydämenvajaatoimintapotilaiden 
hoitoprosessin kehittäminen. 
 
 
 Ajanmukaistus soveltuvin osin en-
nen tilaratkaisuja 

 Teho- ja valvontaosasto-
jen sijoittuminen kuu-
maan sairaalaan.  
 
 
 
 
 
 
 
Tilojen laajennus vaadit-
tavaan hoitoon soveltu-
viksi, samalla ajanmukais-
tus, 
paikkaluku entinen 

 

Tehostetun valvonnan osastojen vaikutusten arviointia 

Eri erikoisalojen aikuispotilaiden valvontapaikkojen kokoaminen teho-osaston yhteyteen mahdollistaa tilojen 

joustavan käytön ilman ylimääräisiä potilassiirtoja. Teho- ja valvontaosaston yhteinen henkilökunta mahdollis-

taa osaamisen ylläpitämisen koko kriittisesti sairaan potilaan hoitoprosessin osalta. Osaston suuremmalla poti-

lasmäärällä vähennetään kuormituksen satunnaisvaihtelusta johtuvaa osaston tyhjäkäyntiä. Kokoamalla teho- 

ja valvontatasoiset potilaat samaan yksikköön pystytään varmistamaan samat hoitokäytännöt eri potilasryh-

mille ja parantamaan näin elintoimintahäiriöiden hoitoa ja potilaiden valvontaa. Laadun parantumisen myötä 

myös potilasturvallisuus paranee. Tarvittava henkilöstön lisäresurssi saadaan vuodeosastoilta, joiden potilas-

paikkamäärä tulevaisuudessa vähenee. 

Tehostetun valvonnan osastojen tilatarpeet 

Valvontaosaston paikkamääräksi on eri laskentojen jälkeen suunniteltu 14 potilaspaikkaa. Teho-osaston paik-

kamäärä vähenisi kuuteen potilaspaikkaan lisääntyneen valvontaresurssin myötä. Kriittisesti sairaiden potilai-

den hoidon osalta on tärkeää, että välimatkat päivystysalueelle, kardiologiseen toimenpideyksikköön, leikka-

usyksikköön ja kuvantamispalveluihin ovat mahdollisimman lyhyet ja käynti sujuvaa. Valvontaosaston koko-

naissuunnittelussa on huomioitava tulevaisuuden heräämöstä-kotiin toiminta (Herko), jonka käynnistämisessä 

voi olla synergiahyötyjä valvontaosaston kanssa.  6-paikkainen teho-osasto ja 14-paikkainen valvonta vastaavat 

kriittisesti sairaiden ja valvontatasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta erikoisalasta riippumatta.  
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Vastasyntyneiden tehostetun valvonnan yksikkö soveltaa samaa mallia muun lastenosaston tilojen kanssa. 

 

2.4 Sydänpaja 
 

Sydänpajalla tehdään sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia, pallolaajennuksia, tahdistimen asetuksia ja vaihto-

ja sekä valvuriasetuksia. Potilaista 60% on elektiivisiä ja 40 % akuutisti sairastuneita. Elektiiviset potilaat siirty-

vät yhä useammin potilashotelliin vuodeosaston sijaan. Tahdistinpoliklinikka on tulevaisuudessa hoitajavetoi-

nen ja siinä hyödynnetään etäteknologiaa mahdollisuuksien mukaan.  

Lapissa väestö vanhenee ja sydänsairauksien ilmaantuvuus lisääntyy. Akuuttien potilaiden määrä nousee ja 

hoitomenetelmät kehittyvät. Sydänpajalla vastataan kasvavaan kysyntään lisäämällä palveluntarjontaa ja or-

ganisoimalla toiminta siten, että akuuttien tutkimusten odotusaika lyhenee puoleen nykyisestä.  

Aukioloaikoja laajentamalla saadaan tilojen ja laitteiden kapasiteettia tarvittaessa lisättyä ja odotusaikoja ly-

hennettyä. Yöaikainen kardiologipäivystys on Oulussa.  

Vuodeosastolle tai potilashotelliin menevät elektiiviset potilaat kotiuttaa sydänpajan oma elektiivinen hoitaja 

seuraavana päivänä vuodeosastolta tai potilashotellista. Toiminta on potilaslähtöistä: potilaalle ei tarvitse tois-

taa asioita (hoitaja tuntee potilaan), potilas saa erityiskysymyksiin vastaukset ja tarvittaessa voidaan nopeasti 

konsultoida. Yhden hoitajan työpanoksella hoidetaan sydänpajan tarkkailun potilaat ja jatkoseurantaan ohjat-

tujen sydänpotilaiden kotiuttamiset. 

Sydänpajan palvelutarpeen muutokset 

Invasiivisen kardiologian tarve alueella ja valtakunnallisesti on voimakkaasti kasvava, etenkin tahdistintoimen-

piteiden osalta. Kardiologinen päivystys voi edellyttää invasiivisen kardiologian keskittämistä laajan päivystyk-

sen sairaaloihin. 

Taulukko 5: Sydänpajan keskeiset kehittämistarpeet 

Sydänpajan keskeiset kehittämis-

tarpeet: 

Toiminnan muutoksen 

toimeenpano, jossa pää-

tösvalta sairaanhoitopiiril-

lä ja sen jäsenkunnilla. 

Mahdollista ilman uudis-

rakentamista. (2017 - 

2018) 

Toiminnan muutoksen 

toimeenpano, joka sai-

raanhoitopiirin aluetta 

laajempaa sopimista tai 

tulevan maakunnan pää-

töstä. Mahdollista ilman 

uudisrakentamista. (2019 - 

2020) 

Toiminnan muutoksen 

toimeenpano uudessa 

rakenteessa ja uudis-

tuneissa tiloissa. (2021 

- ) 

Kardiologisten toimenpiteiden 
odotusajan lyhentäminen  
1) päivystysalkuisissa tarpeissa 
2) elektiivisissä toimenpiteissä 

Tilojen osalta yhteistyö 
radiologian angiosalin ja 
leikkaus- ja anestesiayksi-
kön kanssa. Aukioloaikojen 
laajentaminen tarvittaessa. 

Resurssien yhteiskäyttö 
Länsi-Pohjan kanssa. 

Mahdollisuus siirtyä 
kahteen saliin, jos tarve 
edellyttää. 
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Sydänpajan vaikutusten arviointia 

 

Sydänpajan toiminnan tehostumin aukioloaikojen laajentamista tai muita ratkaisuja ja pidemmällä tähtäimellä 

toista angiosalia, en edellyttää mistä aiheutuu lisäkustannuksia. Päivystysalkuisten potilaiden nopeampi pääsy 

hoitoon puolestaan parantaa hoidon laatua ja vähentää odottamiseen tarvittavaa sairaansijamäärää sairaalas-

sa. Lyhyemmät odotusajat elektiivisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin lyhentävät sydänsairauden oireista joh-

tuvaa toimintakyvyn vajeen aikaa silloin kun sydänsairauden oireet heikentävät toimintakykyä.  

 

Sydänpajan tilatarpeet 

Tulevaisuudessa varautuminen kahteen angiosaliin. Elektiivisten potilaiden saapumisreitin oltava selkeä ja 

sujuva. Yhteys valvontaosastolle on helppo. Vierekkäiset ja osin yhteiskäyttöiset angiosalit radiologian kanssa 

tai leikkaussalien kanssa lisäisivät muuntojoustavuutta ja päivystyksellistä valmiutta.  

2.5 Leikkaus- ja anestesiayksikkö 
 

Leikkaus- ja anestesiayksikön toiminta vuonna 2022 

 

Leikkaus- ja anestesiayksikön tehtävä on tuottaa leikkaus- ja anestesiapalveluja eri erikoisalojen tarpeisiin ym-

pärivuorokautisesti. Nykytilanteessa asiakaskunta koostuu Lapin sairaanhoitopiirin väestöstä sekä muiden 

alueiden potilaista kuten turisteista.  

Leikkaustoiminnan palvelutarpeen muutos 

Päivystysasetuksen vaatimusten mukainen lääkärivahvuus päivystyksen toteuttamiseen on 10–12 lääkä-

riä/päivystysrengas. Jos resurssia saataisiin vahvistettua nykyisestä niin, että vahvuus kasvaisi seitsemään eri-

koislääkäriin / päivystysrengas, voitaisiin elektiivistä leikkauskapasiteettia kasvattaa 20-30%. Hoitohenkilökun-

nan resursointi tulee huomioida kasvavan toiminnan suhteessa. Palvelutarpeen arvioinnissa tulee huomioida 

turismin kasvava osuus sekä valinnanvapauden lisääntyminen mahdollisesti jatkossa. Toimenpidemäärän kehi-

tystä on vaikea arvioida, mutta on varauduttava pelkkää Lapin väestömäärää suurempaan potilasmäärään 

erityisesti päivystystoiminnassa. Potentiaalisia alueita kasvavalle elektiiviselle potilasmäärälle voisi löytyä esi-

merkiksi Koillismaan alueelta (Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Länsilappi, väestöpohja tavoite 200 000). 
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Taulukko 6: Leikkaus- ja anestesiayksikön keskeiset kehittämistarpeet 

LAY:n keskeiset kehittämistar-

peet:   

Toiminnan muutoksen toimeenpa-

no, jossa päätösvalta sairaanhoito-

piirillä ja sen jäsenkunnilla. Mahdol-

lista ilman uudisrakentamista. (2017 

- 2018) 

Toiminnan muutoksen 
toimeenpano, joka sai-
raanhoitopiirin aluetta 
laajempaa sopimista tai 
tulevan maakunnan 
päätöstä. Mahdollista 
ilman uudisrakentamis-
ta. (2019 - 2020)  

Toiminnan muu-

toksen toimeenpa-

no uudessa raken-

teessa ja uudistu-

neissa tiloissa.  

(2021 - ) 

Hoitoprosessien kehittäminen 

joustaviksi:  

– 23-h leikkausprosessin kehit-

täminen 

– potilashotellin käyttö toimenpi-

teen jälkeen Leiko-potilaalla 

– päivystyspotilaiden hoitaminen 

päivystysosaston kautta päi-

vystysprosessin kehittäminen ja 

läpimenoaikojen lyhentäminen 

– hoidonvarauksen prosessin 

kehittäminen  

Tilamuutokset nykyisissä tiloissa 

toiminnan tukemiseksi; varastoti-

lat, silmäkirurgian ja sektiosalin 

sijoittuminen 

Teknologian hyödyntäminen: 

potilaan preoperatiivisen proses-

sin ohjaus, robotisaatio,  logistii-

kan automaatio, älyvaatteet 

potilaan seurannassa. 

Kilpailukyky elektiivisessä toi-

minnassa valinnanvapauden 

toteutuessa.  

-Heräämöjen aukioloaikojen tarkistus 

 vaikutusta päiväkirurgisten ja 

mahdollisesti Leiko-potilaiden siirty-

miseen vuodeosastolle 

Päivystyspotilaan läpimenoajat  leik-

kausosastolla ja vuodeosastolla 

-”Jonoton ajanvaraus” prosessi, Re-

aaliaikainen leikkausjono  preope-

ratiivinen hoitajakäynti 

– peruttujen aikojen antaminen 

joustavaksi hoidonvarauksessa 

Steriili varasto, traumasali 

Silmäkirurgian ja sektiosalin sijainnin 

suunnittelu 

Ohjauksessa sähköinen materiaali? 

Preoperatiivista toimintaa tehosta-

malla saadaan vaikutusta asiakasko-

kemukseen, peruutusten vähenemi-

seen 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikkaus- ja anestesiayksikön kehittämisen vaikutusten arviointia 

Tehostamalla hoidonvarausprosessia saavutetaan hyötyä asiakaspalvelun ja tehokkaan resursoinnin näkökul-

mista. Moninkertaiset ajanvaraustoimenpiteet minimoidaan; potilaalle aika leikkauspäätöksen yhteydessä 

ainakin jollakin aikaikkunalla. Samalla käynnillä tehdään sekä lääkärin että hoitajan arvio leikkauskelpoisuudes-

ta ja leikkauksen tulotavasta potilaan kokonaistilanne huomioon ottaen.  Preoperatiivisten tutkimusten arvio ja 

ohjaus myös samalla käynnillä, fysioterapeutin ohjaus. Toiminta edellyttää lyhyitä leikkausjonoja. 
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Lyhyet jonot ja oikea-aikainen hoito lyhentävät potilaiden toimintakykyvajeita.  

Heräämön aukioloaikojen tarkistamisella estettäisiin lyhyet / tarpeettomat siirrot vuodeosastolle. 23-h proses-

sin organisointi nykyisiin tiloihin arvioitava. Vaikutukset henkilökuntaresurssiin kartoitettava, voidaanko aa-

musta resurssia siirtää iltaan? 

Leikkaustoiminnan osalta silmäkirurgian sijoittuminen vaikuttaa mm. salien käytön organisointiin ja varastoti-

lojen järjestelyihin. 

Leikkaus- ja anestesiayksikön tilatarpeet 

Nykytiloissa LAY:lla on 13 leikkaussalia, joista yksi on hätäsektiosali, yksi silmäkirurgian käytössä ja loput leik-

kaustoiminnassa. Heräämötiloja on kaksi 1-vaiheen heräämöä ja yksi 2-vaiheen heräämö. Lisäksi osastolla on 

potilaiden vastaanotto- ja tutkimustiloja, joista osa silmäkirurgian käytössä. Tiloissa toimii kipupoliklinikka ja 

hoidonvarauskeskus. Nykytilat ovat koko toiminnan kannalta pienet ja aiheuttavat haasteita toiminnan järjes-

tämiseen. Leikkaussalit vaativat pikaista päivitystä esim. salien ilmastoinnit eivät vastaa nykyvaatimuksia. Leik-

kaussalien uudistaminen standardien mukaisesti nykysijoilleen on taloteknisesti haasteellista ja uudisrakenta-

minen tulee harkittavaksi. 

Nykyisissä tiloissa tulee toimia vielä useita vuosia. Toiminnan järjestämiseksi on harkittava muutoksia. Lisään-

tyvään päivystykseen tulee varautua traumasalin varustamisella. 

 

2.6 Sairaansijakokonaisuus 
 

Sairaalahoito vuonna 2022 ja tilatarpeet 

 

Tavoitteena on, että sairaansijat muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden koko sairaanhoitopii-

rin ja maakunnan alueella. Uuteen sairaansijakokonaisuuteen sisältyvät nykyiset erikoissairaanhoidon, perus-

terveydenhuollon ja kuntoutuksen sairaansijat. Sairaansijamäärää vähennetään ja toimintamalli uudistetaan. 

Rovaniemen alueella sairaansijat keskitetään sairaala-alueelle, välivaiheessa osa sairaansijoista sijaitsee Pul-

kamontien nykyisen terveysaseman tiloissa. Rovaniemen sairaansijojen lisäksi tarvitaan alueellinen lähisai-

raansijojen kokonaisuus. Sairaansijojen osalta tulee huomioida, että iäkkäiden määrä väestössä lisääntyy vielä 

vuoden 2022 jälkeenkin. Sairaansijatarpeessa on myös kausiluonteista vaihtelua, jota suuremmalla yhteisellä 

kokonaisuudellakaan ei voida kokonaan hallita. Sairaansijamäärä on tulevaisuudessa nykyistä enemmän tar-

peen mukaan joustava. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös tilojen suunnittelussa.  
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Sairaansijat jaotellaan seuraavasti: 

Kuuman sairaalan osastot (ks. tehostetun valvonnan osastot ja päivystysosasto) 

Aikuisten somaattiset sairaansijat 

Aikuisten somaattisten sairaansijojen kokonaisuus toimii joustavasti ja mahdollistaa potilaan kokonaisvaltaisen 

hoidon. Uusina erikoisaloina kokonaisuuteen sisältyvät geriatria ja yleislääketiede. Potilaiden hoidon tarve 

painottuu erityisosaamista, sairaalateknologiaa ja päivystyksellistä valmiutta edellyttävään sairauksien hoi-

toon. Kuntoutus sisältyy olennaisena osana hoitoon. Erikoisalaosaaminen turvataan tiimien ja potilaiden ryh-

mittelyn ja osastojaon kautta. Hoito toteutuu pääsääntöisesti yhden hengen huoneissa. Potilaat tulevat joko 

päivystyksestä/päivystysosastolta tai sovitusti kotoa. Sovituissa tilanteissa erikoisalan avohoidon piirissä oleva 

potilas voidaan ottaa sairaalaan myös suoraan. Osastolla potilaan hoidon kokonaisuudesta, tarvittavan osaa-

misen yhteensovittamisesta ja jatkuvuudesta vastaa potilaan tarpeen mukaisesti soveltuvan erikoisalan lääkä-

ri. Erikoisalojen väliset konsultaatiot ja muut yhteistyökäytänteet ovat sujuvia eivätkä viivästytä potilaan hoi-

toa. Aikuisten somaattiset sairaansijat sijaitsevat päivystävän sairaalan sisällä, ensisijaisesti nykyisessä potilas-

tornissa.  

Lasten ja naisten sairaansijat  

Lastentautien osastot, lasten päivystys ja lasten polikliiniset palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa toi-

minnallista hyötyä saadaan toimimisesta samoissa yhteiskäyttöisissä tiloissa. Lasten erikoissairaanhoidon päi-

vystysalkuisen hoidon suuri osuus ja yhteistoiminta päivystyksen kanssa edellyttää, että lasten palveluiden 

kokonaisuus ja etenkin lasten osastot ovat päivystyksen läheisyydessä.  

Lastentautien vuodeosaston sairaansijojen määrää voidaan pienentää 10–15 %:lla tilojen laajentamisen yhtey-

dessä tehtävillä uudistuksilla.   

Lastentautien osastot, lasten päivystys ja lasten polikliiniset palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa toi-

minnallista hyötyä saadaan toimimisesta samoissa yhteiskäyttöisissä tiloissa. Lasten erikoissairaanhoidon päi-

vystysalkuisen hoidon suuri osuus ja yhteistoiminta päivystyksen kanssa edellyttää, että lasten palveluiden 

kokonaisuus ja etenkin lasten osastot ovat päivystyksen läheisyydessä.  

Lastentautien somaattisen vuodeosaston sairaansijojen määrää voidaan pienentää 10–15 %:lla tilojen laajen-

tamisen yhteydessä tehtävillä uudistuksilla. Arvioitu sairaansijatarve on 17 paikkaa.  

Lasten- ja nuorten sairaansijoihin kuuluu myös sairaalan alueella sijaitseva lasten- ja nuorisopsykiatrian vuode-

osasto. Sairaansijamäärä 2022 on 4 vuodeosastopaikkaa lapsille ja 4 nuorille. Henkilöstön ja tilojen yhteiskäy-

tössä saadaan synergiaa, kun nykyään erilliset lasten ja nuorten psykiatriset sairaansijat yhdistetään. 

Gynekologian osaston (6A) sairaansijatarve vähenee avohoitomallien kehittyessä ja on jatkossa arviolta 6 sai-

raansijaa. Gynekologian sairaansijat sisältyvät aikuisten somaattisten sairaansijojen paikkamäärään.  

Äitiyspoliklinikka, synnytyssalit, synnytysvuodeosasto ja keskusäitiysneuvola ovat toiminnallinen kokonaisuus, 

joka saman päivänkin aikana hyödyntää samaa henkilöstöä ja laitteistoa ja esimerkiksi synnytysten hoitamisen 

edellyttämän valmiuden ylläpidossa saadaan synergiaa. Näiden toimintojen tulee sijaita lähekkäin. Tällä hetkel-

lä käytössä olevat 10 potilashuonetta pysyvät synnytysvuodeosaston käytössä, vaikka potilaspaikkoja päästään 

vähentämään nykyisestä 17 paikasta arviolta noin 12 paikkaan.  Ks. Lasten ja naisten palvelut s. 28 
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Kuntoutussairaansijat 

Kuntoutuksen sairaansijoihin sisältyy vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen, muun lääkinnällisen kuntoutuksen 

ja geriatrisen kuntoutuksen paikkoja. Potilaiden tarve painottuu kuntoutukseen mutta myös sairaanhoidollisiin 

tarpeisiin kyetään vastaamaan sairaalatasoisesti. Kuntoutussairaansijat palvelevat vaativan lääkinnällisen kun-

toutuksen ja muun erityisosaamisen osalta koko sairaanhoitopiirin alueen väestöä. Toiminta on tehokasta ja 

laadukasta ja kykenee palauttamaan toimintakykyä. Potilaat ohjautuvat kuntoutusjaksolle joko päivystykselli-

sesti, päivystysalkuisen akuuttihoitojakson kautta tai elektiivisesti. Toiminta linkittyy maakunnalliseen kuntou-

tuksen osaamiskeskukseen ja  –verkostoon sekä alueen lähisairaaloihin. Kuntoutussairaansijojen hoitojaksot 

muodostuvat pääasiassa nykyisistä Rovaniemen kaupungin osastojen A1, A2 ja K3 hoitojaksoista poisluettuna 

saattohoito sekä aikuisten somaattisiin sairaansijoihin siirtyvät akuutit hoitojaksot. Geriatrisen kuntoutuksen 

yhteydessä sijaitsevat myös psykogeriatriset sairaansijat, joilla hoidetaan muistisairauksien erittäin vaikeiden 

käytösoireiden jaksoja.  Kuntoutuksen sairaansijamäärään ei sisälly tällä hetkellä Kelan kustannusvastuulla 

oleva kuntoutus eikä veteraanikuntoutus.   

Palliatiivisen hoidon osasto 

Palliatiivisen hoidon osastolla toteutetaan sairaalaympäristöä edellyttävää saattohoitoa ja se toimii palliatiivi-

sen hoidon osaamiskeskuksena, josta tuetaan koko alueen lähisairaaloissa, palveluasumisessa ja kotihoidossa 

toteutettavaa saattohoitoa. Sairaansijatarve on arviolta 6 sairaansijaa. Palliatiivisen hoidon osaston sijainti 

kuntoutustyyppisten sairaansijojen tai akuuttiosastojen yhteydessä tuo synergiaa henkilöstön ja tilojen käytön 

sekä muuntojoustavuuden näkökulmasta.  

Aikuispsykiatrian sairaansijat ja päihdeklinikka  

Ks. Mielenterveys- ja päihdepalvelut s. 30 

Lähisairaansijaverkosto 

LSHP:n alueen lähisairaansijojen linjaukset eivät sisälly sairaalan toimintakonseptiin mutta oletuksena ja edel-

lytyksenä suunnitellun sairaansijamäärän toteutumiselle on, että lähisairaaloiden ja Rovaniemen sairaansijako-

konaisuuden osalta työnjako ei merkittävästi muutu nykyisestä.  

  

Sairaalahoidon tarpeen muutos 

Lapin sairaanhoitopiirin alueen väestön erikoissairaanhoidon sairaalahoidon tarve lisääntyy väestön ikääntyes-

sä. Sairaalahoidon tarvetta lisäävää vaikutusta on myös mahdollisilla erikoissairaanhoidon työnjaon muutoksil-

la erityisesti kirurgiassa, psykiatriassa ja synnytyksissä.  Sairaalahoitoa voidaan puolestaan vähentää siirtämällä 

avohoitoon potilaat, joiden sairaanhoito voidaan turvallisesti toteuttaa avohoitona, esimerkiksi kotisairaalassa, 

päiväsairaalassa tai polikliinisesti. Sairaalahoitojaksoja lyhennetään kotiutuskäytännöillä, lyhentämällä tutki-

musten ja toimenpiteiden odotusaikoja sairaalassa sekä ottamalla käyttöön nopean diagnostiikan, hoidon ja 

kotiutuksen malli perustettavalla päivystysosastolla. Erityisen tuen tarpeessa olevien ikäihmisten akuuttisai-

raanhoidon tarvetta vähennetään ennakoinnilla ja kotiin vietävien sairaanhoitopalveluiden kehittämisellä. 

Väestön ikääntyminen aiheuttaa tarpeen lisätä sairaalahoidon kuntoutuspainotteisuutta. 

Taulukossa 7 on kuvattu tulevaisuuden sairaalan sairaansijakokonaisuus verrattuna vuoteen 2016 ja vaihtoeh-

toiseen kehityskulkuun, jossa jatkettaisiin nykyisellä toimintamallilla.  
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Taulukko 7. Sairaansijat Rovaniemellä 2022 vrt 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ITU 2022 -toimintakonsepti 
 

 

 25 

 

Taulukko 8: Sairaansijakokonaisuuden keskeiset kehittämistarpeet 

Sairaansijakokonaisuuden   

keskeiset kehittämistarpeet:   

Toiminnan muutoksen toi-

meenpano, jossa päätösval-

ta sairaanhoitopiirillä ja sen 

jäsenkunnilla. Mahdollista 

ilman uudisrakentamista. 

(2017 - 2018) 

Toiminnan muutoksen 

toimeenpano, joka 

sairaanhoitopiirin 

aluetta laajempaa 

sopimista tai tulevan 

maakunnan päätöstä. 

Mahdollista ilman 

uudisrakentamista. 

(2019 - 2020) 

Toiminnan muutoksen toi-

meenpano uudessa raken-

teessa ja uudistuneissa ti-

loissa. (2021 - ) 

Uudistetaan sairaansijojen 

toimintamalli ja vähennetään 

päällekkäisiä rakenteita.  

Siirretään hoitoa osastolta 

avopalveluihin. 

 

Aikuisten somaattisten sairaan-

sijojen toiminnallinen kokonai-

suus, geriatria ja yleislääketie-

de osaksi sairaalan erikoisaloja. 

Laitoskuntoutuksen tarpeen 

määrittely alueella ja kotikun-

toutuksen kehittäminen.  

Psykogeriatriset sairaansijat 

osaksi geriatrian kuntoutusta.  

Saattohoito-osasto ja -

osaamiskeskus tukemaan alu-

een saattohoitoa.  

Lasten osastotoiminnan sijoit-

taminen ja integrointi avohoi-

totoimintaan samassa kerrok-

sessa 

Lyhytjälkihoitoisen synnytyksen 

kehittäminen. 

Sairaansijakokonaisuuden 
suunnittelu.  
 
Hoidollisen potilashotellin ja 
kotisairaalan käytön lisäämi-
nen. Kotiutushoitajapalvelu 
kaikkien kuntien potilaille.  
 
Akuuttigeriatrian sisällyttä-
minen LKS:n sairaansijako-
konaisuteen. 
 
Ns. hospitalistimallin pilo-
tointi ja arviointi  
 
 

Yksi toiminnallinen 
sairaansijakokonaisuus 
alueella. 

 
Päivystys- ja valvontapotilai-
den siirtyminen pois potilas-
tornista.  
 
Siirtyminen yhden hengen 
huoneisiin.  
 
 
 
 
Rovaniemen akuutit sairaan-
sijat yhdessä paikassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastenklinikan tilat monitoi-
mikelpoisiksi, infektiokohor-
toinnin mahdollistaviksi sekä 
alayksiköiden rajat liikkuviksi 
(epidemia- ym vaihtelu) 
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Sairaansijakokonaisuuden muutoksen vaikutusten arviointia 

- Laajennetaan osaamista (erikoissairaanhoidon nykyiset erikoisalat,  yleislääketiede, geriatria, kuntou-

tus, palliatiivinen hoito, hoitotyön erityisosaaminen, erityistyöntekijät) ja voidaan laaja-alaisemmin  

tukea myös alueen lähiosastojen toimintaa 

- Vältetään turhaa potilaiden siirtelyä ja siihen liittyviä virheitä ja viiveitä sekä myös ensihoidon siirtokul-

jetuksia 

- Lyhyemmät hoitoajat 

- Helpotetaan tukipalvelujen tuottamista osastoille 

- Parannetaan muuntojoustavuutta 

- Parannetaan valmiutta, kun suurempi määrä sairaansijoja on saman varajärjestelyn piirissä ja fyysisesti 

lähekkäin (esimerkiksi infran häiriöt tai epidemiatilanteet). 

- Kustannussäästöt 

- Sairaansijamäärän vähentäminen edellyttää panostusta avohoitoon: polikliinisiin palveluihin, kotiin 

vietävään sairaanhoitoon ja kotikuntoutukseen.   

 

2.7 Avopalvelut 
 

Potilaiden hoito toteutetaan avohoitona aina kun potilasturvallisuus sen sallii ja tähän kehitetään uusia toimin-

tatapoja. Aukioloaikojen laajentamista voidaan käyttää keinona palvelun parantamiseen sekä tilojen ja laittei-

den tuottavuuden parantamiseen. Kasvokkain tapahtuvan vastaanoton rinnalla merkittävä osa kontakteista 

tapahtuu virtuaalisesti ja palveluissa hyödynnetään terveysteknologian kehitystä. 

Avopalvelut jakautuvat toiminnallisesti perustuen ensisijaisesti osaamisen ryhmittelyyn sekä samankaltaisiin 

tila- ja teknologia- ja sijaintivaatimuksiin. 

Kiirevastaanotto 

Kiirevastaanotto toimii matalan kynnyksen avosairaanhoidon palvelu subakuuteissa eli ns. puolikiireellisissä 

asioissa. Toimintamallina on hoitajavetoinen vastaanotto yleislääkärituella. Kiirevastaanotto toimii päivittäin ja 

myös ilta-aikana. Toiminnassa tarvitaan diagnostiikkaa myös virka-ajan ulkopuolella sekä tarvittaessa sujuvaa 

yhteistyötä päivystyksen kanssa. Synergiaa saadaan kiirevastaanoton sijoittumisella yhteispäivystyksen yhtey-

teen tai läheisyyteen ja siten, että usein lyhyt asiointi on potilaan näkökulmasta sujuva. Tulevaisuudessa poti-

laita voidaan palvella myös virtuaalisesti ja etänä.  

Kotiin vietävä sairaalahoito 

Kotisairaala vie sairaanhoidon potilaan kotiin silloin, kun potilas ei sairautensa vuoksi välttämättä tarvitse hoi-

toa sairaalassa mutta hoidon intensiteetin vuoksi tai potilaasta johtuvista syistä hoito polikliinisesti ei onnistu. 

Kotisairaalatyyppisen palvelun lisäämisellä voidaan korvata sairaalahoitoa. Kotisairaalatoimintaa laajennetaan 

yleislääketieteen lisäksi muille erikoisaloille. Kotisairaalatoiminnassa hyödynnetään entistä enemmän etätek-

nologiaa ja vieridiagnostiikkaa. Kotisairaalan hoito alkaa useimmiten päivystyksestä tai jatkohoitona osastolta 

ja toiminta tarvitsee tukiosaston, joten kotisairaalan toimipiste sairaalassa olisi hyvä sijoittaa esimerkiksi päi-

vystysosaston yhteyteen. Kotiin vietävä saattohoito tukeutuu palliatiivisen hoidon osastoon.  
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Kotiutushoitajan ja tehostetun kotihoidon palvelut tarvitaan päivystyspoliklinikan, päivystysosaston ja sairaa-

lan muiden osastojen jatkohoidon järjestämiseen sekä myös tukemaan kotisairaalan toimintaa siten, että sai-

raalahoidolta voidaan välttyä. Sairaalan kotiutushoitaja palvelee koko alueen potilaita. Kotiutustiimi tai tehos-

tettu kotihoito toimii pääasiassa potilaiden kotona.   

Kotiin vietävä sairaanhoito resursoidaan niin, että hoito järjestyy aina kun potilaan hoito voidaan turvallisesti ja 

kustannustehokkaasti toteuttaa kotona.   

Aikuisten somaattinen erikoissairaanhoito 

Aikuisten erikoisalojen poliklinikat, päiväsairaala, dialyysi ja toimenpidepoliklinikka muodostavat toiminnalli-

sesti yhtenäisen pääosin elektiivisesti toimivan kokonaisuuden, jossa eri alojen asiantuntemus on tarpeen mu-

kaisesti sujuvasti potilaiden ja muiden ammattilaisten käytettävissä. Poiklinikat ryhmitellään siten, että saman-

kaltaista osaamista, tiloja ja teknologiaa tai keskinäistä yhteistyötä tarvitsevat yksiköt sijoitetaan lähekkäin ja 

osin yhteisiin tiloihin. Tämä mahdollistaa mm. oirepoliklinikkamallien kehittämisen tarvittaessa erikoisalapoli-

klinikkojen rinnalle. 

Päiväsairaalan kautta toteutetaan hoitosuunnitelman mukaisia diagnostisia ja hoidollisia toimenpiteitä eri eri-

koisalojen potilasryhmien tarpeisiin soveltuen. Esimerkiksi pitkää seurantaa vaativat laboratoriotutkimukset, 

useiden tutkimusten koordinointi samalle päivälle, esivalmistelua tai jälkiseurantaa edellyttävät toimenpiteet 

ja lääkeinfuusiot. Dialyysiyksikössä toteutetaan hemodialyysihoidot. Toimenpidepoliklinikalla varaudutaan 

tuottamaan mahasuolikanavan tähystykset koko alueen potilaille.  

Potilashotelli 

Asiointiin sairaalassa voidaan liittää yöpyminen potilashotellissa tai hoidollisessa potilashotellissa, jossa on 

saatavilla tarvittaessa lähihoitajan apua.  

Lasten ja naisten avopalvelut 

Ks. Lasten ja naisten palvelut s. 29 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Ks. Mielenterveys- ja päihdepalvelut s. 31 

Kuntoutuksen avopalvelut 

Kuntoutuksen keskitetyt avopalvelut ja apuvälinepalvelut toimivat sairaalan yhteydessä. Lasten kuntoutus 

kuuluu lasten avopalveluiden kokonaisuuteen. Toimintakykynäkökulmaa ja kuntoutuksen osaamista sisällyte-

tään läpileikkaavasti myös kaikkiin tulevaisuuden sairaalan prosesseihin. 
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Taulukko 9: Erityistason avohoidon keskeiset kehittämistarpeet 

Erityistason avohoidon keskei-

set kehittämistarpeet:   

Toiminnan muutoksen toi-

meenpano, jossa päätösvalta 

sairaanhoitopiirillä ja sen jäsen-

kunnilla. Mahdollista ilman 

uudisrakentamista. (2017 - 

2018) 

Toiminnan muutok-

sen toimeenpano, 

joka sairaanhoitopii-

rin aluetta laajempaa 

sopimista tai tulevan 

maakunnan päätöstä. 

Mahdollista ilman 

uudisrakentamista. 

(2019 - 2020) 

Toiminnan muutoksen 

toimeenpano uudessa 

rakenteessa ja uudis-

tuneissa tiloissa. 

(2021 - ) 

Avopalvelut kootaan suurem-
miksi kokonaisuuksiksi ja toi-
mintaa standardoidaan. 
 
 
 
 
 
Avopalveluissa kyetään vas-
taamaan subakuutteihin tar-
peisiin. 
 
Aukioloaikojen laajentaminen 
kalliiden laitteiden ja tilojen 
käyttöasteen nostamiseksi ja 
palvelun parantamiseksi. 
 
Mallinnetaan ja otetaan käyt-

töön paljon tukea tarvitsevien 

potilaiden palvelu (ns. toimin-

takykyprosessi tai verkostotyön 

malli) yhdessä peruspalvelujen 

kanssa. 

Luodaan kuntoutuksen osaa-

miskeskus tai –verkosto Yhdis-

tetään alueen apuvälinepalve-

lut, kehitetään kuntoutusohja-

usta. 

Digitalisaatio. 

 

Pikapolin toimintamallinkehit-

täminen ja tuominen sairaalan 

yhteyteen 

Alueellisen skopiakeskuksen 

luominen. 

Poliklinikkojen toiminnan stan-

dardointi, esim. lähetteen  ja sen 

käsittelyn kehittäminen, konsul-

toinnin kehittäminen. 

Päiväsairaalan toimintamallin 

suunnittelu ja käyttöönotto ny-

kyisten seinien sisällä mahdolli-

suuksien mukaan. 

 

Aukioloaikojen pidentämisen 

edellytysten luominen, esim. 

lääkäreiden paikallissopimuksen 

tarve.   

Paljon tukea tarvitsevien potilai-

den verkostotyön mallin luomi-

nen ja käyttöönotto. 

 
Kuntoutuksen osaamiskeskuksen 
suunnittelu 
 

Apuvälineisiin yhteinen tietojär-

jestelmä. 

Virtuaalipoliklinikkavalmiuden 

laajentaminen kaikille poliklini-

koille. 

Potilaan ajanvaraus 

Pikapolin odotusajan lyhentämi-

nen, osittainen ajanvarausmah-

dollisuus.  

Skopiakeskuksen toimintamallin 
suunnittelu ja toteutus nykytilo-
jen rajoissa 

Erikoisalojen toimin-

nan yhteensovittami-

nen Länsi-Pohjan 

kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntoutuksen maa-

kunnallisen toiminta-

mallin suunnittelu. 

Apuvälinepalvelut 

hallinnollisesti yhteen.  

Virtuaalipoliklinikan 

käytön laajentaminen 

potilaiden hoidossa ja 

konsultaatioissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apuvälinepalvelut 

yksiin tiloihin Rova-

niemellä.  

 

 

 

 

Pikapolin siirtyminen 

sairaalakampukselle. 
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Avopalvelujen kehittämisen vaikutusten arviointia 

 

Avohoidon uudet toimintatavat mahdollistavat sairaalahoidon vähentämisen. Kuntoutukseen panostamalla 

saadaan hoivapalvelujen tarvetta vähennettyä. Virtuaalivastaanoton käyttö vähentää matkustamiseen ja työs-

tä poissaoloon liittyviä kustannuksia ja mahdollistaa potilaan verkoston osallistumista hoitoon. Avopalvelujen 

yhdistämisellä suuremmiksi yksiköiksi ja päiväsairaalamallin käyttöönotolla pyritään tuottavuuden lisäämiseen. 

Paljon tukea tarvitsevien potilaiden palvelun mallintamisella tavoitellaan toimintakyvyn parantumista ja turhi-

en erikoissairaanhoidon palvelujen vähentymistä.  Standardoinnilla vähennetään virheitä ja niistä aiheutuvaa 

hukkaa.  

Avopalveluiden tilatarpeet 

Avopalveluista tulee olla sujuva yhteys diagnostisiin palveluihin (etenkin kuvantaminen ja laboratorionäyt-

teenotto). Avopalveluihin ohjaudutaan pääasiassa pääsisäänkäynnin kautta ja sisäisten reittien tulee olla sel-

keitä. 

Poliklinikkapalvelut tarvitsevat erikoisalasta riippumatta pääosin samankaltaisia vastaanotto-, tutkimus, toi-

menpide- ja toimistotiloja. Tilojen standardoinnilla ja samankaltaisia tiloja tarvitsevien toimintojen sijoittami-

sella lähekkäin mahdollistetaan tilojen tehokas käyttö ja muuntojoustavuus. Tilojen suunnittelussa tulee huo-

mioida myös moniammatillisen työskentelyn, konsultoinnin ja toimistotyön tarpeet. 

 

2.8 Lasten ja naisten palvelut 
 

Lasten palvelut 2022 

Tulevaisuuden sairaalan lasten palveluihin kuuluvat lastentautien, lastenpsykiatrian, lastenneurologian, eri-

tyishuollon ja kuntoutuksen erityistason avopalvelut sekä lastentautien ja lastenpsykiatrian sairaansijat. Sairaa-

laopetus on myös tiiviisti lasten sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen liittyvä palvelu. Sairaalan lasten palvelut 

ovat osa alueen lasten ja perheiden palveluiden verkostoa.  

Lasten avopalveluiden kokonaisuuden suunnittelu jatkuu vuonna 2017. Perus- ja erityistason koordinaation ja 

palvelujen kehittämiseksi sekä henkilöstökoulutuksen tehostamiseksi yhteistoimintaa lähipalveluiden kanssa 

toteutetaan jossain määrin sairaala-alueella. 

Lastentautien vuodeosaston sairaansijojen määrää voidaan pienentää 10–15 %:lla tilojen laajentamisen yhtey-

dessä tehtävillä uudistuksilla.   

- Tilojen moni- ja yhteiskäytettävyyden parantaminen lastentautien poliklinikan ja vuodeosaston välillä 

mahdollistaa tilojen tehokkaan ja jopa päivittäisen jaon. 

- Uusiin monikäyttötiloihin rakennetaan lastentautien yksikkö, joka toimii sekä päiväsaikaan päiväsairaa-

lana että päivystysaikana potilas-perhehotellina.  

- Päiväsairaala mahdollistaa pitkäkestoisten, mutta arkityöajalle mahtuvien hoitojen siirtämisen vuode-

osastolta polikliiniseksi toiminnaksi 

- Potilas-perhehotelli mahdollistaa osassa tapauksista päivittäistä seurantaa vaativien sairaiden lasten 

päivystysaikaisen hoidon perheen toimesta rauhallisemmissa oloissa vuodeosaston ulkopuolella 
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Rakentamisvaiheessa saadaan kustannussäästöä, kun lastenosaston yhteyteen voidaan perustaa lastentauti-

henkilökunnan kevyesti tukema, aikuisten potilashotellia vastaava potilasperhehotelli lapsipotilaiden ja heidän 

vanhempiensa käyttöön. Tämä mahdollistaa akuuttien, vielä vaikeutumassa olevien infektioiden vuoksi nykyi-

sellään sairaalaseurantaa ja seuraavana aamuna uutta lääkärintutkimusta tarvitsevien lasten sijoittamisen 

vuodeosaston sijasta perhehotelliin. Sairaansijamäärä vähenee 20:stä 17. 

Nykytilat eivät mahdollista prosessin kehittämistä ja esimerkiksi infektiopotilaiden ja infektioille alttiiden poti-

laiden kohortointi eli ryhmittely on vaikeaa.  

Avohoitokäynneistä kasvava osa tapahtuu videopoliklinikkakäynteinä, joita kehitetään toimivammiksi uusien 

IT-ratkaisujen avulla. Näiden käyttöön saanti helpottaa etävastaanottotoiminnan laajentamista muillakin eri-

koisaloilla. Kokeilut suoran terveyshöydyn optimointiin perustuvasta hoitoketjusuunnittelusta ovat meneillään; 

parhaat ratkaisut jäävät pysyvään käyttöön. 

Lastentautien päivystystoiminnan ohjauksesta vastaavat lastentautiammattilaiset. Lasten triage tapahtuu las-

tentautiosaston yhteydessä toimivassa lasten triagekeskuksessa. Etätriagetoiminta on kattavaa, ja perustuu 

laajamittaisen ensilinjan virtuaalipalvelun käyttöön hyödyntäen myös teknisesti edistyneitä, validoituja älyrat-

kaisuja. Palvelu ohjaa, neuvoo kotihoitoon sen soveltuessa, tarjoaa tarvittaessa suoran yhteyden lastenpäivys-

tyksen verkkosivuilta lasten triagehoitajaan, vähentää raskaampien päivystyspalvelujen tarpeetonta käyttöä ja 

potilaiden matkustamista sekä varmistaa samalla kiireellistä hoitoa tarvitsevien oikea-aikaista hoitoon pääsyä. 

Sitä tukee päivystävä lastenlääkäri. Yksikön tilojen rationalisointi vapauttaa toimintaan tarvittavan sairaanhoi-

tajaresurssin. 

Naisten palvelut 2022 

Sairaalan lasten ja naisten palveluihin kuuluu äitiyshuollon erityistason palveluiden kokonaisuus: keskusäitiys-

neuvola, äitiyspoliklinikka, synnytyssalit ja synnyttäneiden osasto. Synnytystoiminnassa varaudutaan synnytys-

ten määrän kasvuun. Synnytysvuodeosaston potilaspaikkoja päästään lyhytjälkihoitoisen synnytyksen kehittä-

misen myötä siitä huolimatta vähentämään.  Lisäksi potilashotellin ja keskolan perhehuoneiden käyttöä lisä-

tään sellaisten synnyttäjien kohdalla, joiden vastasyntynyt vaatii keskolahoitoa. Äitiyshuollon erityistason pal-

velut kuuluvat lasten ja perheiden palveluiden verkostoon ja linkittyvät erityisesti neuvolatoimintaan. 

Naistentautien ja synnytysten erikoisalaan kuuluvat myös gynekologian poliklinikka ja sairaansijat, jotka voivat 

sijoittua sairaalassa myös osaksi aikuisten somaattista sairaansija- ja avopalveluiden kokonaisuutta.  

Gynekologiset leikkauspotilaat voidaan sijoittaa yhteiseen aikuisten somaattisten sairaansijojen kokonaisuu-

teen. Osastolla tapahtuvat raskauden keskeytykset hoidettaisiin edelleen synnytysvuodeosastolla, jossa on 

kätilöosaamista.   

Gynekologista polikliinista toimintaa on jo 2016 mennessä kehitetty voimakkaasti ja siten sekä leikkaussaliai-

kaa että vuodeosastohoidon tarvetta on päästy oleellisesti vähentämään. Lisäksi kaikki pienemmät leikkaus-

toimenpiteet tehdään päiväkirurgisina. Gynekologisten osastopaikkojen määrä voisi tulevaisuudessa laskea 

toimintaa edelleen kehittämällä niin että paikkojen määrä olisi 6.  

 

 



 
 

ITU 2022 -toimintakonsepti 
 

 

 31 

 

Gynekologisten syöpien hoidosta vastaavat LKS:n gynekologiseen onkologiaan perehtyneet gynekologit OYS:n 

gyn onkologien tekemien hoitolinjausten mukaisesti. Gynekologisten potilaiden sytostaattihoitojen antaminen 

pystyttäisiin toteuttamaan myös yhteisessä infuusioyksikössä tai päiväsairaalassa. Loppuvaiheen hoidossa ole-

vat gynekologista syöpää sairastavat potilaat hyötyvät perustettavasta palliatiivisen hoidon osastosta, jossa he 

saavat hyvän oireenmukaisen hoidon.  

 

2.9 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 

Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalveluihin luodaan joustava, dynaaminen ja kansalaisten 

tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa henkilöstön osaamista liikutellaan tarpeen mukaan. Palveluissa 

tarjotaan laadukasta ja tehokasta apua mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville kansalaisille yhteistyössä 

tarpeenmukaisten viranomais- ja luomuverkostojen kanssa. Hoitoon pääsy on joustavaa. Asiakkaille laaditaan 

hoito- tai kuntoutussuunnitelma, johon kaikki asiakkaan verkostoon kuuluvat ovat sitoutuneet ja jota päivite-

tään säännöllisesti. Henkilöstö ja potilaat liikkuvat palveluiden yksiköissä sujuvasti siten, että tarpeen mukai-

nen osaaminen on asiakkaiden käytössä oikea-aikaisesti. Palvelut ovat avohoitopainotteisia. Sairaalahoito ja 

asumispalvelut toimivat avohoidon tukena.  

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut on jaoteltu asiakas- ja tarvelähtöisesti: lasten- ja nuorten palvelut, nopeat 

palvelut ja konsultaatiot, hoito- ja tutkimuspalvelut, kuntoutuspalvelut ja päihdepalvelut. Palvelukokonaisuuk-

siin sisältyy sekä avohoito- että osastohoitotoimintaa. 

Lasten ja nuorten palvelut 

Lasten- ja nuorten palveluihin kuuluu LKS:n kampuksella sijaitseva vuodeosasto. Sairaansijamäärä 2022 on 4 

vuodeosastopaikkaa lapsille ja 4 nuorille. Poliklinikkatoiminta järjestetään päihde- ja mielenterveyspalveluiden 

avohoitokeskuksessa Kemijoki Oy:n talossa. Kouluille jalkautuvaa matalan kynnyksen Varhain-työpari työsken-

telyä kehitetään jalkautuvana työmuotona, samoin kuin kotiin tehtävää perheiden tukemista.  

Nopeat palvelut 

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden nopeat palvelut ja konsultaatiot ovat yli 18-vuotiaille suunnattu-

ja ja toimivat yhden luukun periaatteella. Ne koostuvat mielenterveys- ja päihdepäivystyksestä, nopeiden pal-

veluiden tiimeistä, akuuttilinjan vuodeosastosta sekä yleissairaalapsykiatriasta. Nopeiden palveluiden piiriin 

pääsee 3 vrk:n sisällä yhteydenotosta. 

Tutkimuksen ja hoidon palvelut 

Tutkimuksen  ja hoidon palveluissa eli Hoitu-palveluissa tarjotaan erikoissairaanhoitotasoista moniammatillista 

psykiatrista tutkimusta ja hoitoa asiakkaille/potilaille, joilla on tarve tiiviimpään ja/tai pitkäkestoisempaan 

psykiatriseen hoitoon tai vaativampaan diagnostisiin selvityksiin, kuin mitä nopeissa palveluissa on tarjolla.  

Toiminta on kiireetöntä ja ei-päivystyksellistä.  

Kuntoutus 

Kuntoutus on kiireetöntä palvelua, jolla pyritään edistämään ja ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä niin, että 

asiakas pystyy hallitsemaan oman arkensa asiat. Kuntoutuksen palvelut koostuvat toiminnoista, joilla pyritään 

kohentamaan asiakkaan pärjäämistä, toimintakykyä ja elämänlaatua arkipäivässä. Kuntoutuksen piiriin kuuluu 

myös asumisen tukeminen. Kuntoutuspalveluihin ohjaudutaan verkostopalaverin kautta.   
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Päihdepalvelut 

Päihdepalveluissa annetaan avo- ja laitospalveluna moniammatillisesti toteutettua päihdehoitoa.  

Päihdehoidon avo- ja laitospalveluiden rinnalla päihdepalveluiden vastuuyksikkö työskentelee myös eri 

vastuuyksiköiden rajapinnoilla osallistuen asiakkaiden/potilaiden tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen 

asiakkaan/potilaan tarpeiden mukaan. 

Lapin Keskussairaalan yhteyteen Päihdeklinikan toimintaa jatkamaan perustetaan yhteisöhoidon periaatteilla 

toimiva tehostetun päihdehoidon – ja kuntoutuksen yksikkö, jossa toimivat ympärivuorokautisesti toimiva 

selviämisyksikkö, vieroitusosasto sekä avo- ja laitosmuotoisesti toimiva päihdekuntoutus. 

Taulukko 10: Päihde- ja mielenterveyspalveluiden keskeiset kehittämistarpeet 

Päihde- ja mielenterveyspalve-

luiden keskeiset kehittämis-

tarpeet:   

Toiminnan muutoksen toi-

meenpano, jossa päätösval-

ta sairaanhoitopiirillä ja sen 

jäsenkunnilla. Mahdollista 

ilman uudisrakentamista. 

(2017 - 2018) 

Toiminnan muutoksen 

toimeenpano, joka 

sairaanhoitopiirin 

aluetta laajempaa 

sopimista tai tulevan 

maakunnan päätöstä. 

Mahdollista ilman 

uudisrakentamista. 

(2019 - 2020) 

Toiminnan muutoksen 

toimeenpano uudessa 

rakenteessa ja uudistu-

neissa tiloissa. (2021 - ) 

Lisätään avohoitopainottei-

suutta 

Tehostetaan avohoidon pro-

sessia 

Kehitetään matalan kynnyksen 

palveluita 

Kehitetään päivystyksellisiä 

palveluita 

Kehitetään kuntouttavaa asu-

mispalvelua 

Tehostetaan osastohoitoa 

Kehitetään konsultaatiopalve-

luita 

Kehitetään yhteistyötä muiden 

SOTE-toimijoiden kanssa 

Kehitetään joustavia ja jalkau-

tuvia työmuotoja 

Kehitetään digitalisaation mah-

dollistamia etätyömuotoja 

Siirretään työntekijäresurssia 
avohoitoon vuodeosastolta. 
Prosessien mallintaminen ja 
kehittäminen. 
Toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönotto. 
Työntekijöiden koulutus. 
Viestintäkanavien kehittämi-
nen (Virtu). 
Päivystyksen henkilöstön 
vahvistaminen. 
Kuntouttavien asumispalve-
luiden koordinointi ja lääkä-
ripalveluiden tarjoaminen 
niihin. 
Lasten- ja nuorten psykiatris-
ten osastojen yhdistäminen 
ja toiminnan kehittäminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteistyön ja työnjaon 
kehittäminen LPSHP:n 
kanssa. 
ERVA-alueen yhteis-
työn ja työnjaon kehit-
täminen. 

Vuodeosastotoiminnan 
sekä päivystyksen (ml. 
selviämis- ja tarkkailupai-
kat) kehittäminen 
 
 
 
 
  

 



 
 

ITU 2022 -toimintakonsepti 
 

 

 33 

 
Vaikutusten arviointia 
 
Helposti saavutettavien konsultaatio-, matalankynnyksen- ja päivystyksellisten- palveluiden lisääminen tehos-
taa hoitoon pääsyä. Tehokkaalla alkuvaiheen riittävän tiiviillä hoidolla pystytään välttämään ongelmien pitkit-
tyminen ja palauttamaan toimintakyky. Näyttöön perustuvat hoidot ja hoidon vaikuttavuuden seuraaminen 
tehostavat hoitoa.  Laitoshoidon tarve vähenee tehostetun avohoidon myötä. Kokonaiskustannukset laskevat 
ja hoidon vaikuttavuus lisääntyy. 
  
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilantarve 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden avohoidon Rovaniemen vastaanottotilat sijaitsevat pääasiassa keskustas-

sa sijaitsevassa Kemijoki Oy:n talossa.  Sairaalan yhteyteen sijoittuvat mielenterveys- ja päihdepalveluiden 

neljä vuodeosastoa, eli Akuutti-, Kuntoutus-, Hoitu- ja Lasten ja nuorten osastot, yhteensä 46 (aikuiset) + 8 

(lapset ja nuoret) sairaansijaa. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden päivystyksellinen toiminta sijaitsee myös 

LKS:n alueella. Tähän toimintaan kuuluvat Akuuttiosaston lisäksi mielenterveys- ja päihdepäivystys sekä näiden 

yhteydessä toimiva vierotus- ja selviämisasematoiminta. Myös Yleissairaalapsykiatrian poliklinikan toiminnot 

sijaitsevat keskussairaalan yhteydessä.  

 

2.10 Kuvantaminen 
 
Kuvantamispalvelut muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden koko maakunnan alueella ja toimivat Rova-
niemellä yhdessä toimipisteessä. Tarpeenmukaiset kuvantamistutkimukset saadaan oikea-aikaisesti potilaan 
tarpeen mukaan. Päivystyspoliklinikan sisällä tai kiinteässä yhteydessä sijaitsevassa kuvantamispisteessä on TT, 
RTG ja UÄ. Päivystyksen kautta tulevat potilaat saavat tutkimukset sujuvasti päivystyspkl:lla tai päivystysosas-
ton kautta. 
 
TT-kuvausten tarve on kasvava, natiivikuvien hitaasti vähenevä, MRI-kuvausten kasvava.   
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Taulukko 11: Kuvantamisen keskeiset kehittämistarpeet 

Kuvantamisen keskeiset kehit-

tämistarpeet:   

Toiminnan muutoksen toi-

meenpano, jossa päätösvalta 

sairaanhoitopiirillä ja sen 

jäsenkunnilla. Mahdollista 

ilman uudisrakentamista. 

(2017 - 2018) 

Toiminnan muutoksen 

toimeenpano, joka sai-

raanhoitopiirin aluetta 

laajempaa sopimista tai 

tulevan maakunnan pää-

töstä. Mahdollista ilman 

uudisrakentamista. (2019 

- 2020) 

Toiminnan muutok-

sen toimeenpano 

uudessa rakenteessa 

ja uudistuneissa 

tiloissa. (2021 - ) 

TT-tutkimuskapasiteetin lisäämi-

nen. 

Päivystyskuvantamisen sujuvuus.  

Koko alueen kuvantamispalvelui-

den yhdistyminen hallinnollisesti.  

Radiologiresurssin varmistami-

nen.  

TT-tutkimuskapasiteetin li-
sääminen eri keinoin ennen 
toisen TT-laitteen saamista. 
TT-kuvausprossin optimointi 
yhteistyössä lähettävien yksi-
köiden kanssa.   
 
Radiologien vakanssien täyt-
töasteen nostaminen.  
 
Selvitys ja toimeenpanosuun-
nitelma 
Rovaniemellä sijaitsevien 
kuvantamispalvelujen yhdis-
tämiseksi. 

Kuvantaminen yhdistyy 
maakunnallisesti. Toimin-
nallisen yhteistyön kehit-
täminen. 

Päivystyksen kuvan-
taminen tilojen, lait-
teiden ja henkilö-
resurssien osalta 
turvattu. 
 
Rovaniemen alueella  
kuvantaminen siirtyy 
fyysisesti LKS:aan. 

 

 
Vaikutusten arviointia 
 
Päivystyspotilaiden hoidon sujuvuus paranee. Elektiivisten potilaiden odotusajat lyhenevät. Natiivikuvauksissa 

tuottavuus paranee. Kuvantamisen viiveiden lyhentyminen lyhentää sairaalahoitojaksoa akuuttipotilailla. Elek-

tiivisillä potilailla diagnostisen viiveen lyhentyminen voi nopeuttaa toimintakyvyn palautumista, kun diagnoosi 

ja hoito saadaan nopeammin. Toisaalta kuvantamisen hyvä saatavuus voi lisätä epätarkoituksenmukaisia ku-

vauksia, minkä vuoksi on tärkeää, että etenkin päivystyksen lääkäreillä on riittävä diagnostinen osaaminen. 

 

Kuvantamiseen tarvitaan lisää laitekapasiteettia ja myös henkilöstöresurssia TT-tutkimuksiin. Tarvittava resurs-

si riippuu toteutettavasta työaikamallista ja henkilöstön saatavuudesta.  Jos sairaalan radiologivahvuus on 

hyvä, voidaan ottaa omaksi toiminnaksi sairaalan nykyiset ostopalvelut ja koko sairaanhoitopiirin alueen radio-

logipalveluiden tuottaminen, millä voidaan vähentää ostopalvelukustannuksia. 

Kuvantamisen tilantarve 

Kuvantamisen päivystysmodaliteettien tulee sijaita päivystyksessä tai aivan välittömässä läheisyydessä. Muun 

kuvantamisen tulee sijaita niin lähellä, että henkilöstön joustava käyttö on mahdollista. 
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2.11 Välinehuolto 
 

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on yksi välinehuoltoyksikkö, joka palvelee nykyisen Lapin sairaanhoitopiirin 

alueen julkisia palveluntuottajia. 

Leikkaustoiminnan lisääntyminen lisää myös välinehuollon tarvetta. Suun terveydenhuollon valinnanvapaus 

voi vähentää julkisen suun terveydenhuollon välinehuollon tarvetta. 

Välinehuollosta on tehty erillisselvitys. 

2.12 Sairaala-apteekki 
 

Maakunnalla tai yhteistyöalueella on toiminnallisesti yksi sairaala-apteekki, jolla on toimipiste Rovaniemellä 

sairaalassa. Tämä toimipiste vastaa lääkevalmistuksesta ja lääkkeiden käyttökuntoon saattamisesta sekä muus-

ta lääkehuollosta sairaalan sisällä sekä lääkkeiden velvoitevaraston ylläpitämisestä. Yhteinen sairaala-apteekki 

vastaa alueen julkisen terveydenhuollon toimipisteiden lääkelogistiikasta, joka kulkee mahdollisimman suo-

raan tukusta toimintayksiköihin.  Sairaala-apteekki tuottaa farmaseuttisia palveluita itse tai tukeutuen alueen 

avoapteekkiverkostoon ja tukee rationaalisen lääkehoidon toteutumista maakunnassa. Robotiikkaa ja automa-

tiikkaa hyödynnetään siltä osin kuin se on lääkehuollon volyymit huomioiden tarkoituksenmukaista. 

 

Tulevaisuuden sairaalassa Rovaniemellä tarvitaan asianmukaiset tilat lääkevalmistukselle ja lääkevarastolle. 

Nykyiset tilat ovat riski toiminnan jatkuvuudelle.  

 

2.13 Patologia 
 

Patologialla on LKS:ssa hyvät ja soveltuvat tilat. Myös Länsi-Pohjan keskussairaalassa on patologialla hyvät tilat. 

Yksiköillä on voimassa yhteistyösopimus.    Lapin ja Länsi-Pohjan keskussairaalan patologian yksiköt voivat jat-

kossa ottaa vastuulleen alueen kuntien patologian palvelut.  Patologian toiminta on lähellä laboratoriotieteitä 

ja tulevaisuudessa vaihtoehto organisoitumiselle on liittyminen laboratoriopalveluita tuottavaan Nordlab –

liikelaitokseen, jolloin toiminta-alueena olisi laajempi Pohjois-Suomen alue. 

 

2.14 Laboratoriopalvelut (Nordlab) 
 

2.15 Muut tulevaisuuden sairaalan tukipalvelut 
 

Arkistopalvelut  

Materiaalihuolto ja logistiikka 

Tekstinkäsittely ja toimistopalvelut 

Tietohallinto 

Tekniikan palvelut 

Ravintopalvelut 

Puhtaus- ja huoltopalvelut  

Hallinto 

Pesulan tilat 

Pysäköintitalo 
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3. Johtopäätökset laajennushankkeen jatkosuunnittelun näkökulmasta 
 

Toiminnan muutoksella saadaan katettua tilainvestointien kustannuksia 

Suuntaamalla järkevästi osaamista ensilinjaan, kuntoutukseen ja avopalveluihin sekä tuottavuutta parantamal-

la ja sairaansijamäärää vähentämällä voidaan vaikuttavuutta parantaa siten, että kokonaiskustannukset eivät 

nouse vaikka vaikuttavuus paranee. Toiminnan muutos edellyttää tilajärjestelyjä ja investointeja. Niiden kus-

tannuksia voidaan kattaa toiminnan muutoksen hyödyillä ja luopumalla vanhoista tiloista.    

Tilojen muuntojoustavuudella tulee kompensoida tulevaisuuden epävarmuutta 

Toimintakonseptissa on tarkasteltu toimintaa vuoden 2022 näkökulmasta. Mahdollinen uudisrakennus olisi 

tuolloin käyttöönottovaiheessa. Tilojen käyttöikä puolestaan on kymmeniä vuosia, jona aikana toiminta muut-

tuu tavalla, jota emme osaa vielä ennakoida. Tämän vuoksi tilojen suunnittelussa muuntojoustavuutta ei voi 

liikaa korostaa.  

Tarvitaan pitkän tähtäimen tontin käytön suunnitelma ja toteutusvaiheiden priorisointi 

Toimintakonseptin perusteella laaditaan tontin käytön pitkän tähtäimen suunnitelma ja vaiheistetaan uudisra-

kentamisen ja tilamuutosten osahankkeet. Toimintakonseptia ja kokonaissuunnitelmaa täydennetään ja päivi-

tetään tarvittaessa. Toimintojen tilatarpeita tulee hankekokonaisuuden valmistelussa priorisoida uusien tilojen 

tuottaman hyödyn tai tilatarpeiden välttämättömyyden perusteella sekä jos arvioidaan, että toiminnolle ei tule 

löytymään tiloja nykyisen sairaalan seinien sisältä. Tämän perusteella kiireellisimmin tilaratkaisuja tarvitsevat 

päivystysosasto, päivystyskuvantaminen, sairaala-apteekki, leikkaussalit, sydänpaja sekä psykiatriset vuode-

osastot.  

Toiminnan muutosten toimeenpano voidaan jo aloittaa 

Vaikka osassa toimintoja tilainvestoinnin tarve on ilmeinen, voidaan kaikissa sairaalan toiminnoissa palvelua 

kehittää tulevaisuuden tavoitteiden suuntaisesti jo ennen tilaratkaisuja.  Toimintaprosessien kuvaus tarkentuu 

hankesuunnittelu- ja tilasuunnitteluvaiheessa niiden toimintojen osalta, joille suunnitellaan uusia tiloja. 
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Sanasto 
 

Organisaatiokielessä ja terveydenhuollon kielessä on paljon käsitteitä, jotka voidaan ymmärtää eri tavoin. Alla 

on avattu joitakin käsitteitä ja mitä niillä tässä asiakirjassa tarkoitetaan. 

 

Elektiivinen = ei-kiireellinen, ajanvaraukseen perustuva, suunnitelmallinen 

Erityisen tuen tarpeessa olevat ikäihmiset = luotu uusi käsite kuvaamaan potilasryhmää, jonka sairaanhoidol-

liset tarpeet tulee huomioida erikseen erotukseksi yleisestä ikäihmisten käsitteestä. Erityisen tuen tarpeessa 

olevilla ikäihmisillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla on erityisiä tarpeita ikään liittyvien sairauksien, aistitoiminto-

jen heikentymisen tai toimintakyvyn ja elimistön kompensaatiokyvyn alenemisen vuoksi. Käytännössä tähän 

ryhmään kuuluvat usein kotihoidon, palveluasumisen ja omaishoidon piirissä olevat ja muistisairaat henkilöt.  

Potilaan prosessi = sairauden hoitoon ja kuntoutukseen liittyvä toimintojen ajallinen sarja potilaan näkökul-

masta, joka sisältää sairaalan toimintojen lisäksi muita toimintoja. Näkökulmana on kokonaisuus kotoa kotiin 

tai toimintakyvyn palautumiseen saakka.   

Päivystysalkuinen prosessi = potilaan hoidon jakso, joka alkaa päivystyksellisesti ja päättyy siihen, että hoidon 

tarve lakkaa tai potilas siirtyy elektiiviseen prosessiin 

Sairaalan toiminto = eri ammattilaisten työpanoksen ja osaamisen, teknologian, tilojen ja tiedon yhdistelmä, 

joka tekee määritellyn osan potilaan hoidosta. Tätä osaa voidaan kutsua potilaan hoidon osaprosessiksi.  

Segmentointi = segmentoinnilla tarkoitetaan sitä, että toimintoja suunniteltaessa otetaan huomioon erilaisten 

potilasryhmien tarpeet. Toiminto suunnitellaan tarpeen mukaan erilaiseksi eri potilasryhmille.   

 

Viitteet  
 

Aktiivisina internet-linkkeinä: 

ITU2022_projektin materiaali (selvitykset, raportit, suunnitelmat, työpajat, kokousasiakirjat, tiedotteet)  

Sote- ja maakuntauudistus  

Lapin Sote-Savotta  

Lapin sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palveluprosessit   

http://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/ITU_2022projekti/Materiaali
http://alueuudistus.fi/etusivu
http://lapinsotesavotta.fi/
http://www.lshp.fi/download/noname/%7B6CB2D84E-F26D-4AB9-9CDF-3E042F693DF5%7D/11281

