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UUSI LASTENSAIRAALA – MAAILMAN 
PARASTA HOITOA LAPSILLE



MILTÄ UUSI LASTENSAIRAALA 
NÄYTTÄÄ

Koe Uusi Lastensairaala:
http://www.koeuusilastensairaala.fi/

Naava-kettu ilmoittautuu sairaalaan:
https://www.youtube.com/watch?v=Fxg68riDsKM&t=2s

Potilashuoneen monipalvelujärjestelmä:
https://www.youtube.com/watch?v=eCi7UZVdU0E



UUSI LASTENSAIRAALA KERROS KERROKSELTA

8
Vuodeosasto Tähti
32 potilashuonetta, 40 potilaspaikkaa
infektiot, urologia, gastrokirurgia, yleispediatria, yleislastenkirurgia

7

Vuodeosasto Avaruus
18 potilashuonetta, 26 potilaspaikkaa
ortopedia, neurologia, neurokirurgia
Video-EEG + Kliininen neurofysiologia (KNF)
Video-EEG-tutkimukset, hermoston tutkimukset
Päiväkeskus Avaruus
liikunta- ja monivammat

6

Vuodeosasto Vuori
19 potilashuonetta, 31 potilaspaikkaa
kardiologia, pienten lasten kirurgia, huuli- ja suulakihalkiopotilaat
Päiväkeskus Vuori 
9 potilashuonetta, 11 potilaspaikkaa 
autismikirjon häiriö, muut neurologiset vaikeudet
Vastasyntyneiden osasto Vuori
4 potilaspaikkaa

5
Vuodeosasto Taika
25 potilashuonetta, 26 potilaspaikkaa
Päiväsairaala Taika
7 potilashuonetta + tutkimus- ja vastaanottohuoneita
syöpä- ja veritaudit ja elinsiirrot

4
Lasten teho-osasto Laakso
12 potilaspaikkaa + 2 eristyspaikkaa
Lasten tehovalvontaosasto Laakso
4 potilaspaikkaa

3 Leikkaus- ja anestesiaosasto 
8 leikkaussalia + 3 päiväkirurgista leikkaussalia

2 Lasten vastaanotot

1 Lasten päivystys
Laboratorio
Röntgen

P
Magneettikuvaus
Liikelaboratorio
Pysäköintihalli

Hoitopäiviä vuodeosastolla 
40 000

poliklinikkakäyntejä 
70 000

päivystyspotilaita 
40 000

*Vastasyntyneiden teho-osasto Saari 
(27 paikkaa) Naistenklinikalla



ULS ICT-PROJEKTI LUKUINA
• kokonaispinta-ala 48 000 m2

• tietoliikennekaapeleita 800 km

• teletilat 55 kpl

• talokytkimet 4 kpl (HUSnet 2 kpl, monipalveluverkko 2 kpl)

• kerroskytkimet HUSnet (P81) 52kpl (tuotantoverkko)
Monipalvelu (P82) 35kpl (potilaiden ja vierailijoiden käyttöön)

• hissien kytkimet 18 kpl

• WLAN-tukiasemia 571 kpl

• aktiivipaikannuksen exciterit noin 700 kpl, aktiivipaikannuksen tunnisteet noin 
2400 kpl 

• passiivipaikannuksen portteja 75 kpl (zonet 43), passiivipaikannuksen tunnisteita 
noin 200 kpl 

• työasemia noin 1200 kpl

• aikataulu 

• ICT-suunnittelu alkoi toden teolla 2014, ICT-visio 8/2014

• rakentaminen alkoi 2015, rakennuksen luovutus 5/2018

• käyttöönotto 9/2018
3.5.20195



TIETOHALLINNON VASTUULLA
• verkkoarkkitehtuuri (HUSnet + monipalvelu)

• teletilat, LAN, WLAN

• tietoliikennekaapelointi (konsultointi)

• paikannusjärjestelmät (aktiivi + passiivi)

• puhelinjärjestelmät

• hoitajakutsu- ja elvytyshälytysjärjestelmä

• potilaan monipalvelujärjestelmä

• palveluohjaus- ja tilahallintajärjestelmä

• AV-järjestelmät (neuvotteluhuoneet, aulan 
videoseinä ja Yeti-näytöt)

• leikkaussalien kuvansiirtojärjestelmät

• potilasvalvontamonitorit

• potilasvalvontakamerat (tallentava ja ei-
tallentava)

• monitilatoimistojen tilanhallintajärjestelmä

• sähköiset opastusjärjestelmät

• infonäyttöjärjestelmät

• työajanseurantajärjestelmä

• varastonostimen integraatiot

• Uudet HUS työasemat, printterit, sanelimet, 
puhelimet ja potilastietojärjestelmä asennukset

• Työasemien muutot vanhoista tiloista ja niiden 
puhdistus, potilasranneketulostimet, 
henkilökohtaisten kannettavien luovutus ja 
tietotekninen muutto

• Lähituki ja käytöntuki

• Järjestelmäkoulutukset

• Tehostettu tuki käytönjälkeen (kaikki 
järjestelmät ja päätelaitteet).
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MAAILMAN PARHAAN 
LASTENSAIRAALAN ICT
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KOHTI MAAILMAN PARASTA LASTENSAIRAALAA

• suunnittelun lähtökohtana oli Uuden lastensairaalan ICT-visio

• vision pohjalta käynnistettiin alustavat tarvemäärittelyt ja markkinavuoropuhelut 
yhdessä Lasten ja nuorten toimialan (LaNu) kanssa

• LaNun asiantuntijat olivat aktiivisesti mukana myös varsinaisen kilpailutuksen 
kaikissa vaiheissa

• toiminnallisen suunnittelun ryhmä 5 hlö

• palvelumuotoilu ja lapsiraadit olivat mukana suunnittelu- ja toteutusvaiheessa mm. 
toiminnallisuuksien ja ulkoasun täsmentämisessä

• hankinnoissa pyrittiin mahdollisimman suureen läpinäkyvyyteen ja asiakkaan 
(LaNu & lapsipotilaat) toiveiden ja tarpeiden huomioimiseen

• Tietohallinnon ULS-tiimi 2-6 hlö 



• infrastruktuurin suunnittelu 
tulevaisuuden tarpeisiin

• lapsikeskeisyys
– videomateriaali

• kehitys ei pysähdy käyttöönottoon
– hankinnoissa huomioitu 

käyttöönottoa seuraavien 5 
vuoden kehityskaari

• järjestelmien tuottaman 
analytiikan palveltava sairaalan 
toimintaa ja johtamista

ICT-NÄKÖKULMA



ULS:N INFRASTRUKTUURI
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• suunnittelutyön tavoitteena
– suorituskykyinen ja varmatoiminen verkko, 

joka palvelee sekä potilaiden hoitoa että 
omaisia ja vierailijoita

– tulevaisuuden tarpeiden ennakointi
– mahdollisuus tarjota koealusta 

start upeille (monipalvelu) 
• paikannustarpeiden kasvuun varautuminen

– esim. poliklinikkapotilaiden paikantaminen
(kertakäyttöiset tunnisteet ja niiden 
jakaminen automaatilla potilaille)

INFRASTRUKTUURI 
TULEVAISUUDEN 
TARPEISIIN



ICT-INFRASTRUKTUURI: MUUTAMA NOSTO
• tilavaatimukset: riittävän suuret teletilat

• verkon mitoitus: 

• riittävästi yleiskaapelointipisteitä alakaton yläpuolella → helposti käyttöönotettavissa

• kuituverkoissa varaa nostaa kapasiteettia 10 Gbit/s -> 40 Gbit/s, jopa 100Gbit/s

• langaton verkko kattaa koko sairaalan (mukaan lukien hissit, porraskäytävät ja jne)

• langattoman verkon kapasiteetin nosto mahdollista: WLAN-tukiasemille tulee 1G yhteys, 
jonka kapasiteetti nostettavissa 2,5G, 5G tai 10G

• kaksi galvaanisesti erillisverkkoa: tuotanto ja monipalveluverkko

• verkkototeutus: 

• elinkaaren hallinta päivitys ja muunneltavuus  verkko ajan tasalla ja uusia ominaisuuksia 
helppo ottaa käyttöön esim. verkkotason salaus 802.1AE

• segmentointi (monipalvelu, HUSnet, G2, G0 ja G1, ei roolipohjaista), liikenteen 
ohjaaminen palomuurien kautta segmenttien välillä
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LAPSIKESKEISYYS
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LAPSIKESKEISYYS
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• miten ICT voi tukea lasten 
viihtymistä ja paranemista 
sairaalassa?

• lasten näkökulman ja 
kokemuksen huomioiminen 
jokaisessa kilpailutuksessa 
(käyttöliittymät, sisällöt, ulkoasu)

• rakennuksen visuaalisen 
maailman  huomioiminen myös 
ICT-järjestelmien ulkoasussa

• wau-efekti



PALVELUOHJAUS- JA 
TILAHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Suunnittelua toimintaprosessit edellä 

→ järjestelmässä yhdistettiin perinteisesti erillisinä 
hankittuja kokonaisuuksia

• sisäänkutsu

• ovenpielinäytöt, infonäytöt, potilaiden opastus

• itseilmoittautuminen

• poliklinikan tilahallinta

→ ei valmiina "kaupan hyllyllä" → kilpailutusvaiheen 
määrittelytyö tärkeää tehdä huolella

→ valittua järjestelmää räätälöitiin ja laajennettiin ULSin
toiveiden mukaan yhdessä toimittajan kanssa 
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Potilas tulee 
sairaalaan 

Potilas ilmoittautuu ja valitsee 
avatarin

itsepalvelupäätteellä. 
Järjestelmä ohjaa potilaan 

oikeaan kerrokseen

Odotustilaan 
saapuminen

JonotusnäkymäSisäänkutsu
odotustilan näytöllä

Sisäänkutsu
vastaanottohuoneen 

ovenpielinäytöllä

Muuttuneiden tietojen 
päivittyminen potilaan 

opastukseen

Potilas näyttää tunnistettaan 
odotustilan itsepalvelupäätteelle. 
Jos potilas on saapunut
oikeaan odotustilaan, hänen
avatarinsa ilmestyy 
odotustilan seinänäytölle.

Henkilökunta kutsuu potilaan
vastaanottohuoneeseen työasemalla 
olevalla sisäänkutsusovelluksella.
Seinänäyttö opastaa potilaan oikeaan 
vastaanottohuoneeseen.

Vastaanottohuoneen
ovenpielinäyttö ohjaa
potilaan oikealle ovelle.

Jos vastaanottohuonetta 
joudutaan vaihtamaan, 
muuttunut sijainti 
päivittyy ovi-
ja infonäytöille.

AVATAR OHJAA POTILAAN 
OIKEAAN PAIKKAAN 



PATI-JÄRJESTELMÄ

PATI-järjestelmän toiminnot

• tilanhallinta (vastaanottoresurssien hallinta)

• palveluohjaus (ilmoittautuminen, opastus, 
sisäänkutsu)

• analytiikka (arvio odotusajasta, potilasvirtojen 
seuranta, raportit, toiminnan kehittäminen) 

Laitteisto

• itsepalveluautomaatti

• ovenpielinäytöt (vastaanottohuoneet, potilashuoneet)

• opastusnäytöt (sisäänkutsu, jonotilanne)
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Naava-kettu esittelee monipalvelujärjestelmän: 
https://www.youtube.com/watch?v=eCi7UZVdU0E

Laitteet

• televisio

• potilastabletti

Palvelut

• monipalvelujärjestelmä

• viestintäpalvelu

• henkilökunnan tunnistautumisratkaisu
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POTILASHUONEEN 
MONIPALVELUJÄRJESTELMÄ



POTILASHUONEEN 
MONIPALVELUJÄRJESTELMÄ

• kaikille vuodeosastopotilaille
• viihdykkeeksi: tutut pelit ja 

ohjelmat tuovat turvaa ja 
takaavat arjen jatkumisen myös 
sairaalassa

• tiedon jakamiseen
• yhteydenpitoon omaisten, 

kavereiden ja koulun kanssa
• kommunikointi 

hoitohenkilökunnan kanssa
• laitteet

• televisio
• potilastabletti



KEHITYSKAARI
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JÄRJESTELMIEN KEHITYSKAARI

17.9.2018
• perustoiminnallisuudet

1. vuosi
• toiminnan

edellyttämät
muutokset

2. – 4. vuosi
• hienosäätö

5. vuosi
• edelleenkin

kilpailukykyinen
• teknisesti ei

vanhentunut
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• osastokohtaiset digiyhteyshenkilöt ja digikoordinaattori / omistajuus

• tietohallinnon ylläpito ja tuki, vakiopalaveri ICT-statuksen seurantaan kerran 
kuukaudessa

• tavoitteellinen järjestelmien seuranta ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen ja 
jatkuva kehittäminen 
• tavoitteiden ja seurantamittariston kehittäminen järjestelmäkohtaisesti

• kustannusvaikuttavuus, prosessitehokkuus, potilaskokemus, henkilökunnan kokemus

• kustannus-, prosessi- ym. hyötyjen osoittaminen ja realisointi!
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ULS KÄYTTÖÖNOTTO 
DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN



ANALYTIIKKA
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Mistä saadaan?

Palveluohjaus- ja tilahallintajärjestelmä

Paikannusjärjestelmät (aktiivi ja passiivi)

Monipalvelujärjestelmä

Monitilatoimiston tilanvarausjärjestelmä

Neuvottelutilojen varausjärjestelmä

(jne.)

Miten hyödynnetään

aikaleimat → potilaskokemuksen 
parantaminen, resursointi

potilasvirrat, jonotusajat →
jonotusaikojen lyhentäminen, 
pullonkaulojen helpottaminen

tilojen käyttöasteet → tilankäytön 
optimointi, tilojen muokkaaminen

raportit päätöksenteon tueksi, 
visuaalinen data
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ANALYTIIKKA → JATKUVA PARANTAMINEN



ULS-PROJEKTIN OPPEJA
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PROJEKTIN KOKEMUKSET ICT-NÄKÖKULMASTA –
HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA VINKIT
• tiivis ja positiivinen yhteistyö välttämätön

• motivoituneet tekijät sekä käyttäjien, tietohallinnon että toimittajien puolella!

• käyttäjät tiiviisti mukana kehitystyön kaikissa vaiheissa → syvällinen ymmärrys 
toimintaprosesseista 

• rakennuksen valmistuminen vaiheittain (ensin A- ja B-lohkot, sitten C- ja D-lohkot) →
opittua voitiin soveltaa C- ja D-lohkoille
• esim. teletilojen valmistumisen tärkeys aikaisessa rakentamisvaiheessa laitteiden verkkoon liittämiseksi

• alakattojen yläpuolinen välikaapelointi ja tekniikan liittäminen alakattoon

• varmistaa rakennusvaiheessa perusinfrastruktuurin toiminta ja hyväksyä se, että 
todellisen käyttöönoton jälkeen tulee väistämättä jonkin verran hienosäätöä

• järjestelmähankinnat tehtävä siten, että niissä on pitkä elinkaari ja kehityspolku

• käyttöönottovaiheessa palautekyselyt asiakkaalle, jotta vikoihin päästään nopeammin 
kiinni
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PROJEKTIN HAASTEET →
MITÄ TULISI HUOMIOIDA?
• viestintä ja tiedottaminen

• saman kielen puhuminen

• toimittajien keskinäinen yhteistyö

• sidosryhmien yhteistyö 

• tiiviimmin ICT mukaan kaikkiin kilpailutuksiin (muut 
kuin omat kilpailutukset)
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PROJEKTISSA OPITTUA ASIAKKAAN 
NÄKÖKULMASTA
Jotta investoinneista saadaan kaikki tavoiteltu hyöty, kehitystyötä ja uusien 
palveluiden seurantaa täytyy jatkaa sairaalan käyttöönoton jälkeenkin 
riittävin resurssein.

• sairaalaan yksikkö/osastokohtaiset IT-vastuuhenkilöt

• sairaalan tiivis yhteistyö Tietohallinnon asiakasvastaavien ja tuotepäälliköiden kanssa

• kuukausittainen sparraus asiakkaan (ULS) ja tietohallinnon välillä

• haasteellisissa tilanteissa asiakkaan nopea tikettien tekeminen tärkeää, jotta 
vikatilanteiden selvittelyssä päästään alkuun → edellytys järjestelmien toiminnalle ja 
kehittämiselle! 

• tavoitteena toimintaprosessien kehittäminen uusia järjestelmiä hyödyntämällä. Jotta 
tavoitteeseen päästään, on käyttäjien osallistuttava aktiivisesti sekä kehitystyöhön että 
testaamiseen.
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1940

Arvo Ylpön tavoite oli, että

”kaikki Suomen lapset varttuisivat terveiksi ja työkykyisiksi aikuisiksi ja että 
sairaat lapset asuinpaikasta ja perheen yhteiskunnallisesta asemasta 
riippumatta saisivat tarvitsemansa hoidon.” 

29



YHTEENVETO

• asiakaskeskeisyys suunnittelussa

• priorisointi

• sitoutunut ja motivoitunut tiimi

• positiivinen asenne

• valmista ei ole -> kehitys jatkuu

• kiinteästi rakennetun infran muunneltavuus, 
uusien järjestelmien lisääminen helppoa

• korkea käytettävyys ja skaalautuvuus

• päällekkäisten toimintojen ja työvaiheiden 
karsiminen

• viestintä
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Jaakko Piirainen

jaakko.piirainen@hus.fi

tietojärjestelmäpäällikkö

#atkpaivat #kirsi #carita #esa #harri #johanna #juha
#jukka #jokke #jani #sasu #janne #jesse #mika #kalevi
#jan #minna #teemu #marko #th #pekka #LaNu #hus 
#sidosryhmät #kaikille osallisille! #tilaloppui!

Suuri kiitos kaikille osallistuneille!



KIITOS!


