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Sisältö

1. Kainuun uusi sairaala
http://www.kainua-allianssi.fi/

http://www.kainua-allianssi.fi/kainua-kuvat
http://www.kainua-allianssi.fi/media

2. Kainuun uuden sairaalan keskeiset ict-kehittämiskohteet

http://www.kainua-allianssi.fi/
http://www.kainua-allianssi.fi/kainua-kuvat
http://www.kainua-allianssi.fi/media


TAVOITEALUE 2: 

Johtaminen, henkilöstöpolitiikka ja

organisaatio (koko SOTE)

TAVOITEALUE 3:        

Rakentaminen ja

teknologia

(KAKS)

KAINUUN UUSI SAIRAALA -HANKE

TAVOITEALUE 1: 

Asiakaslähtöiset

nykyaikaiset

toimintamallit

(koko SOTE)

•Parannetaan tuottavuutta

•Kehitetään organisaation toimivuutta ja vetovoimaa

•Investoidaan toimitiloihin ja teknologiaan



Keskussairaalan tilojen ja toimintojen 
uudistaminen 

- Esivalmistelu 2011

- Prosessien suunnittelu ja  
rakennushankkeen valmistelu 2012 –

- Suunnittelu ja rakentaminen 
allianssihankkeena 2015 - 2021.

Uusi sairaala

• 43 855 brm² uudisrakentamista
• 2427 brm2 peruskorjausta
• Rakentamisen tavoitehinta 132 M €
• Tilaajan hankinnat ja 

hankekustannukset 16 M €
• Tilaajan ICT-investoinnit 6 M€
YHT 159 M€



http://www.kainua-allianssi.fi/kainua-kuvat

23.2.2018

http://www.kainua-allianssi.fi/kainua-kuvat


Rakentamisen vaiheistus 2017 - 2021

1-vaihe vastaanotto 31.10.2019 (muutto talvella 2020)
• Päivystävän ja kiireellisen hoidon osat

• Osa vuodeosastoista

• Logistiikkaterminaali (31.3.2019)

2-vaiheen vastaanotto 28.2.2021

(muutto kesällä 2021)
• Poliklinikkaosa

• Loput vuodeosastoista

• E-rakennuksen saneeraus

3-vaiheen vastaanotto 31.10.2021
• Sairaalan ABC-osan purkutyöt (vanhat matalat osat) ja pihatöiden 

viimeistely







Osastot, 5- 7 krs.



Kainuun uuden sairaalan keskeiset ict-
kehittämiskohteet

 Lähtökohtana Kainuun uuden sairaalan konseptisuunnitelma

 Smart Hospital visio

 ICT Tavoitearkkitehtuurikuvaus v.1.3



Kainuun uuden sairaalan keskeiset ict-tavoitteet, vaikuttavuus

 Toiminnan tehostaminen, 10 % tuottavuustavoite
 Tarpeen mukaisen tiedon näkymisen ja siirtymisen  parantaminen
 Tiedon kertakirjaaminen in-situ
 Reaaliaikainen tilannekuva
 Tilat ja muut resurssit tehokkaaseen käyttöön

 Resurssit tehokkaassa käytössä
 Materiaalivirtojen optimointi -> tarpeen mukaiset tarvikkeet oikeaan aikaan
 Kustannusten vähentäminen (varastointi ja hukka)

 Muuntojoustavuuden tukeminen 
 Käytettävyyden ja joustavuuden parantaminen
 Turvallisuuden lisääminen 
 Potilaan palvelun parantaminen ja potilaan positiivisen hoitokokemuksen tukeminen
 Toimiva opastusjärjestelmä
 Integroitavuus alueellisiin ja kansallisiin ratkaisuihin

 Etäkonsultaatiot

 Potilaan paikasta riippumaton hyvä hoito

 Innovatiiviset ratkaisut



Kainuun uuden sairaalan ict-kehittäminen jaettu
kehittämissalkkuihin (ICT 1 - 6)



ICT 1: Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

Uuden sairaalan ICT-työ kohdistuu tehtäviin, joilla on vaikutuksia uuden sairaalan käyttöönottoon liittyen tai ovat 
uusia hankintoja. 
- Lifecare – potilastietojärjestelmää ei olla korvaamassa
- Yksiköiden järjestelmät tai vuosipäivitykset ovat normaalimenettelyn / budjetoinnin piirissä, ei US-

hankkeessa

• KSL- hankinnat (kuvantamisen laitteet, välinehuollon laitteet, älylääkekaapit, jne)

 ICT mukana liittymien suunnittelussa ja lähtötietojen valmistelussa

• Leikkaustoiminnan logistiikan ratkaisujen ja saliohjauksen suunnitteluun osallistuminen



ICT 2: Logistiikka ja tuotannonohjaus

Logistiikkaratkaisujen pääkehittämisalue on materiaalilogistiikan ja tuotannonohjausratkaisujen 
käyttöönottojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
• SAP materiaalihallinnon päivitys 
• Varastoautomaattiliittymien valmistelu

AD/kulunvalvonta -liittymät
• Putkiposti-liittymät 

• Jäte- ja pyykkijärjestelmä –liittymät

• Hissit 

Varastoautomaatit



Tuotannonohjaus

A. Operatiivinen tilannekuva  IMATIS Visi
• Reaaliaikaiset tiedot kliinisen logistiikan ja hoitopolun 

tukemiseksi. 
B. Ilmoittautuminen, opastus/ Potilasvirranhallinta IMATIS Porta

• Itseilmoittautuminen, jonotiedot, muistutukset
C. Resurssien (tilojen, laitteiden ja henkilökunnan) hallinta
D. Tehtävienhallinta Imatix Mobilix

• Tutkimukset, kuljetus, siivous, huolto, lisäapu…



ICT 3: Kommunikaatio ja henkilöturva

9Solutions - integroitu viestintä- ja henkilöturvaratkaisu

• Ammattilaisten puheviestintäratkaisut mobiilina, 
rooli/työvuorokohtainen älypuhelin

• Hoitaja/henkilökutsu, langaton henkilöturvajärjestelmä 
sisätilapaikannus

• Dementiavalvonta ja kulkemisen rajoitus

• Yhteys kiinteistönturvallisuuteen

• Laajennettavissa myös sairaalan ulkopuolelle muihin 
palveluihin

* Elvytys, lisäapu, 

päällekarkaus, läsnäolo, 

kutsujen kuittaaminen

* Puheluiden 

vastaanottaminen 

automaattisesti ilman 

painikkeiden käyttöä

Henkilökunnan turvanappi

* Jatkuva-aikainen paikannus

* Päällekarkaushälytykset ja lisäapukutsut



ICT4: Opastus ja viestintä (Av- ja infoTv-ratkaisut)

• Audiovisuaaliset ratkaisut perustuvat monikanavaisuuteen ja IPTV-teknologiaan: 
 Potilashuoneiden TV ja nettiyhteydet (IPTV)

 Neuvottelutilojen näytöt/projektorit ja videoneuvotteluratkaisut

 Yleisten tilojen TV:t ja Info-näytöt , sähköiset opasteet

• Sähköisen opastus, jolla tuetaan asiakkaiden liikkumista sairaalassa

• Käytävä- ja odotustilojen näytöt korvaavat mm. vuoronumerojärjestelmän ja
varattuvalot



ICT5: Infrastruktuuri 
• Langallinen ja langaton verkkoympäristö

 Yleiskaapelointiverkko käyttäen Cat6a-, yksimuotokuitu- ja MHS-kaapeleita

 Ethernet-pohjainen laitevarmennettu kytkinverkko sekä sairaalan sisätilat kattava WLAN-verkko

• Käyttövaltuushallintaratkaisu on keskeinen osa, jonka avulla sairaalan järjestelmien sekä kulkemisen oikeuksien 
hallinta toteutetaan tehokkaasti  ja turvallisesti

 Henkilökortti

 Kertakirjautuminen järjestelmiin työtehtäviensä ja roolinsa mukaisiin oikeuksin.

• Lokienhallinta

• Turvajärjestelmät, palomuuri yms. ratkaisut

• Työasemapalvelut

 Älypuhelin

 Tavoitteena virtuaalityöasemat: PC:t korvautuvat "kevytpäätteillä" ja istunnon siirrolla.

-> tieto kirjataan kertaalleen siellä missä se syntyy - heti kun se syntyy

Edellyttää tietohallinnon vahvaa panosta käyttöönoton tukemisessa



ICT6. Älykäs kiinteistö

• Turvajärjestelmäkokonaisuus sitoo eri osa-alueita yhteen

• Kiinteistön järjestelmien, kuten lukitus, kulunvalvonta ja kiinteistötekniikan 
ohjaukset, toiminta on suunniteltu älykkään sairaalan periaatteiden mukaisesti

• Henkilöstölle toteutuu avaimeton kulku koko sairaalassa

• On-line kulunvalvonta mahdollistaa mm. 
automaattiovien avautumisen kädet vapaana sekä
lukituksen etäohjauksen

• Kiinteistön järjestelmät ovat Soten ammattilaisille
helppokäyttöisiä: osaston kameravalvonnan
seuraaminen ja ovien etäavaus onnistuu
kanslian työasemalta
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