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1. JOHDANTO 
 
Pohjanmaan Sote –talo varmistaa Pohjanmaan maakunnan erikoissairaanhoidon 
palvelut ja yhdistää Vaasan alueen perusterveyden- ja sosiaalihuollon palveluita 
samaan rakennukseen. Sote –talossa integroitu ja moniammatillisuutta hyödyntävä 
palvelujärjestelmä pidennettyine aukioloaikoineen parantaa vaikuttavuutta sekä 
kustannustehokkuutta. Alueella valmistaudutaan integroituun palvelujärjestelmään, 
toiminnan asiakaslähtöisyyteen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Nämä tavoitteet 
näkyvät myös selkeänä VKS 2025 ohjelmassa:  

- Asiakkaan kokema laatu on parasta Suomessa 
- Erikoissairaanhoidon nettokustannukset pienentyvät 11 % 
- Parempi valmius sote-integraatioihin  

 
Palvelujärjestelmän todellinen integraatio Pohjanmaan maakunnassa tarvitsee 
toteutuakseen Pohjanmaan Sote- talon, jotta alueen väestölle pystytään tuottamaan 
asiakaslähtöisiä palveluita tehokkaasti, moniammatillisesti huomioiden palveluohjaus 
ja ns. matalan kynnyksen palvelut. Uudisrakennuksen nimeksi on annettu 
Pohjanmaan Sote- talo, koska se tulee tarjoamaan koko maakunnalle suunnattuja 
erikoissairaanhoidonpalveluja ja samalla keskittää paljon Vaasan alueen 
perusterveydenhuollon palveluita rakennukseen. Sote- talossa tullaan konkreettisesti 
yhdistämään sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon 
maakunnallisia ja yksityisen sektorin palveluita samaan rakennukseen. 
Toiminnallisesti Sote-talon toiminnot integroidaan myös päivystyksen toimintojen 
kanssa. Sote-talolla tulee olemaan merkittävä rooli alueen ”virtuaalisairaala”-
palveluiden ja osaamisen kehittäjänä hoidon ja palveluiden viemiseksi enenemässä 
määrin kotiin. 

 
Sijoittamalla Sote- taloon myös perusterveydenhuollon opetusterveyskeskus 
saadaan synergiaetua sairaalassa tarjottavan lääkärien perus- ja erikoistumisvaiheen 
koulutuksen ja harjoittelun kanssa. Myös Vaasassa jo toteutetun sosiaalialan 
opetusyksikön suunnittelussa voidaan paremmin huomioida moniammatillisuus. 
Tämä on oleellista sosiaali- terveydenhuollon kriittisimpien henkilöstöryhmien 
rekrytoinnissa. Tarveselvitys Sote- taloon sijoitettavien Vaasan kaupungin sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintojen osalta hyväksyttiin Vaasan kaupunginhallituksessa 
20.10.2014. 
 
Pohjanmaan Sote – talon suunnittelu kestää vuoden 2017, tavoitteena on päästä 
rakentamaan 2018. SOTE-talon rakennustyöt valmiit juhannuksena 2021 ja talon 
tekniikka sisäänajettu ja talo täysin valmis vuodenvaihteessa 2021-2022. 
 
 

1.1 Tausta ja tarve 
 

 
Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää uudistetaan lähivuosina 
ennennäkemättömässä laajuudessa. Nykyinen kuntien järjestämisvastuuseen 
nojaava järjestelmä muuttuu niin järjestämisvastuun kuin 
palveluntuottajaorganisaatioidenkin osalta. Uudistus on välttämätön väestön 
ikääntyessä ja huoltosuhteen heikentyessä. Pohjanmaan maakunnan alueella yli 75-
vuotiaiden määrä kasvaa noin 50 % vuoteen 2030 mennessä. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen näkökulmasta väestön ikääntyminen vaikuttaa julkisrahoitteisiin 
palveluihin kahta kautta. Ensinnäkin suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle 
verotulot vähenevät, minkä johdosta potilaat on jatkossa kyettävä hoitamaan 



aiempaa pienemmillä resursseilla. Toisekseen väestön ikääntyminen lisää 
palvelutarvetta, minkä johdosta väestön palvelutarve kokonaisuudessaan kasvaa. 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen onkin 
hallituksen säästötavoitteiden kannalta ensiarvoisen tärkeää. 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa kiinteistöjen kustannukset muodostavat vain hyvin 
pienen osan kokonaiskustannuksista verrattuna käyttökustannuksiin ja 
tulevaisuudessa kiinteistökustannusten suhde käyttökustannuksiin pienenee 
entisestään. Kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannettaessa 
käyttökustannusten hallinta on siten keskeisessä roolissa. Toisaalta kiinteistöt eivät 
saa asettaa rajoitteita modernien innovatiivisten toimintatapojen käyttöönotolle, vaan 
myös kiinteistöjä tulee uudistaa uusia toimintamalleja tukeviksi. 
 
Sote-palveluiden tuottaminen Suomessa on siiloutunutta eikä yhteistyö perus- ja 
erikoistason palveluiden tai sosiaali- ja terveystoimen välillä ole ollut riittävää. 
Perustason terveyspalveluista on vastannut kuntien terveystoimi, erikoistason 
sairaanhoidosta sairaanhoitopiirit ja sosiaalipalveluista kuntien sosiaalitoimi. 10 % 
eniten palveluita käyttävästä osasta väestöä kerryttää tutkimusten mukaan noin 80 % 
sote-palveluiden kustannuksista. Tutkimusten mukaan erityisesti paljon palveluita 
käyttävä osa väestöstä käyttää ristiin erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Väestön 
ikääntyminen lisää entisestään palveluiden ristiin käyttöä, sillä viimeisinä 
elinvuosinaan ikäihmiset käyttävät usein sekä sosiaalitoimen asumispalveluita että 
erilaisia terveyspalveluita. Sote-uudistuksen tavoitteena onkin integroida nykyistä 
palvelujärjestelmää, jolloin asiakkuuksia, palvelukokonaisuuksia ja hoitopolkuja 
voidaan johtaa tehokkaammin ja vaikuttavammin yli toimintorajojen. 
  
Sote-uudistuksessa toteutettava rakenneuudistus mahdollistaa palvelujärjestelmän 
integraation huomattavasti nykyistä hajautettua järjestämisvastuuta paremmin. 
Pohjanmaalla alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu kootaan 14 
(ilman Isoakyröä) kunnalta ja Vaasan sairaanhoitopiiriltä yhdelle 
maakuntaorganisaatiolle. Järjestämisvastuun kokoaminen yhdelle toimijalle ei 
kuitenkaan itsessään paranna palveluiden integraatiota, vaan lähinnä purkaa aiempia 
vääristyneitä kannustimia, vähentää organisaatiorajoja ja mahdollistaa varsinaisen 
integraation toteuttamisen. Ilman toimintaan tehtäviä konkreettisia muutoksia 
todellinen palveluiden integraatio jää kuitenkin toteutumatta eikä tuottavuus- tai 
vaikuttavuustavoitteisiin päästä. Yksi konkreettisimpia toimenpiteitä integraation 
edistämiseksi on aiemmin erillään sijainneiden toimintojen keskittäminen samaan 
kiinteistöön, jossa asiakkaita hoidetaan tarvittaessa moniammatillisesti yli 
perinteisten toimintorajojen. 
 
Rakenneuudistuksen lisäksi sote-uudistuksen yhteydessä toteutettava asiakkaan 
valinnanvapaus avaa osan julkisesti rahoitetuista sosiaali- ja terveyspalveluista 
yksityisten ja julkisten palveluntuottajien väliselle kilpailulle. Asiakkaan suora 
valinnanvapaus otetaan käyttöön perustason terveyspalveluissa ja suun 
terveydenhuollossa, joissa asiakas listautuu valitsemalleen yksityiselle tai julkiselle 
palveluntuottajalle. Lisäksi valikoituja erikoistason toimenpiteitä ja hoitojaksoja 
avataan asiakassetelimarkkinoille, joilla voivat toimia sekä yksityiset että julkiset 
palveluntuottajat. 
 
Valinnanvapauden tuoma kilpailu asiakkaista edellyttää julkiselta palvelutuotannolta 
kilpailukyvyn kehittämistä, mihin sisältyy tuottavuus- ja vaikuttavuusnäkökulmien 
lisäksi toimintamallien suunnittelu nykyistä asiakaslähtöisemmiksi. Pohjanmaan 
uuden sote-talon rakentaminen mahdollistaa eri palveluiden tarjoamisen 



monipuolisesti samassa toimipisteessä, mikä tuo kilpailuetua suhteessa pienempiin 
toimijoihin. Asiakkaan valitessa jatkossa toimipaikkansa itse tulee asiakkaiden 
toiveiden olla sote-talon suunnittelussa tavallistakin merkittävämmässä roolissa. 
Yhdessä kiinteistössä toimiminen mahdollistaa aiempaa kustannustehokkaammin, 
esimerkiksi kuntalaisten arvostamien pidennettyjen aukioloaikojen, tarjoamisen, joka 
vähentää merkittävästi palveluntuotantoon tarvittavia neliöitä, koska asiakaskäytössä 
olevien neliöiden tuottavuutta saadaan nostettua. Olennaista on myös parantaa 
palveluiden saatavuutta purkamalla hoitojonoja, jotta asiakkaat eivät listaudu 
paremman saatavuuden ja maakuntalaisten muun asioinnin kannalta keskeisemmän 
sijainnin tarjoaville yksityisille palveluntuottajille. 
 
Varsinaisen laajan päivystyksen päättymisestä huolimatta Vaasan 
erikoissairaanhoidon palveluiden profiili näyttäisi selvitysmiesraporttien perusteella 
säilyvän varsin muuttumattomana. Synnytysten jääminen Vaasaan varmistaa 
ympärivuorokautisen leikkausvalmiuden säilymisen eikä päivystysasetus siten 
vaikuta merkittävästi Vaasan palvelutuotantoon. Myös erikoissairaanhoidon 
keskittämissuunnitelmat vaikuttavat selvitysmiesraporttien perusteella vain hieman 
Vaasan erikoissairaanhoidon palveluihin, sillä Vaasan leikkausmäärät ylittävät 
suurimman osan selvityksissä asetetuista alustavista minimivaateista ja mm. 
keskitettäviksi linjatut syöpäleikkaukset on jo keskitetty muihin sairaaloihin. Jotta 
nykyinen palveluprofiili saadaan säilytettyä Vaasassa myös tulevaisuudessa, on 
hoidon tehokkuuden, vaikuttavuuden ja laadun oltava vähintään samalla tasolla kuin 
laajan päivystyksen sairaaloissa. Tähän kehittämistarpeeseen Pohjanmaan sote-talo 
luo  hyvän pohjan. 
 
 

1.2 Pohjanmaan Sote -talon vaikutukset maakuntaan 
 
Pohjanmaan Sote –talo tulee varmistamaan asiakaslähtöiset, tehokkaat  palvelut 
maakunnan alueella. Kun Pohjanmaan Sote – talo valmistuu, on sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtynyt kunnilta maakunnille. Maakunnan 
liikelaitos tuottaa ne palvelut, jotka eivät kuulu valinnanvapauden palveluihin. 
Nykyiset perusterveydenhuollon avopuolen palvelut tulevat yhtiömuotoiseksi. 
Pohjanmaan sote -talossa tehdään hoidon arviointia ja suunnittelua sekä tarjotaan 
vuodeosastopalveluita. 
 
Tämän hetken tiedon mukaan Pohjanmaan maakunnassa palveluverkkoa 
suunnitellaan sillä tavalla, että etelässä, keskellä ja pohjoisessa on arviointi- ja 
hoidonsuunnittelukeskukset (sotekeskus). Pohjanmaan Sote –talo täyttää pelkästään 
keskialueen perustason tarpeet ja esh tarpeet koko maakunnan alueelta. Sote-talolla 
tulee olemaan merkittävä rooli alueen ”virtuaalisairaala”-palveluiden ja osaamisen 
kehittäjänä hoidon ja palveluiden viemiseksi enenemässä määrin kotiin. 
 

 

1.3 Tulevaisuuden visio ja tavoitteet  
 

 
Pohjanmaan Sote –talon visio: 

 
- Asiakkaan kaikki tärkeimmät palvelut ovat lähellä, saavutettavuus on hyvä 

ja omaiset huomioidaan tilojen toteuttamisessa.  
- Terveet ja toimivat tilat asiakkaille ja henkilökunnalle. 



- Sote- talo mahdollistaa asiakkaille toimivat prosessit – ja sitä tukemaan 
otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. 

- Sote -talossa toimintojen järkevä keskittäminen tuo tehokkuutta 
toimintaan ja VKS 2025 ohjelman säästövaatimukset saadaan toteutettua 
loppuun asti.  

- Ammattilaisilla on hyvät konsultaatiomahdollisuudet ja moniammatillinen 
yhteistyö mahdollistuu, mikä helpottaa rekrytointia ja resursointia  

- Kustannustehokkuuden parantamiseksi Sote -talossa on monikäyttöiset, 
muunneltavat ja pitkälle standardoidut tilat ja joustavammat aikataulut, 
jotka mahdollistavat niiden korkean käyttöasteen. 

- Sote -talon suunnittelussa ja toiminnassa digitalisaatio, teknologia ja ICT 
hyödynnetään maksimaalisesti, päämääränä ns. älykäs sairaala. 

 
Uudisrakennuksen tarve on selkeä. Nykyään käytössä on tiloja, jotka aiheuttavat 
terveydellisiä riskejä henkilökunnalle. Tästä on näyttönä yhdessä 
Työterveyslaitoksen kanssa tehty RISKIS –kartoitus. Useassa yksikössä tilanne 
alkaa olla kriittinen, koska henkilökuntaa joudutaan jatkuvasti sijoittamaan 
väliaikaisiin tiloihin.  
 
Sote -talon käyttöönotolla haetaan tehokkuutta tilankäytössä sekä 
henkilöstövähennyksiä. Keskittämisellä voidaan vähentää toiminnan haavoittuvuutta 
ja sijaistarvetta. Moniammatillisella työotteella esh-pth-sos ammattilaisten välillä 
saavutetaan nopeammin parempi lopputulos asiakkaan kannalta.  

 
Uudisrakennuksen avulla psykiatrinen hoito tuodaan samaan kokonaisuuteen 
muiden erikoisalojen ja myös tukipalvelujen kanssa. Tämä tarkoittaa kaikista 
Huutonimellä sijaitsevista kiinteistöistä luopumista.  Tämä muutos tuo suuren osan 
tilankäytön vähennyksistä ja tuo säästöjä myös henkilöstökuluissa. Tilankäytön 
vähennykset liittyvät myös vuodeosastotoimintaan ja polikliiniseen toimintaan. 
  
Muut saavutettavat säästöt ovat seuraavat: 

- vältetään teknisesti tehottomien tilojen lämmitys-, siivous- ja valvontakulut 
- vältetään tulossa oleva saneeraus, joka lähenee kustannuksiltaan 

uudisrakennusta (sähkö, lvi ja verkko erityisen kalliita) 
- vältetään tarpeettoman suuren kiinteistön kiinteistövero- ja 

vakuutusmaksukulut 
- vältetään kulut, jotka muodostuvat ruuan ja käyttömateriaalin 

kuljettamisesta Hietalahden ja Huutoniemen välillä  
- vältetään kulut, jotka muodostuvat henkilöstön ja potilaiden 

kuljettamisesta Hietalahden ja Huutoniemen välillä. 
- vältetään tehotonta toimintaa hyödyntämällä toiminnan ja prosessien 

tehokkuutta tukevia tiloja 
 

1.3.1 Suunnittelun periaatteet 
 

Sote-talon suunnittelun pääperiaatteita, jotka ohjaavat toimintaa, rakentamista ja 
tilaratkaisuja ovat: 

 
 integroitu ja moniammatillisuutta hyödyntävä palveluntuotanto, jonka avulla 

parannetaan toiminnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta sekä 
kustannustehokkuutta 

 erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraatio 



 asiakaslähtöinen ja tehokas toiminta, joka varmistaa sote-talon kilpailukyvyn 
markkinoilla 

 nykyistä parempi saatavuus pidennettyjen aukiolojen myötä 
 pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet 
 sairaansijojen vähentäminen 
 avohoidon vahvistaminen 
 väestön palvelutarpeen kasvun ehkäiseminen, palveluintegraation, matalan 

kynnyksen palveluiden ja paremman potilasohjauksen avulla 
 yhden käynnin periaatteen toteuttaminen, niin pitkälle kuin mahdollista 
 tilojen ja toiminnan ekologisuus, energiatehokkuus ja kestävä kehitys   
 modernit ja tehokkaat logistiikkaratkaisut   
 älykäs ja ”langaton” sairaala  
 tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus - varautuminen laajentumis- ja 

supistumistarpeisiin  
 vastaanottotilojen kohdentaminen suoraan asiakastyöhön ja tätä tukevat ns. 

back office -ratkaisut, jotka tukevat sekä palveluiden integraatiota että 
vastaanottohuoneiden käyttöasteen merkittävää nostamista  

 resurssien joustava käyttö  
 viihtyvyyttä, hyvinvointia, paranemista ja kuntoutumista tukeva ympäristö   
 julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tiiviimpi yhtistyö ja tilojen 

yhteiskäyttö  
 tilojen esteettömyys  
 riittävät liikenne- ja pysäköintijärjestelyt asiakkaille ja henkilöstölle  

Uudet toimintamallit mahdollistavat asiakaslähtöisen potilaan tarpeiden ympärille 
rakentuvan joustavan, laadukkaan ja oikea-aikaisen palvelukokonaisuuden ja 
tehokkaan palveluntuotannon. Tuottavuuden kasvu ja parantunut vaikuttavuus 
saavutetaan tehostamalla palvelutuotantoa sekä hyödyntämällä ICT ja muita 
teknologisia ratkaisuja selvästi nykyistä laajemmin ja tehokkaammin.  

Sote-talossa on kyse toimintojen ja henkilö-, tila- ja laiteresurssien 
keskittämisestä. Keskittäminen mahdollistaa laajempien toiminnallisten 
kokonaisuuksien muodostamisen (esim. suurpoli), tilojen ja laitteiden 
tehokkaamman yhteiskäytön, vähentää turhia siirtymiä ja potilassiirtoja sekä 
selkeyttää ja parantaa potilaiden ohjausta paitsi sairaalan sisällä myös muun 
palvelujärjestelmän sisällä. Lisäksi se helpottaa logistiikan ja tukipalveluiden 
organisoitumista ydintoimintojen tueksi. 

Tulevaisuudessa potilaat ohjataan kotiin aiempaan nopeammin. Elektiivinen 
toiminta tullaan järjestämään lähes yksinomaan polikliinisena/avohoitotoimintana 
tai päiväkirurgisesti hyödyntäen hoitokeskusta ja kotisairaalatoimintaa. 
Päiväsairaalaan / hoitokeskukseen voidaan keskittää potilaan hoitoa ja 
diagnostisia tutkimuksia siltä osin, kun ne ovat toteutettavissa hoitajavetoisesti. 
Kotisairaalantoiminnan avulla sairaanhoito jalkautuu myös aiempaan enemmän 
ihmisten koteihin. Elektiivinen vuodeosastotoiminta vähenee jatkuvasti. 
Vuodeosastoilla on tarkoitus hoitaa vain äkillisesti sairastuneita tai elektiivisissä 
toimenpiteissä käyneitä potilaita, joiden elintoimintojen stabilointi ja seuranta 
kestää yli 24 h.  



 

1.3.2 Asiakkaiden toiveet  
 
Pohjanmaan Sote -talon suunnittelua on viety eteenpäin asiakaslähtöisyys 
huomioiden. Asiakkaille järjestettiin asiakasraatipäivä, jonka tuloksena syntynyt 
julkilausuma toimii suunnittelussa tärkeänä pohjatietona. Tässä kappaleessa on 
tiivistetysti, mitä julkilausumassa nousi esiin, koko julkilausuma löytyy 
tarveselvityksen liitteenä 1.  
 
Julkilausuman mukaan tilaratkaisuja mietittäessä asiakkaiden on oltava mukana 
myös tulevissa suunnittelutyöryhmissä. Tilojen ja opasteiden suunnittelussa on 
huomioitava esteettömyys ja erilaiset asiakasryhmät ja heidän erityistarpeensa. 
Asiakkaat toivovat tarpeeksi yhden hengen huoneita. Niissä voisi yöpyä 
tarvittaessa myös omainen. Muutenkin vierailuajat toivottiin mahdollisimman 
joustaviksi. Opastus ja helppo löydettävyys on asiakkaiden kannalta tärkeää ja se 
voidaan ratkaista esimerkiksi asiakkaille annettavien karttojen/pohjapiirrosten, 
mobiilisovellusten ja palveluneuvojien avulla. Palvelupiste tulisi olla näkyvällä 
paikalla ja siitä olisi oltava tietoa asiakkaiden saatavilla. Pysäköintiin ja 
bussiyhteyksien sekä erilaisten palvelulinjojen kehittämiseen on panostettava. 
Pysäköinti ei saisi olla maksullista. 
 
Yleisesti talossa olisi oltava rauhallinen tunnelma ja hoitotapahtumat ovat poissa 
näkyviltä. Tukipalveluiksi toivotaan kauppaa, josta voisi ostaa mm. pienempiä 
apuvälineitä. Apteekki ja hyvät ruokailumahdollisuudet ovat tärkeitä. Lisäksi 
info/palvelupisteessä voisi olla mahdollisuus varata mm. aikoja. Kirjasto voisi 
toimia tiedonhakuapuna sairauteen liittyvissä asioissa myös potilaille. Hiljainen 
huone, lukuhuone, musiikkihuone voisivat olla viihtyvyyttä ja rauhoittumista 
palvelevia ratkaisuja. Potilashotellin toivotaan löytyvän sairaalasta.  
 
Aukioloaikoja voitaisiin pidentää ja laajentaa arki-iltoihin ja viikonloppuihin. 
Poliklinikoille toivotaan elektronista ajanvarausmahdollisuutta. Puhelinpalvelun 
tulee olla toimivaa ja puheluihin pitäisi saada takaisinsoittojärjestelmä. 
Poliklinikoille voitaisiin tulla samaan tilaan, mutta poliklinikoille odotus voisi toimia 
hieman pienemmissä soluissa. Potilas voitaisiin kutsua sisään vastaanotolle 
myös numerolla. Yhteistyö eri poliklinikoiden välillä pitäisi olla joustavaa. Myös 
mielenterveyspoliklinikkapalvelut voisivat olla samassa paikassa, mutta kuitenkin 
niin, että turvallisuusnäkökohdat huomioidaan. Päihdepalvelut voivat olla 
samassa talossa, mutta mieluummin eri sisäänkäynnillä. 
Mielenterveyspalveluiden koko konsepti toivotaan olevan samassa paikassa. 
Kolmannen sektorin ja kokemusasiantuntijoiden palvelut on hyödynnettävä. 
 
Etäpalveluja voitaisiin hyödyntää harkiten potilaan kykyjen mukaan. Esimerkiksi 
osa yhteydenotoista voitaisiin hoitaa sähköisen yhteydenpidon kautta. 
Kommunikaatio, informointi ja kokonaisvaltainen sujuva hoito nousevat tärkeiksi 
hoidon kokonaisuuden laatutekijöiksi. Potilaan jatkohoidosta on huolehdittava. 
Potilaiden hyvä kohtaaminen, kuuntelu ja läsnäolo nousevat erityisen painavina 
tekijöinä esiin. 

 

1.3.3 ICT ja digitalisaatio päälinjaukset 
 
Pohjanmaan Sote-talon digitaalisten, teknisten ja ICT-ratkaisuiden päämääränä 
on luoda ns. älykäs sairaala, joka tarjoaa laadukkaita palveluita asiakkailleen ja 
jossa toimintaympäristö sekä -mallit tukevat ammattilaisten tehokasta 



työskentelyä. SOTE-taloon tullaan integroimaan useita nykyisin erillään toimivia 
toimintoja, joten ratkaisuissa huomioidaan erityisesti yhtenäisten toimintamallien 
ja -järjestelmien luominen. Lisäksi sote-uudistuksessa toteutuva rakenneuudistus 
ja asiakkaan valinnanvapaus luovat järjestelmille omat vaatimuksensa. 
  
Sote-talon operatiivisessa toiminnassa käytettävät järjestelmät (mm. 
terveydenhuollon potilastietojärjestelmät, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät, 
laboratorio- ja kuvantamispalvelut) tullaan standardoimaan ja integroimaan 
keskenään, jotta potilaan tiedot kulkevat automaattisesti eri järjestelmien välillä ja 
ovat siten hoitohenkilöstön saatavilla reaaliaikaisesti. Järjestelmien 
kehittämisessä tullaan myös huomioimaan, että ne toimivat yhteen tulevan 
maakuntaorganisaation sekä riittävässä määrin yksityisen puolen toimijoiden 
järjestelmien kanssa. Lisäksi SOTE-talon henkilöstöhallinta (palkanmaksu ja 
vuorosuunnittelu), talouspalvelut ja toiminnanohjausjärjestelmät (mm. logistiikka-, 
tilanvaraus- ja seurantajärjestelmät) tullaan myös yhtenäistämään ja 
integroimaan toiminnan reaaliaikaisen seurannan ja johtamisen tueksi. 
Tavoitteena on mm., että henkilöstöresurssien suunnittelu voidaan tehdä 
kysynnän perusteella, ajan- ja tilanvarausjärjestelmät tukevat käyttöön tulevaa 
back-office mallia sekä varmistavat tilojen optimaalisen käyttöasteen ja että 
logistiikan järjestelmät (laitteiden ja välineiden paikannus sekä ihmisten ja 
tavaran ohjailu) maksimoivat resurssien käytön. Järjestelmien toiminnan 
tehostamiseksi toistuvissa perustoiminnoissa voidaan hyödyntää 
ohjelmistorobotteja. Lisäksi järjestelmät tullaan kehittämään tukemaan 
kertakirjautumista (single sign on / älykortti), ja niissä huomioidaan henkilöstölle 
määritellyt käyttöoikeudet. 
 
ICT:n ja digitaliaation avulla tavoitellaan henkilöstön toiminnan tehostumista ja 
työajan kohdentumista arvoa tuottavaan asiakastyöhön, mikä tehostaa myös 
sote-talon potilasvirtoja. Henkilöstön ja organisaation toiminnan tehostamisen 
lisäksi järjestelmiä kehitetään tukemaan asiakkaan sähköistä asiointia ja 
palvelua. Sähköisellä asioinnilla voidaan keventää SOTE-talon asiakasvolyymeja 
ja henkilöstön prosesseja mm. sähköisen viestinnän ja lomakkeiden avulla. 
Lisäksi sähköisellä hoidontarpeenarvioinnilla ja hoitoonohjauksella voidaan 
täydentää käyttöön otettavan monikanavaisen contact centerin yhteydenottojen 
hoitamista. Sähköisistä palveluista asiakkaiden käyttöön tarvitaan 
itseilmoittautumisjärjestelmä, joka voidaan toteuttaa hyödyntämällä asiakkaan 
omaa mobiililaitetta ja Sote -talon itseilmoittautumisautomaattia. Järjestelmän 
tavoitteena on tukea asiakkaan dynaamista opastusta Sote-talossa koko vierailun 
ajan alkaen jo kotoa, ja varmistaa mm. oikean vastaanottotilan löytäminen. 
 
Sote-uudistuksen myötä uudet maakunnat tulevat vastaamaan yhtenäisten 
tietohallinnon ja ICT-palveluiden järjestämisestä, joten valmistelu- ja 
toteutusvaiheen jälkeen Sote-taloon tulee käyttöön maakunnan yhteiset 
järjestelmät. Vaasan sairaanhoitopiiri on mukana sote-tietojärjestelmähanke 
UNA:ssa, jossa luodaan yhteinen määrittely maakuntiin tuleville järjestelmille, ja 
jonka pohjalta maakunnat rakentavat lopulliset järjestelmäratkaisunsa. 
Järjestelmien kehitystyössä seurataan myös tiiviisti kansallista kehitystyötä, kuten 
palveluväylän ja Kanta-palvelun sekä palvelupakettien kehitystyötä. 
Siirtymävaiheessa nykyisten järjestelmien tehokkaan hyödyntämisen 
mahdollistamiseksi tarvitaan erillinen integraatioratkaisu. Tämä edellyttää 
kaikkien Sote-taloon siirtyvien toimintojen käytössä olevien järjestelmien 
määrittelyä ja valintaa tärkeimmistä keskenään integroitavista järjestelmistä, jotka 
tukevat toiminnan tehostamista Sote-talossa. Nykyisistä järjestelmistä puuttuvat 
ominaisuudet, kuten kertakirjautuminen, asiakkaiden sähköiset palvelut ja 
toimintamallien muutokset tullaan implementoimaan järjestelmiin integraation 



yhteydessä niin laajasti kuin mahdollista. Lisäksi siirtymävaiheessa tullaan 
hankkimaan henkilöstölle yhdenmukaiset työvälineet järjestelmien käyttöön (mm. 
kannettavat tietokoneen ja puhelimet), jotka myös tukevat muuttuvaa toimintaa ja 
back- ja frontoffice tilaratkaisuja. 
 
Sote-talon digitaalisten, teknisten ja ICT-ratkaisuiden tavoitteena on tukea 
kustannustehokasta toimintaa ja saada aikaan säästöjä, jotka kuitenkin 
realisoituvat vasta pidemmällä aikavälillä. Esim. sote-uudistuksen myötä Sote-
talon käytössä olevien järjestelmien määrän oletetaan laskevan merkittävästi 
nykyisestä ja siirtymävaiheesta, mutta se ajoittuu arviolta vuosiin 2023-2028. 
Uusien ICT- ja muiden teknologisten ratkaisujen avulla tavoitellaan 10% 
tuottavuuden parantumista. Kokonaisuudessaan Sote-talon taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamiseen pyritään vaikuttamaan vähentämällä nykyisin 
käytössä olevien järjestelmien määrää, poistamalla ylimääräisiä tai päällekkäisiä 
laitteita ja sovelluksia, vapauttamalla henkilökunnan työaikaa nykyistä enemmän 
potilas- ja hoitotyöhön sekä siirtämällä potilaalle/asiakkaalle enemmän 
tehtäviä/vastuuta omahoidosta/kuntoutuksesta.  
 

 
Kuva 1. ICT Pohjanmaan Sote -talossa 
  

1.3.4 Lääkehuolto ja avoapteekki 
 
SOTE-talon lääkehuolto pyritään suunnittelemaan siten, että kustannustehokkaiden 
automaatioratkaisujen avulla hoitohenkilökunnan lääkelogistiikkaan kuluvaa aikaa 
saadaan vähennettyä ja vapautuvat resurssit kohdistettua tehokkaammin 
varsinaiseen hoitotyöhön. Lähtökohtaisena ajatuksena on se, että lääkelogistiikka 
loppuu siihen, mistä lääkkeenjako alkaa. Lääkelogistiikka järjestetään SOTE-talossa 
järkeviltä osin keskitettynä palveluna koko talolle. Konkreettisemmaksi suunnitelmat 
ja laskelmat saadaan tehtyä ICT-suunnitelmien edetessä, kun varmistuu se, 
minkälaisia tietojärjestelmärajapintoja voidaan toteuttaa ja mitkä automaation 
sovellukset ovat näin ollen rakennuksen osalta mahdollisia. Myös lääkehoidon 
puolelle etsitään potilasturvallisuutta parantavia kustannustehokkaita 
automaatioratkaisuja, mutta esimerkiksi Closed Loop Medication -periaatteen 



toteuttaminen vaatii yhtä paljon ICT-järjestelmiltä kuin varsinaiselta 
lääkeautomaatiolta. 
 
SOTE-talon potilaita hoitavien yksiköiden lääkehoidon kehittämisen lisäksi potilaiden 
lääkehoidon toteutumista pyritään tukemaan avohoitoon siirtymisen rajapinnasta 
siten, että Fimealle on esitetty uuden avoapteekkiluvan perustamista SOTE-talon 
yhteyteen. Avoapteekin palvelut voisivat varmistaa muun muassa avohoitoon 
lähteville potilaille lääkkeiden hyvän saatavuuden heti sairaala-alueelta lähtiessään ja 
tukea lääkehoidon jatkumista katkeamattomana sekä sen toteutumisen suunnitellulla 
tavalla.   

 

2. TOIMINNAN KUVAUS   
 
Pohjanmaan sote-talo kokoaa yhteen sote-uudistuksen hengessä 
erikoissairaanhoidon somaattisia ja psykiatrisia palveluita, perusterveydenhuollon 
palveluita sekä sosiaalipalveluita. Lisäksi sote-taloon sijoitetaan informaatio- ja 
tukipalveluita sekä yksityisten toimijoiden oheistoimintoja, kuten apteekki, 
kauppa/kioski ja ravintola/kahvila. Maakunnallisten toimintojen lisäksi taloon saattaa 
sijoittua myös yksityisiä palveluja.  
 
Pohjanmaan sote-talon ydinpalvelut on jaettu neljään kokonaisuuteen: 

 
 Vuodeosastot sisältäen sekä somaattista erikoissairaanhoitoa antavia 

osastoja että perustason osastoja 
 Suurpoli sisältäen sekä erikoistason poliklinikat että perustason palvelut 
 Mielenterveys ja päihdepalvelut sisältäen sekä avo- että laitospalvelut 
 Hoitokeskus sisältäen dialyysi, skopia- ja päiväosastopalveluita 

 
Sote-taloon siirtyvien toimintojen nykyiset volyymit on kuvattu alla olevassa kuvassa. 

 
 
Kuva 2. Pohjanmaan sote-taloon siirtyvät toiminnot ja niiden 2016 volyymit nykyisen 
organisaatiorakenteen mukaisesti. Huom! Sote-talon tuleva yksikköjako ei vastaa 
nykyistä organisaatiorakennetta 



 
 

2.1 Yhteenveto Sote-taloon keskitettävistä toiminnoista  
 

Toimintamallien ja -prosessien kehittäminen muutoksen yhteydessä mahdollistaa 
paitsi toiminnan vaikuttavuuden (ml. laatu ja potilasturvallisuus) myös tehokkuuden 
kehittämisen. Joustavuutta ja tehokkuutta toimintaan vuodeosastoilla tuovat 
lähekkäin sijoitettavat vuodeosastot ja vastaanottotoiminnassa standardoidut 
yhteiskäyttöiset vastaanottohuoneet ja niiden tueksi tarvittavat ns. back office tilat. 
Hoitokeskus poimii osan vuodeosastojen volyymeistä. ICT:n ja muiden teknisten 
ratkaisujen hyödyntämisen avulla tehostetaan myös toimintaa ja lisätään potilaan 
osallistumismahdollisuuksia omaan hoitoonsa.  

 
Kuva 3.  Pohjanmaan sote-taloon sijoitettavat palvelut alustavan suunnitelman 
mukaan 

Alla on kuvattu toiminnoittain suunnitelmat toiminnan organisoitumiseksi sote-talossa. 
Sote-taloon tulevien potilasvirtojen ja toimintamallien tarkempi suunnittelu 
yhteistyössä taloon siirtyvien eri toimintojen kanssa auttaa jatkossa tunnistamaan 
yhä uusia tilojen ja resurssien yhteiskäytön mahdollisuuksia, jotka parantavat 
toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. 

 

2.1.1 Vuodeosastot 
 
Sote-taloon suunniteltu vuodeosastokokonaisuus kattaa 4 erikoissairaanhoidon 
osastoa ja 2 perustason osastoa sisältäen yhteensä 145 sairaansijaa. 
Vuodeosastojen synergiaetujen kannalta keskeistä on, että osastot sijaitsevat 
lähekkäin korkeintaan kahdessa eri kerroksessa. Lähekkäin sijaitsevat osastot 
mahdollistavat aiempaa joustavamman tilojen, vuodeosastokapasiteetin sekä 
henkilöstöresurssien käytön.  
 
Vuodeosaston kapasiteetin joustavuutta tukevat yhden hengen huoneet, joita 
esimerkiksi epidemian aikana voidaan väliaikaisesti käyttää kahden hengen 
huoneina. Myös hetkellisesti kohoavien kysyntäpiikkien aikana voidaan huoneita 
muuttaa kahden hengen huoneiksi tilapäisesti. Tätä silmällä pitäen osastoja tulee 
pystyä jakamaan myös pienempiin moduuleihin väliaikaisesti kohonneen 
palvelutarpeen aikana.  Yhden hengen huoneet vuodeosastoilla vähentävät 
sairaalassa saatuja infektioita ja toimivat siten keskeisenä potilasturvallisuuden 



parantajana, mahdollistavat hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden toteutuksen ilman 
turhia siirtoja parantaen viihtyvyyttä ja potilaan omaa osallisuutta sekä parantavat 
tietosuojaa.  
 
Henkilöstön suhteen lähekkäin sijaitsevat osastot mahdollistavat myös aiempaa 
paremmin erikoisalat ylittävän moniammatillisen yhteistyön. Vuodeosastojen 
tilankäyttöä saadaan tehostettua myös hyödyntämällä osastojen yhteisiä 
toimenpidehuoneita. Suurin osa potilashuoneista rakennetaan mahdollisimman 
standardoiduiksi, pienempi osa huoneista vaatii erityisvarustelua. Huoneet 
suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat myös vastaanottomaiset tapaamiset ja 
kuntoutuksen potilashuoneessa. 
 
Uuden vuodeosastokokonaisuuden käyttöönoton yhteydessä tarvitaan uudenlaisia 
toimintamalleja mm. sisään- ja uloskirjoitusprosessien selkeyttämiseen ja 
potilaslogistiikkaan, jotta toimintaa saadaan optimoitua aiempaa tehokkaammaksi. 
Avainroolissa tulevat olemaan teknisten muutosten ja prosessien kehittämisen lisäksi 
myös vanhoista toimintatavoista pois oppiminen kautta linjan ja kuntouttavan 
työotteen omaksuminen kaikilla osastoilla. 
 
Sijainniltaan sote-talon vuodeosastot mahdollistavat lääkäreiden tehokkaat 
vertikaaliset siirtymät suurpolin vastaanottotoimintojen ja vuodeosastojen välillä. 
Toisaalta vuodeosastoilta on varsin pitkä matka leikkaussaleihin, heräämöön ja 
diagnostiikkapalveluihin, minkä johdosta suunnittelussa on keskityttävä ripeät 
siirtymät mahdollistavaan rakenteeseen. 
 
Tulevaisuudessa vuodeosastojaksojen määrää ja kestoa pyritään 
kokonaisuudessaan vähentämään entisestään. Ikäätyneen väestön näkökulmasta 
keskeisiä mahdollistavia tekijöitä vuodeosastohoidon tarpeen vähentämiseksi ovat 
kotihoidon ja kotiutusten toimivuus. 
 

2.1.2 Suurpoli 
 
Suurpolin toiminnan kehittämisen keskiössä on triagen / potilasohjauksen 
kehittäminen, tilojen ja resurssien yhteiskäyttö sekä moniammatillinen yhteistyö. 
Valinnanvapauden mukanaan tuomaan kilpailuun vastaamiseksi tulee toiminnassa 
varautua myös aukioloaikojen laajentamiseen ilta-aikoihin ja viikonloppuihin. 
 
Suurpolin toiminnassa toteutetaan sote-uudistuksen ytimessä olevaa perus- ja 
erikoistason palvelujen integraatiota käytännön tasolla. Kehittyneiden 
konsultaatiomahdollisuuksien ansiosta asiakkaiden palvelutarpeet saadaan niiden 
tasosta riippumatta tyydytettyä mahdollisimman pitkälle ja mahdollisimman 
laadukkaasti yhden käynnin aikana. Tämä tarkoittaa perinteisten erillisten perus- ja 
erikoistason vastaanottojen kokoamista yhdeksi kokonaisuudeksi, josta asiakas saa 
tarvitsemansa palvelut aiempaa joustavammin. Asiakkaan säännöllisiä 
kontrollilaboratoriotutkimuksia varten on syytä olla erillinen optimaalisesti 
tavoitettavissa oleva näytteenottopiste Vaasan keskustassa. 
 
Eri erikoisalojen ja perustason vastaanottoja yhdistävän suurpolin tärkeimpiä 
ominaisuuksia on vastaanottohuoneiden monikäyttöisyys. Yksittäisten ammattilaisten 
omien työhuoneiden sijaan siirrytään joustavaan vastaanottohuoneiden käyttöön, jota 
varten tarvitaan tilojen käyttöastetta optimoiva sähköinen varausjärjestelmä. 
Vastaanottohuoneiden monikäyttöisyyden varmistamiseksi suurpolin tilat tulee 
suunnitella siten, että erilaiset väliovin yhdisteltävissä olevat 



vastaanottohuonekombinaatiot mahdollistavat mahdollisimman joustavasti erilaisten 
vastaanoton toimintamallien hyödyntämisen. Esimerkiksi perustason vastaanotossa 
tilojen tulee mahdollistaa hoitajavetoinen vastaanottomalli, jossa lääkäri konsultoi 3-4 
potilaita vastaanottavaa sairaanhoitajaa. Vastaanottohuoneiden lisäksi tarvitaan 
riittävästi toimenpidehuoneita sekä kokous- ja keskusteluhuoneita niin henkilökunnan 
tarpeisiin kuin potilaskäyttöönkin. Ns. back-office tiloihin tarvitaan riittävästi erilaisia 
työskentelytiloja sekä hiljaisia puhelin- ja kirjaamishuoneita, joissa tietosuoja on 
varmistettu. 
 

2.1.3 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuus jakautuu sote-talon sisällä 
psykiatrisiin vuodeosastoihin sekä suurpolin yhteyteen sijoittuviin aikuisväestön 
vastaanottopalveluihin. Psykiatrinen akuuttipäivystys säilyy osana muuta 
ympärivuorokautista päivystystä. Lasten- ja nuorten vastaanottopalveluita ja 
lastenpsykiatrian osastopalveluita sijoitetaan sote-talon ulkopuolelle 
perhekeskukseen ja lähemmäs lasten ja nuorten normaalia elinympäristöä. Myös 
näiden toimintojen hallinto pyörii kuitenkin uudesta sote-talosta käsin. 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osastohoidosta nuorisopsykiatrian akuuttiosasto, 
aikuisten akuuttiosasto sekä hoito- ja kuntoutusosasto muodostavat oman 
kokonaisuutensa, jossa jokainen osasto on jaettu edelleen erillisiin suljettuihin ja 
avoimiin moduuleihin. Osastojen suunnittelussa huomioidaan helppo siirtyminen 
päivystyksestä osastolle sekä erilaiset turvallisuusnäkökulmat. Lisäksi päivystyksen 
yhteyteen jää ympärivuorokautinen seurantahuone ja sote-talon yhteyteen 
rakennetaan aikuisten päihdehoidon osasto selviämis- ja katkaisuhoitoon. 
 
Palveluiden painopiste siirtyy yhä enemmän kotiin vietäviin ja päiväaikaisiin 
avopalveluihin. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden avohoitoa annetaan Suurpolin 
vastaanottotiloissa. Vastaanottotoiminta itsessään ei aseta suuria erityisvaatimuksia 
tilojen varustelulle. Polikliininen toiminta tapahtuu muiden erityistason vastaanottojen 
yhteydessä ja matalan kynnyksen palveluita tarjotaan yleislääkärin vastaanottotilojen 
yhteydessä. Hoidon tarpeen arvioniti tapahtuu uudessa sote-talossa, mutta hoidon 
toteutusta voidaan viedä myös lähemmäs asiakkaita. 
 

2.1.4 Hoitokeskus 
 

Hoitokeskus koostuu dialyysi-, skopia- ja päiväosastotoiminnoista, joista potilaat 
normaalisti kotiutuvat vielä saapumispäivän aikana. Toiminta on hoitajavetoista. 
Lääkäreiden on päästävä siirtymään suurpolilta kätevästi tarvittaessa tapaamaan 
hoitokeskuksessa asioivia potilaita, mikä vaikuttaa sen sijoitteluun. Toisaalta 
päiväosaston potilaat joutuvat ajoittain jäämään sairaalaan yöksi, joka luo tarpeita 
potilaiden sujuvalle kuljettamiselle vuodeosastoille. 
 
Erityisesti dialyysipotilaat ja päiväosaston infuusiopotilaat vierailevat osastoilla 
jatkuvasti, minkä johdosta hoitokeskuksen etäisyyden ulko-ovista tulee olla 
mahdollisimman lyhyt. Erillinen ulko-ovi hoitokeskuksen asiakkaille on yksi 
mahdollisuus suunnitteluun. Hoitokeskuksen palveluissa pystytään saavuttamaan 
synergiaetuja sekä tilojen että henkilöstön osalta, kun monilta osin samanlaisen 
palveluprosessin toimintoja yhdistetään. Hoitokeskuksen palveluita tuotetaan myös 
ilta-aikaan, jolloin tilankäyttöä saadaan optimoitua. 
 



Oletettu dialyysipotilaiden määrän kasvu tulee huomioida tilasuunnittelussa paitsi 
laitekapasiteetissa myös erityisesti tilojenlaajentamismahdollisuuksien näkökulmasta. 
Potilasmäärien kasvu hoitokeskuksessa tulee vähentämään henkilöstötarvetta 
vuodeosastoilla. 
 
Skopioiden osalta sijaintitarpeissa nousi esille tarve sijaita lähellä poliklinikkaa, 
päiväsairaalaa ja välinehuoltoa. 
 

2.1.5 Tukevat ja oheispalvelut 
 

Palvelupiste tarjoaa ennen kaikkea palveluohjausta, mutta sisältää myös itsehoito- 
ja itsepalvelupisteitä sekä kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoimijoiden palveluita. 
Palvelupiste sijaitsee keskeisellä paikalla, jotta niin suurpolin kuin osastojenkin 
asiakkaat löytävät sen helposti. Palvelupisteen tulee sisältää niin avoimempia yleisiä 
tiloja kuin yksityisyyttä suojaavia huoneita palveluohjauksen ja neuvonnan tarpeisiin. 
Palvelupisteen toiminnassa on tärkeää huomioida avuntarve myös tulevaisuudessa 
entisestään lisääntyvien digitaalisten palveluiden käytössä. Palvelupiste vastaa siten 
paitsi laaja-alaisesti sote-talossa asioivien asiakkaiden neuvonnasta myös 
kevyemmistä alkuarvioinneista ja asiakkaiden ohjauksesta eri palveluiden piiriin ja 
tarvittaessa sosiaalipalveluiden piiriin laajempaa hoidon ja palvelutarpeen arviointia 
varten.  
 
Avoapteekin tulee sijaita asiakasvirtojen kannalta vilkkaalla ja esteettömällä paikalla 
katutason kerroksessa ja sillä tulee olla oma sisäänkäynti. Kyseessä on yksityisen 
sektorin toimija, jonka tilavaraus ja sijoittelu tulee suunnitella siten, että tila 
mahdollistaa varsin suuren apteekin toiminnan, jolloin aukioloajat saadaan 
vastaamaan sairaalan asiakkaiden tarvetta. 
 
Sote-talon pääsisäänkäynti toteutetaan lentokentän sisääntuloaula-mallilla, mutta 
tunnelmaltaan asiakkaan tervetulleeksi toivottavaksi. Pääaulassa on selkeä 
ohjeistus, mistä mikäkin palvelu löytyy ja selkeät paikat, joissa asiakkaat odottavat 
takseja ja muita kuljetuksia. Ylimmän kerroksen ravintola on tarkoitettu sekä 
asiakkaille että henkilökunnalle. Ravintolasta on näkymät merelle ja siellä asiakkaat 
pystyvät irtautumaan sairaalamaailmasta. 
 
 

2.2 Sote-talon volyymiennusteet 
 
Sote-taloon sijoitettavien vuodeosastojen nettohoitopäivien ennustetaan vähentyvän 
kokonaisuudessaan 12 % vuoteen 2025 mennessä. Tarpeen vähentyminen 
kohdistuu kokonaisuudessaan erikoistason osastohoitoon, jonka erikoisalakohtaiset 
ennusteet pohjautuvat kirurgian ja sisätautien osalta historiallisiin ikärakenteen 
muutosten osalta vakioituihin trendeihin (kirurgian hoitopäivät -3,2 % vuodessa ja 
sisätautien hoitopäivät -4,2 % vuodessa) yhdistettynä Pohjanmaan nykyiseen 
ikäryhmittäiseen palvelukäyttöön ja Pohjanmaan väestöennusteen mukaiseen 
ikärakenteen kehittymiseen. Perustason osastohoidossa Pohjanmaan alueen 
kokonaistarve ylittää merkittävästi sote-talon kahden osaston kapasiteetin, joten 
osastojen käyttöasteen oletetaan pysyvän nykyisellään. 
 



 

Suurpolin palveluiden käytön ennustetaan vähentyvän yhteensä 16 % vuoteen 2025 
mennessä. Merkittävät muutokset palveluiden käyttöön aiheutuvat sote-uudistuksen 
tuomasta valinnanvapaudesta sekä sote-talon mahdollistamasta 
palveluintegraatiosta. 
 
Valinnanvapauden odotetaan parantavan peruspalveluiden saatavuutta vuonna 2020 
ja sitä kautta lisäävän kokonaisuudessaan palvelukäyttöä noin 20 %. Toisaalta 
valinnanvapaus siirtää palvelutuotantoa sote-talosta yksityisille palveluntuottajille, 
joille on ennusteessa oletettu siirtyvän 40 % sote-talon piiriin kuuluvista 
peruspalveluiden volyymeistä sekä vaihteleva osuus yksityisten palveluntuottajien 
palveluvalikoimiin nykyisin kuuluvista erikoistason palveluista (sisätaudit 10 %, 
kirurgia 20 %, silmätaudit 40 %, ihotaudit 40 %, korva-, nenä- ja kurkkutaudit 40 %, 
neurologia 10 %, silmäpäiväkirurgia 40 %, sukupuolitaudit 20 %).  
 
Tulevaa valinnanvapausmallia on määritelty tällä hetkellä vasta hyvin karkealla 
tasolla ja siihen liittyvissä ennusteissa on huomattavasti epävarmuutta. Erityisesti 
yksityisten palveluntuottajien markkinaosuutta on mahdotonta ennustaa tarkasti ja 
todelliset sote-talon palveluvolyymit valinnanvapauden käyttöönoton jälkeen voivat 
hyvinkin olla nyt tehtyä ennustetta 10 - 20 % matalammat tai korkeammat. Julkiselle 
palveluntuottajalle sote-taloon jäävät perustason palveluiden volyymit riippuvat ennen 
kaikkea julkisen palvelutuotannon kilpailukyvystä asiakkaiden silmissä. Mikäli 
palveluiden saatavuus valinnanvapausmallissa on yksityisillä palveluntuottajilla 
merkittävästi sote-taloa parempi, voi sote-talon osuus perustason 
kokonaiskäyntimäärästä olla ennustetta pienempi. Valinnanvapauden vaikutukset 
erikoistason avopalveluiden volyymeihin riippuvat erityisesti maakunnallisesti 
myöhemmin tehtävistä päätöksistä liittyen suoran valinnanvapauden piiriin tai 
asiakassetelipalveluihin sisällytettäviin erikoistason avopalveluihin. 
 
Vuoteen 2020 asti suurpolin toimintojen käyntimäärien odotetaan kehittyvän 
aiempien kansallisten trendien mukaisesti, mikä johtaa erikoistason käyntimäärien 
hienoiseen kasvuun. Vuoden 2020 jälkeen valinnanvapauden vahvistaessa 
peruspalveluita ja sote-talon integraation parantaessa hoidon vaikuttavuutta, 
odotetaan väestön perustason palvelukäytön kokonaisuudessaan kasvavan, mutta 
erikoistason palvelukäytön hieman vähentyvän. 
 

Kuva 4. Vuodeosastojen volyymiennuste 2016-2025 



 
Kuva 5. Suurpolin volyymiennuste 2016-2025 

 
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa avopalveluiden ennustetaan edelleen korvaavan 
osastohoitoa avopalveluiden volyymin kasvaessa 18 % ja osastojen hoitopäivien 
vähentyessä 22 %. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ennusteet pohjautuvat 
historialliseen trendiin, jonka ennustetaan edelleen jatkuvan erityisesti matalan 
kynnyksen palveluihin panostamisen seurauksena 
 

 
Kuva 6. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden volyymiennuste 2016-2025 

 
Hoitokeskuksen palveluiden tarpeen ennustetaan lisääntyvän kautta linjan, mutta 
yksityisen palvelutuotannon ennustetaan tuottavan noin 30 % skopioista vuonna 
2025. Kokonaisuutena suoritemäärien ennustetaan kasvavan 11 % vuoteen 2025 
mennessä. Kasvun uskotaan tulevan osittain nykyisten palveluiden volyymien 
kasvusta ja osittain uusien toimenpiteiden siirtämisestä vuodeosastoilta 
päiväosastolle. 



 
 
 

  

Kuva 7. Hoitokeskuksen palveluiden volyymiennuste2016-2025 



3. TILAT 
 
Tilankäyttöselvitys: 

 

Pohjanmaan SOTE-talo  
Potilaspaikka m2  

Vuodeosasto 1 (esh) 25 1 400 
Vuodeosasto 2 (esh) 25 1 400 
Vudoeosasto 3 (esh) 25 1 400 
vuodeosasto 4 infektio (esh) 20 1 400 
Vuodeosasto (pth)  25 1 400 
Vuodeosasto (pth) 25 1 400 

Päiväosasto 30 paikkaa   1 050 
Endoskopioayksikkö 6 toimenpidehuonetta   650 
Dialyysi 14+2eristys+ 4 omatoimi   770 

Suurpoliklinikka (esh, mielenterveys ja 
päihde, pth)   

10 070 

Vuodeosasto psyk  aikuis akuutti 20 1 400 
Vuodeosasto psyk aikuis kuntoutus 18 1 400 
Vuodeosasto Nuorisopsyk 8 800 
Vuodeosasto Päihdepalvelut aikuisten 12 670 

Yleiset tila (aula, itseilmoittautuminen, 
infopiste,apteekki, kahvilat ym, kokoustilat) 

  

4 800 
  

Huolto- ja tekniset tilat (väestösuoja/pukutila, 
jäte-, siivous- ja sänkyhuoltotilat, 
työvaateautom. jne) 

  

  

Yhteensä 30 010   

(sis.tekn.indeksi"x1,5") 
 
 
 
  



4. HENKILÖSTÖ  
 

4.1 Henkilöstösuunnitelma 
 
 

Sote-taloon siirtyvissä toiminnoissa on tällä hetkellä 197 lääkärivakanssia ja 590 
hoitajavakanssia. Merkittävimmät hoitohenkilöstöä työllistävät toiminnot ovat 
mielenterveys- ja päihdepalvelut, vuodeosastot ja suurpoli. Alustavan 
henkilöstösuunnitelman mukaan sote-talon toimintoihin liittyvät lääkärivakanssit 
säilyvät lähes ennallaan, mutta hoitajavakanssien määrä vähenee noin 150 hoitajalla 
pidemmällä aikavälillä. Hoitajavakanssien määrän ennuste perustuu ensisijaisesti 
muutoksiin palvelutuotannon volyymeissä sekä oletettuihin sote-talon tuomiin 
tuottavuusparannuksiin.  
 

Hoitajavakanssit 2016 2021 2025 
Vuodeosastot 178 140 133 
Suurpoli 170 111 108 
MT & päihde 208 180 179 
Hoitokeskus 34 24 25 
Yhteensä 590 454 444 
Kumulatiivinen muutos   -136 -146 

 
Taulukko 1: Suunnitellut hoitajavakanssit 

Iso osa hoitajavakanssien vähennyksestä seuraa palvelukäytön siirtymisestä 
valinnanvapauden myötä yksityisille palveluntuottajille. Palvelutuotannon 
tehokkuuden puolestaan odotetaan parantuvan Suomen keskimääräiselle tasolle, 
josta Vaasan keskussairaala jäi THL:n tekemässä vertailussa vuonna 2015 noin 15 
%. Toiminnan tehostaminen kohdistuu erityisesti hoitajavakansseihin, jolloin 15 % 
tehostamisen koko toiminnassa odotetaan näkyvän noin 20 % laskuna 
hoitajavakanssien määrässä. Suurpolin avopalveluissa ja hoitokeskuspalveluissa 
vakanssien määrän odotetaan laskevan 30 % johtuen nykyisestä suhteellisen 
korkeasta resursointitasosta. 

 
 

4.2 Säästölaskelmat 
 
 
Hoitajavakanssien muutoksesta 38 vakanssin tarpeen odotetaan vähentyvän 
erityisesti valinnanvapauden myötä muualle siirtyvän palvelutuotannon johdosta. 
Kyseisten hoitajavakanssien vähentyminen ei kuitenkaan tuo varsinaisia säästöjä, 
sillä kyseiset palvelut jäävät Pohjanmaan maakunnan maksettavaksi henkilöstön 
vähenemisestä huolimatta. 
 
Sisäisten volyymimuutosten (Sote-talossa vuodesta 2016 vuoteen 2025 säilyvien 
palveluiden muutokset) seurauksena sote-talon kasvaneet palveluvolyymit vaativat 
noin 20 hoitajavakanssia nykyistä enemmän, mutta tuotannon tehostuksen uskotaan 
vähentävän vakanssien tarvetta vastaavasti 124:llä. Kokonaisuutena sote-talon 
rakentamisen myötä 2025 mennessä säästetään yhteensä noin 100 hoitajavakanssia 
nykytilanteeseen verrattuna. 
 



5. RAKENNUSPAIKKA  
 

5.1 Asemakaava 
 
 

Tontilla on voimassa oleva asemakaava nro 823, joka on hyväksytty 8.3.1999. Tontin 
pinta-ala on 98238 m2, rakennusoikeus on 78 590,4 kem2, josta on käytetty 78 561 
kem2. Asemakaavan muutoksesta on ehdotusvaihe kuultuna. Tontille on laadittu 
kehittämissuunnitelma, Masterplan 6.10.2015, joka on toiminut pohjana 
asemakaavamuutokselle. 

 
 

5.2 Liikenne- ja huoltoyhteydet 
 
 
Liikenneyhteydet tehdään sujuviksi ja turvallisiksi uuden asemakaavan mukaisesti. 
Pysäköinti järjestetään nykyistä parkkihallia korottamalla sekä rakentamalla toinen 
parkkihalli. Suunnitellaan erilliset reitit potilasliikenteelle ja tavaraliikenteelle. 
Rakennus suunnitellaan esteettömäksi. 

 

5.3 Kunnallistekniikka 
 
 
Alueen infrastruktuuri sijoitetaan tontin ulkoreunoille niin että siihen voidaan helposti 
yhdistää myös nykyistä rakennuskantaa eikä se tulevaisuudessakaan ole 
mahdollisen rakentamisen esteenä. 
 
 

6. LAATU 
 
 

6.1 Lähtötiedot 
 

Tavoitteena on toteuttaa tilaratkaisut uudistettujen toimintatapojen ehdoilla, 
tuottavuuden ja hoidon parantamiseksi. Suunnittelussa korostuvat potilaslähtöisyys ja 
-turvallisuus, tilojen standardisuus, ergonomia ja esteettömyys, muuntojoustavuus ja 
yhteiskäyttöisyys, energiatehokkuus, informaatioteknologian tehokas hyödyntäminen, 
uuden teknologian ja automaation käyttöönotto, uudet talotekniset ratkaisut ja 
korkeatasoinen arkkitehtuuri. Tilojen helppo ja kustannustehokas huolto sekä ylläpito 
ovat myös suunnitteluvaiheessa korotetusti mielessä. 
 

6.2 Tekninen laatutaso 
 

Suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman säädöksiä sekä 
paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Erityisesti kiinnitetään huomiota terveisiin 
rakenteisiin ja niiden lämpö- ja kosteusteknisiin ratkaisuihin. Hankkeessa 
hyödynnetään tietomallintamista suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. 



 
Suunnittelussa ja rakentamisessa tavoitteena on luoda olosuhteet ja 
huoltojärjestelmä, joilla rakennuksen käyttöikä ja elinkaarilaatu saadaan 
optimaaliseksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan rakennusmateriaalien 
ja teknisten järjestelmien käytettävyys, korjattavuus, huollettavuus ja vaihdettavuus, 
ekologisuus sekä materiaalien terveysvaikutus, hygieenisyys ja puhdistettavuus. 
Suunnittelussa huomioidaan mahdollisuus vuokrata tiloja ulkopuoliselle toimijalle. 

 
Teknisestä laatutasosta huolehditaan jo projektin alusta lähtien liittämällä eri 
suunnittelualojen kilpailutusasiakirjoihin kattavat suunnittelutehtävä- ja 
laatutasomääritykset. 

 

6.3 Rakennustekniikka 
 

Tekniseltä laatutasolta rakennus tehdään elinkaarikustannuksia ajatellen 
rakennuksen käyttöiällä edulliseksi ja laadukkaaksi. Rakennuksen energian kulutus 
täytyy suunnitella huolella ja huomioiden viranomaisten määräykset julkisen 
rakennuksen energian kulutuksesta (lähes 0 energiarakennus 31.12.2018). 
Rakennuksen runko tehdään pitkät jännevälit mahdollistavalla tekniikalla jolloin 
tiloista saadaan joustavat ja toimivuudeltaan tehokkaat. 
 

 

6.4 LVISKA-tekniikka 
 

Itse rakennuksessa ja sen LVISKA- tekniikassa hyödynnetään koeteltuja, toimiviksi 
todettuja ja energiataloudellisesti tehokkaita ratkaisuja. Rakennus myös 
suunnitellaan ja toteutetaan siten että energiatekniikan yhä kehittyessä myös 
uusimpien sovellutusten hyödyntäminen on mahdollista 
  



 

7. AIKATAULU 
 

 
Tarveselvitys esitellään sairaanhoitopiirin valtuustolle ja investointipäätös saadaan 
20.3.2017. Valtuuston investointipäätöksen jälkeen aloitetaan suunnittelijoiden 
hankinta ja suunnittelua jatketaan siten, että marraskuussa 2017 valtuusto hyväksyy 
lopullisen kustannusarvion ja rahoitus- sekä toteutusmallin. Toteutussuunnittelu ja 
rakentamisen valmistelu tehdään kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Rakentaminen 
alkaa lokakuussa 2018. 

8. TOTEUTUSMUOTO  
 
 
Suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu aluksi sairaanhoitopiirin johdolla, ja investointi 
rahoitetaan lainalla. Sairaanhoitopiiri ottaa tarvittavat lainat sille investoinnin osalle, 
joka toteutuu ennen kuin omistus siirtyy uudelle omistajalle, Senaatti-kiinteistöille. 
Kuntia ei kuormiteta rahoituskuluilla. 
 

9. LIITTEET  
 
 

Asiakasraadin julkilausuma 



SuviPaivi.Saarikoski

LIITE § 24/3
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