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SAIRAALASUUNNITTELU – 
ENSIN TOIMINTA, SITTEN TILAT
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1. Johdanto

Sairaaloiden rakentaminen, peruskorjaus ja laajentaminen on ainutlaatuinen mahdollisuus 
uudistaa sairaaloiden toimintamalleja ja prosesseja merkittävästi. Investointi uuteen sairaalaan 
tai olemassa olevan sairaalan korjaamiseen on yleensä yksi alueen suurimmista rakennushank-
keista. Usein rakentamisbudjettia käsiteltäessä unohdetaan, että koko investointi on yleensä vain 
kyseisen yksikön yhden tai kahden vuoden toimintamenojen suuruinen. Toisesta näkökulmasta 
laskettuna tilojen kokonaiskustannus (ml. rahoitus ja kunnossapitokustannukset) on vain noin 
6 – 9 prosenttia sairaalan vuosibudjetista. Sairaalan uudistamisessa ensisijainen huomio tulee kiin-
nittää palvelutuotantoon sekä sen laatuun, saatavuuten, tuottavuuteen ja kustannuksiin. Uusien 
toimintamallien myötä palvelutuotannossa saavutettavissa oleva tuottavuuslisä ja kustannusten 
hallinta voivat kattaa koko kiinteistöinvestoinnin sairaalan elinkaaren aikana.

Tässä artikkelissa esitetään, miten sairaalasuunnitteluprosessia tulisi kehittää asiakkaiden, 
henkilöstön ja palvelutuotannon näkökulmasta kokonaiskustannukset huomioiden. Artikkelissa 
korostetaan erityisesti suunnitelun alkuvaiheen merkitystä (konseptisuunnittelua ja toiminnallista 
suunnittelua), koska silloin tehdään toiminnan kannalta merkittävimmät päätökset ja samalla 
sidotaan suurin osa sairaalan elinkaaren aikaisista toiminnallisista kustannuksista.
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2. Sairaaloiden nykytila

Suomen sairaalakiinteistöjen keskimääräinen huono kunto edellyttää suuria korjauksia ja joissain 
tapauksissa koko sairaalan uudelleenrakentamista. Nykyinen rakennus on yleensä muovautunut 
useiden pienten muutosten, laajennusten ja korjausten tuloksena, eikä se palvele parhaalla mah-
dollisella tavalla nykyistä palvelutuotantoa saati mahdollista uusien toimintamallien käyttöönot-
toa. Usein on tultu tilanteeseen, jossa sairaala ei enää toimi, eikä tilannetta pystytä muuttamaan 
remonteilla tai laajennuksilla. Käytännön esimerkkejä toimimattomuudesta ovat tilanteet, joissa 
suuret toiminnalliset kokonaisuudet (esim. operatiiviset tilat) ovat pirstoutuneet ympäri sairaalaa, 
päivystäviä vastaanottoja on useita, joka vaikeuttaa valvontaa ja vaatii paljon henkilökuntaa tai 
päivystyksen tarvitsemat palvelut ovat kaukana toisistaan.

Sairaalasuunnittelun keskeinen ongelma Suomessa on osaltaan suunnittelutradition 
ja osaamisen häviäminen. Sairaaloiden uudisrakentaminen loppui 1980-luvulla 
(Lapin keskussairaala). Projektien suunnittelu- tai johtamiskokemusta ei voi vaatia 
peruskoulutetuilta arkkitehdeilta tai sairaaloiden lääkäri-/hoitajakunnalta. Tämä 
johtaa helposti tilanteeseen, jossa rakennushanke toteutetaan, kuten monet muutkin 
rakennusprojektit; tarvemäärittely, hankesuunnittelu, tekninen suunnittelu ja rakentaminen 
tehdään erillisinä vaiheina, joista kustakin vastaa henkilö, joka ei ole koskaan aiemmin 
tehnyt vastaavan suuruusluokan sairaalaprojektia. 

Sairaaloiden suunnittelusta vastaa nykyisin kolme eri ryhmittymää:

A. käyttäjä, joka samalla edustaa lääketieteellistä asiantuntemusta sekä sairaalan 
B. rahoittaja ja päättäjät, joiden tulee olla vakuuttuneita hankkeen tarpeellisuudesta 
C. suunnittelijat ja arkkitehtiryhmä. Tehtävä on tullut nykyään kaksijakoiseksi, toimin  
 nallista osuutta huomioiden taloudelliset reunaehdot ja realiteetit ryhmän toinen osa  
 keskittyy kohteen toiminnallisuuteen ja käyttökelpoisuuteen ja toinen rakennuksen  
 ja arkkitehtuurin luomiseen. 

Suunnittelussa tulisi yhdistää kaikkien näiden ryhmien asiantuntemus siten, että kokonaiskuva 
on koko ajan hahmotettavissa. Alla on kuvattuna yksinkertaistettuna nykyinen ja tavoitteellinen 
prosessi. Eri toimijaryhmien osaaminen painottuu luonnollisesti eri vaiheisiin, mutta tärkeää on 
pitää kaikki keskeiset toimijat ja osaamisalueet jatkuvasti mukana suunnittelussa osaamistaan ja 
sisäistämässä palvelutuotannon suunnittelun perusajatukset. Alla olevassa kuvassa on esitetty 
suunnittelun eri vaiheet ja niiden sisältö.

Tarvemäärittely Hankesuunnittelu
Tekninen 

suunnittelu
Rakentaminen

Pohjaselvitys
Konsepti-

suunnittelu

Toiminnallinen 

suunnittelu

Hanke-

suunnittelu

Tekninen 

suunnittelu
Rakentaminen

Tavoitteellinen 

sairaalasuunnitteluprosessi

Käyttäjät

Suunnittelijat

Arkkitehdit

Päättäjät ja rahoittajat

Perinteinen sairaalasuunnitteluprosessi (kukin vaihe erikseen)
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Pohjaselvitys
&

Konsepti-
suunnittelu

Toiminnallinen 
suunnittelu 

0.  Alueen kaikkien terveydenhuollon 
 palveluiden organisointi

1.  Sairaalan profi ili ja rooli palveluverkossa

2.  Toiminnallisten kokonaisuuksien (blokkien)  
 määrittely

3.  Toiminnallisten kokonaisuuksien 
 (blokkien) sisältöjen suunnittelu

Palveluvalikoima

Makrotason prosessit

Resurssit

4. Yksikkötason tarkastelu 

Mikrotason prosessit

Tilat

•

•

•

•

•

0. Palveluverkko

1. Sairaala

2. Toiminnalliset kokonaisuudet (blokit)

3. Blokki: Kuuma sairaala

Diagos-
tiikka

PTH-
osaamis-
keskus

ESH-
osaamis-
keskus

Kuuma 
sairaala

Päiväsai-
raala/

kirurgia

Vuode-
osasto

Tukipal-
velut

Kuntou-
tus

ICU CCU Kriittinen 
hoito

Päivystys
Leikkaus-

osasto Stroke

4. Yksikkö: leikkausosasto

Huoneet, tilat ja 
työtasot

Prosessit

Aikataulutus

Logistiset virrat

Lähde: Antti Autio, Erkki Vauramo, PARETO project, Aalto University 2010

3. Sairaalasuunnittelun uudistaminen
Sairaala ei ole ensisijaisesti rakennus vaan osa terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Tästä syystä 
myös sairaalan suunnittelu on aloitettava palveluiden, toiminnallisten kokonaisuuksien ja proses-
sien suunnittelusta. Jos sairaalan suunnitteluprosessia yksinkertaistetaan, sen voi ajatella etenevän 
seuraavien kysymysten mukaisessa järjestyksessä: 

1. mitä sairaalassa tehdään 

2. miten tehdään

3. miten tämä tekeminen organisoidaan

4. millainen organisaatiorakenne ja millaiset tilat tukevat toimintaa.

Kahteen ensimmäiseen kysymykseen vastataan konseptisuunnitteluvaiheessa, jossa ylätasolla 
päätetään, mitä tehdään ja miten sairaala toimii osana koko sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luverkkoa. Samalla päätetään yleiset periaatteet, joiden mukaan uusi sairaala tullaan suunnitte-
lemaan. Tälläisiä periaatteita voivat olla esimerkiksi kaikkien poliklinioiden sijoittaminen yhdeksi 
kokonaisuudeksi tai erikoisalattomat vuodeosastot. Seuraavassa vaiheessa eli toiminnallisessa 
suunnittelussa konkretisoidaan tarkemmin se, miten toiminta ja prosessit toteutetaan ja orga-
nisoidaan yksityiskohtaisesti sekä millainen organisaatiorakenteen tulisi olla. Tilojen suunnittelu 
voidaan aloittaa jo alkuvaiheessa, mutta tällöin tulee keskittyä siihen, mihin uusi rakennus tai 
laajennusosat sijoitetaan, miten vanhaa kiinteistömassaa voida hyödyntää ja mitä tulee huo-
mioida ympäristön, logistiikan ja liikenneyhteyksien suunnittelussa. Teknisten suunnittelijoiden 
ja arkkitehtien on hyvä olla mukana konsepti- ja toiminnallisen suuunnitelun aikana jakamassa 
osaamistaan ja sisäistämässä palvelutuotannon suunnittelun perusajatukset. Alla olevassa kuvassa 
on esitetty suunnittelun eri vaiheet ja niiden sisältö.
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0. Alueen kaikkien 

terveydenhuollon 

palveluiden 

organisointi

1. Sairaalan profi ili ja 

rooli palveluverkossa

2.Toiminnalliset 

kokonaisuudet

3. Toiminnallisten 

kokonaisuuksien 

sisällöt

4. Yksikkötason 

tarkastelu

Pohjaselvitys
= Tarkempi suunnittelu

= Karkean tason hahmotelma

0. iteraatio 1. iteraatio 2. iteraatio 3. iteraatio 4. iteraatio

Konseptisuunnittelu Toiminnallinensuunnittelu

Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen voidaan siirtyä konkreettiseen rakentamisen suunnitteluun. 
Tällöin suurin osa rakennuksen elinkaaren aikaisista käyttökustannuksista on jo määritelty. Tule-
vaisuuden suunnitteluprojekteissa eri toimijaryhmien tulee tehdä yhteistyötä koko projektin ajan 
pohjaselvityksestä käyttöönottoon. Käytännössä tämä tarkoittaa koko prosessin uudistamista sel-
laiseksi, että käyttäjät (henkilöstö ja asiakkaat), tekniset suunnittelijat, toiminnallisen suunnittelun 
asiantuntijat, ICT asiantuntijat ja muut keskeiset sidosryhmät osallistuvat koko prosessiin. Tärkein-
tä näkökulmaa edustavat kuitenkin käyttäjät. Suunnittelussa käyttäjiä on tuettava ja heidän kans-
saan on muodostettava realistinen kokonaiskuva palvelutuotannon uusista mahdollisuuksista, 
saatavilla olevista resursseista ja palveluiden kysynnän tulevasta kehityksestä. Muuten riskinä on 
“toiveiden tynnyri“, joka on mahdoton sekä taloudellisesta että toiminnallisesta näkökulmasta. 

Suunnitteluprosessi syvenee vaiheittain. Periaatteista siirrytään tarkemmalle tasolle iteraatiokier-
rosten avulla. Eri suunnittelu ja toimijaryhmien yhteisillä iteraatiokierroksilla varmistetaan että 
tietojen tarkentuessa aiemmat päätökset ovat olleet oikeita. Erittäin hyvin perustelluista syistä 
voidaan palata ylemmän tason päätöksiin.
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Palvelutuotannon suunnittelun lisäksi on suunniteltava myös toiminnallisten  muutosten johta-
mista, henkilöstön kouluttamista, informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa (ICT) sekä muita 
teknologisia ratkaisuja. Erityisesti teknologian tuomat mahdollisuudet palvelutuotannossa ja sen 
johtamisessa tulevat olemaan keskeisiä.  Tärkeintä on pystyä ensisijaisesti määrittelemään, miten 
sairaala tulee toimimaan tulevaisuudessa. 

Sairaalasuunnitteluosaaminen on, suomalaisen terveudenhuollon onneksi, nopeasti kehittymässä 
käynnissä olevien hankeiden myötä. Uuden ajattelun myötä suunnitelmissa on päädytty ratkaisui-
hin, jotka tuovat toiminnan laadun ja tuottavuuden kannalta merkittäviä parannuksia ja eivät olisi 
kattavasti mahdollisia “pintaremonteilla“ tai vaiheittaisesti pieniä parannuksia tekemällä. 

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi:
koko toiminta suunnitellaan yksikkö- ja organisaatiorajat ylittävien potilasprosessien ympärille.
ns. kuumaan sairaalaan keskitetään kaikki 24/7 toiminnot. Erityishuomio kuumassa sairaa-
lassa kiinnitetään siihen, että päivystyksellä on kaikki tarvittavat resurssit ja palvelut helposti 
käytössään.
kiireettömän hoidon ympärille muodostetaan yhtenäinen poliklinikkakokonaisuus, joka mah-
dollistaa eri erikoisalojen välisen yhteistyön.
hoidon tarpeen arviointi (triage) heti päivystykseen saavuttaessa nopeuttaa potilaiden ohjau-
tumista oikeisiin hoitoprosesseihin.
leikkausyksikkö suunnitellaan niin, että päiväkirurgiaa ja leikkaukseen kotoa –toimintaa 
voidaan lisätä.
päiväsairaalan avulla vähennetään vuodeosastojen tarvetta.
perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhdistäminen sairaalan toimintaan.
kuntoutus suunnitellaan osaksi muuta toimintaa. Siihen  panostetaan akuutista hoidosta 
alkaen koko hoitoprosessin ajan.

Yliopistosairaalat ovat niin suuria yksiköitä, että edellämainittua ajattelua ei voida soveltaa niihin 
suoraan koko sairaalan osalta. Keskitetyistä yksiköistä tulisi liian suuria. Niissä voidaan kuitenkin 
soveltaa samoja näkökulmia “sairaala sairaalassa“ periaatteella, jolloin esimerkisi lasten-, syö-
pätautien- tai naistensairaalat suunnitellaan omiksi yksiköikseen edellämainittujen periaatteiden 
mukaisesti.

4. Toiminnan ja tilojen uudistamisen hyödyt
Mikä sitten muuttuu nykyiseen verrattuna? Sairaalaa uudistettaessa ja rakennettaessa on paras 
tilaisuus miettiä, millainen toimintamalli ja kokonaisuus on potilaiden ja henkilökunnan näkökul-
masta paras mahdollinen, voimavarat ja taloudelliset realiteetit huomioiden. Vastaavaa tilaisuutta 
ei tule välttämättä seuraaviin vuosikymmeniin. Yksinkertaistettuna voi sanoa, että tämän het-
kisten suunnitelmien perusteella asioita virtaviivaistetaan esimerkiksi miettimällä kokonaisuus 
potilasvirtojen näkökulmasta, sijoittelemalla samoihin potilasprosesseihin kuuluvat toiminnot 
lähekkäin, vähentämällä henkilökunnan ylimääräistä liikkumista ja suunnittelemalla toiminnalliset 
kokonaisuudet siten että, henkilöstö voi toimia mahdollisimman joustavasti eri toimintojen välillä. 
Kun toiminta ja tilat suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, voidaan saavuttaa seuraavia hyötyjä.

•
•

•

•

•

•
•
•
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5. Johtopäätelmät
Sairalaan suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto vie useita vuosia, joskus jopa toistakym-
mentä vuotta. Tällä hetkellä Suomessa ei ole vielä esimerkkejä uusien suunnitteluperiaatteiden 
mukaisesti toimivista sairaaloista. Siksi esimerkkejä on haettava muualta Euroopasta. Suora koko 
konseptin kopiointi ei kuitenkaan onnistu, vaan ratkaisut tulee suomalaistaa.

Lähitulevaisuudessa meillä on tilanne, jossa terveyspalveluiden tarpeen ja saatavilla olevan henki-
löstön sekä rahoituksen välinen kuilu kasvaa. Toimintaa on muutettava ja tuottavuutta nostetta-
va. Muuten palveluiden saatavuus heikkenee ja henkilöstö nääntyy työtaakkansa alle. Muutosten 
on oltava rohkeita, realistisia ja toiminnan näkökulmasta suunniteltuja. 

Terveydenhuollon uudistajat: nostakaa jo katseenne ja lopettakaa höyrykoneiden rasvaaminen!

Lähteinä käytetty mm. seuraavia julkaisuja:
Autio, A.; Groop, J.; Kuusterä, K. & Vauramo, E. 2012. Palvelujärjestelmän rakennemuutos 
ja uudet toimintatavat, kehittämishanke 2008–2012, Loppuraportti. Aalto-yliopisto, 
Perustieteiden korkeakoulu, ISBN 978-952-60-3606-9 

Kurkela, T.; Kekäläinen, R.; Melander, A.; Miyauchi, T.; Taegen, J. & Vauramo, E.2011. 
Keskussairaalan modernisointi - Case Keski-Suomi. Espoo. Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin 
laitos, Sotera. s. 70. ISBN 978-952-60-3584-0

Lisäksi on hyödynnetty käynnissäolevien sairaalaprojektien raportteja (mm. Kainuu, KeskiSuomi, Kymenlaakso)

potilasasiakas saa joustavammin tarvitsemansa palvelun ja 
hoitoprosessit sekä -ketjut selkiytyvät potilas saa hoitoprosessin 
kaikissa vaiheissa palvelua oikealta asiantuntijalta
potilassiirrot minimoidaan ja vältetään tiedonsiirron ongelmat
palvelujen laatu, saatavuus ja jatkuvuus parantuvat
kuntoutuspalvelut tarjotaan oikeaan aikaan, oikeaan tarpeeseen 
ja oikeassa paikassa

•
•

•
•
•

1. Potilaan 
näkökulma

toiminta yhdenmukaistuu
työ selkiytyy, kun potilaat segmentoidaan eri prosesseihin 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon konsultaatiomah-
dollisuudet ja yhteistyö helpottuu
resurssit turvataan yhteistyön avulla (mm. sovitut varajärjestelyt) 
ja henkilöstöä hyödynnetään joustavasti
päiväsairaalatoiminta korvaa osastoilla ja poliklinikoilla nykyisin 
toteutettavia hoitoja
moniammatillinen tuki ja perehdytys paranevat

•
•
•

•

•

•

2. Henkilöstön 
näkökulma

erikoistuneen resurssin käytön helpottuminen (esim. keskitetään sairaalan 
kaikki valvontapaikat), järkeistyminen ja yhteisten resurssien hyödyntämi-
nen
päällekkäisten  toimintojen välttäminen
materiaalilogistiikka helpottuu
palvelujen keskittäminen ja sen tuomat kustannussäästöt
standardoidut tilat mahdollistavat niiden tehokkaan käytön ja minimoivat 
tyhjäkäytön
logistiikka helpottuu, esim. potilaan kuljetuksiin käytettävä aika vähenee
ostopalvelujen todellinen tarve voidaan arvioida yhdenmukaisin perustein

•

•
•
•
•

•
•

3. Resurssien ja 
kustannusten 
näkökulma
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