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Kantasairaalahanke; Yhteisten tilojen työpaja 1.2.2017 Raportti

Pentti Repo
9.2.2017

Osallistuin asiakasraadin edustajana Kantasairaalahankkeen yhteisten tilojen työpajaan 1.2.2017.

Lähetän liitteenä ”oman näköiseni” raportin kaikille 30.1.2017 asiakasraadin kokouksen esityslistassa
mainituille.

1. Työpajan tavoite:
· Ideoida yhteisten tilojen käyttöä
· Työryhmän jäsenten tehtävänä on viestittää suunnitelmista omissa yhteisöissään ja kerätä

ideoita suunnittelun kehittämiseksi.

2. Ohjelmakokonaisuus:
Työpaja muodostui kolmesta osiosta:
1. Kantasairaalahankkeen esittely; projektipäällikkö, Eeva Rikkilä-Kettunen
2. Johdantoalustus nykysairaaloiden yhteisistä tiloista ja niiden suunnittelusta; arkkitehti Henni
Kjisik
3 Ideointityöpaja, mitä palveluita yhteisiin tiloihin tarvitaan uudessa sairaalassa?

3. Kantasairaalan hankesuunnitelussa huomioitua
Yhteenvetoa Eeva Rikkilä-Kettusen ja Hennu Kjisik’in alustuksista asiakkaan näkökulmasta

· Avainsanat: toimivuus, saavutettavuus

· Kantasairaala on koko Kanta-Hämettä palveleva sote -palvelukeskus
· Saman katon alla erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja muiden

palveluntuottajien palveluita. Suunnitelmissa ovat mukana:
Ø perus- ja erikoispalvelujen vastaanotot
§ joustava palvelu asiakkaan näkökulmasta
§ mahdollistaa konsultaatiot ja  ”yhden pysähdyksen taktiikan”

Ø neuvontapalvelut, sosiaalipalvelut
Ø päivystys: ensihoito, sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut
Ø erikoissairaanhoitopalvelut (KHKS)
§ osastot: perinteiset + psykiatrinen perus- ja erikoishoito, kuntoutuskeskus,

päiväsairaala
o yhden hengen potilashuoneet

Ø perussairaanhoitopalvelut (Vanajaveden sairaala, Hattulan ja Janakkalan akuuttiosastot)
Ø kenttähoitoyksikkö (ambulanssit)

· Nykytekniikan monipuolinen käyttö
· Sähköisten palveluiden hyödyntäminen aiempaa laajemmin
· Paranemista edistävä ympäristö; taide, kasvit
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· Helposti saavutettavissa sekä asiakkaiden että henkilökunnan näkökulmasta
Ø asiakasmäärä arvio tällä hetkellä n. 2000 asiakasta/pvä+ Vanajaveden sairaala
Ø hyvät kulkuyhteydet
Ø  keskeinen sijainti - myös maakunnan ulkopuolelta tuleville asiakkaille

4. Yhteiset tilat

4.1.  Yleistä
· Hennu Kjisik esitteli näkemyksiä yhteisten tilojen suunnittelusta Suomessa ja maailmalla.
Ø Osastojen määrä tulevaisuudessa vähenee, mikä tekee sairaalarakennuksista aiempaa

avoimempia. Tämän vuoksi yleisten tilojen merkitys korostuu.
Ø Keskeisiä teemoja: orientoituvuus, opastuksen merkitys, parantava ympäristö, taide

sairaalassa, odotustilat
Ø
Ø Yhteiset tilat keskeinen alue, josta lyhyet ja helposti löydettävät yhteydet päivystys-,

poliklinikka- ja osastotiloihin
Ø Ensivaikutelma on tärkeä
Ø Avara ja viihtyisä aulatila on osa hoitavaa ympäristöä

4.2. Ideointikeskustelu
Työpaja kävi ”kaiken kattavan” ideointikeskustelun mahdollisista yhteistilatarpeista.

· Nämä ainakin tarvitaan
Ø Selkeä opastus
Ø Sähköinen kutsujärjestelmä, joka näkyy aulatilassa tai kahviossa oleskeleville
Ø Neuvontapiste + puhelinkeskus
Ø Terveysneuvontapiste järjestöjen ylläpitämänä vertaistoimintana
Ø Kahvio-ravintola
§ vähintään 100 asiakaspaikkaa
§ kahvion sijoitus niin, että päivystyksestäkin voi käydä kahviossa
§ Henkilökunnan ruokailu?

Ø Asiakas-wc:t
§ lastenhoitopisteet myös miesten vessaan

Ø Lukollinen vaatesäilytys
§ riittävästi
§ muutamia isompia tiloja (matkalaukku)

Ø Apteekki
Ø Hiljentymishuone
Ø Postilaatikko

· Mahdollisia tarpeita
Ø Kokousemäntä – neuvonnasta käsin
Ø Kauppa osana kahvion tarjontaa
Ø Kirjalainaamo
Ø Lehtien lukupiste
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Ø Nettipisteitä asiakkaille
Ø Lasten leikkipaikka
Ø Veripalvelu – verenluovutuspiste
Ø Kuntosali

· Ei katsottu tarpeelliseksi (palvelut saatavina lähipalveluina)
Ø Parturi-kampaamo
Ø Kosmetologi
Ø Potilashotelli
Ø Ruokakauppa
Ø Vaihtoehtohoidot
Ø Terveystuotemyymälä

4.3. Jatkotoimet
· Kokouksen ehdotukset viedään projektiryhmän arvioitavaksi.
· Seuraavassa kokouksessa keskustellaan, miten halutut palvelut voidaan toteuttaa uudessa

sairaalassa?
· Tilatarpeet
Ø Kati Kauppinen palveluneuvonnan tilatarpeista
Ø Tuula Vihersaari tekee tilaohjelman kahvion tilatarpeista
Ø Eeva Rikkilä-Kettunen selvittelee apteekin tilatarpeita ja kirjaa muut tilatarpeet

tilaohjelmaan.

5.  Hankkeen aikataulu
· Hankesuunnitelma valmis 6/2017
• Toteutussuunnittelu 2018-2019
• Päätös rakentamisesta 2019
• Rakentaminen alkaa 2019-2020?
• Rakennus valmis 2021-2022?

6. Seuraava kokous
· Ti 28.2 klo 10-12, Luentosali D2, Hämeenlinnan keskussairaala, 2. kerros (kahvion takana).
· Jatketaan keskustelua ym. aiheista ja käydään läpi koulutuspalveluiden ja tietopalvelun

tilatarpeet.
Tarkastellaan myös vastaanottotoimintojen ja osastojen tiloja asiakasnäkökulmasta.


