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1) Tulevaisuuden sairaala – viivytysten vaikutukset 

arviointikertomus 6. kappale (s. 22)

• Sairaalan suunnittelun aloitettiin vuonna 2012. Kustannuksia on tullut siten usealta 
vuodelta ennen kuin rakentaminen edes on alkanut. Näistä kustannuksista ei ole 
erillistä laskelmaa. Tarkastuslautakunta on kysellyt jo monta vuotta, paljonko 
valmistelut ja niiden viivästyminen on tullut maksamaan.

• Kustannuksia on kertynyt suunnitteluun palkatusta henkilökunnasta (suoraan tai 
ostopalveluna kautta). Lisäksi kuntayhtymän vakinaisen henkilökunnan työpanosta 
on kulunut paljon suunnitteluprojektiin. Osa siitä varmaan voidaan hyödyntää 
muutetussa hankkeessa, mutta tuskin kaikkea. Muita kustannuksia on aiheutunut 
väistöjen, siirtojen ja saneerausten kautta. Mitkä väistöt olisi voitu tehdä toisin? 
Olisiko joitain siirtoja tai väistöjä voinut jättää tekemättä. Lisäksi korjauskustannukset 
olisivat laskeneet, jos osa toiminnasta olisi jo nyt uusissa tiloissa.

• Hankkeen venyminen on tuonut epävarmuutta sairaanhoitopiirin henkilökunnan 
keskuuteen. Lasten ja naisten sairaalan piti olla käytössä jo vuonna 2019. 



2) Rakentamisen kustannukset arviointikertomuksen kappale 1.2.6 (s. 8)  

• Lisäksi käytiin läpi tulevaisuuden sairaalan rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Vertailtiin 
muiden sairaalarakentamisten kustannuksia Oulun Tulevaisuuden sairaalan 
rakentamisen suunniteltuihin kustannuksiin. Tähän asti päätettyjen rakentamisten osalta 
Oulussa itse rakentamisen kustannukset ovat suunnilleen samalla tasolla esimerkiksi 
Turun sairaalarakentamisen kanssa, mutta olemassa olevan toiminnan päälle 
rakentaminen lisää kustannuksia ja tekee Oulun hankkeesta kalliin.

• Rakentamisen kustannukset Turun, Uudenmaan, Jyväskylän ja Oulun 
sairaalarakentamisessa ovat kaikki bruttoneliömetriä kohden laskettuna tasolla 3400-
3700 €. Oulussa luku on noin 3600 €/bm2. Tilaajan omat kustannukset vaihtelevat, niin 
kirjaustavoilla kuin kustannuksina. Suurin kustannuksia Oulussa nostava tekijä ovat 
purku- ja väistökustannukset. Nämä mukaan laskien kustannukset Oulussa ovat korkeat.

• Vuodesta 2013 alkanut suunnittelu, lukuisat väistöt ja purkaminen ovat aiheuttaneet 
kustannuksia. Tarkkaa kustannusselvitystä aiheutuneista kustannuksista ei ole tehty.



3) Vuoden 2017 arviointikertomuksen käsittely

arviointikertomuksen kappale 4 (s. 17)

• Lautakunta olisi toivonut konkreettisempaa selvitystä siitä, miksi tulevaisuuden 
sairaalan rakentamista ei saatu arviointivuonna aloitettua ja toisaalta paljonko 
lisäkustannuksia tämä viivästys on aiheuttanut.



Kronologia

• 14.12.2015 Valtuusto (t, €, ml. väistöt ja infrasiirrot)

• 10.11.2016 Valtuusto (t,€)

• 12.6.2017 Valtuusto (t, €)

• 14.11.2017 Valtuusto (t, €)

• 11.1.2018 Tarkltk (Miksi? Lana => Noppa) (t, €)



 300 M€ kokonaissäästö

 6 vuotta nopeammin uudet tilat 

käytössä

 4 vuotta aikaisemmin uudet tilat 

päivystykselle

 Puitteet toiminnan tehostamiselle ja 

tuottavuuden parantamiselle

Taustaa
Kesä 2014

Valtuusto hyväksyi 

hankkeen rakentamisen 

järjestystä ja 

rakennettavuutta kuvaavan 

Yleissuunnitelman

(Master Plan)

Kesä 2016

Valtuusto hyväksyi

päivitetyn

Yleissuunnitelman.

Kesäkuu 2012

Tulevaisuuden sairaala 

OYS 2030 uudistamisohjelma

käynnistyy valtuuston 

päätöksellä 

Kesä 2018

Valtuusto hyväksyi 

päivitetyn

Yleissuunnitelman.

MUUTOKSET 

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ!

Muun muassa havainnot

nykyisten rakennusten oletettuakin 

huonommasta kunnosta ja 

kokemukset jo toteutuneiden 

väistöjen aiheuttamista haitoista ja 

riskeistä sairaalatoiminnalle johtivat 

suunnitelmien uudelleenarviointiin ja 

yleissuunnitelman päivittämiseen.



2012 Valtuusto 
11.6.2012

Tavoitteet

Suunnittelua ohjaavat periaatteet

Aikataulu

Alustava kustannusarvio

2013 Valtuusto 
17.6.2013

1. Osahankkeen (LaNa) 
hankesuunnitelman aloitus

Budjetti 60 M€ (20 000 hum2)

2014 Valtuusto 
17.6.2014

LaNa 60–70 M€

Master Plan

Valtuusto 
15.12.2014

Master Plan (ok)

LaNa Pohjoinen (ok)

Tuottavuus 10 – 15 % (ok)

75 M€  (24 100 brm2) (ei)

Tekninen suunnittelu voidaan aloittaa

2015 Valtuusto 
14.12.2015

Alli vaihtoehto

70 M€

Rakentajan hankinta

MP päivityskäsky

2016 Valtuusto 
6.6.2016

Master Plan päivitys

Keski vaihtoehto

Ydinsairaalan 
konseptisuunnitelma

Valtuusto 
14.12.2016

Ydinsairaalan 
konseptisuunnitelma 
(ok)

2017 Valtuusto 
20.3.2017

LaNa päätös

75,2 M€

Valtuusto 
12.6.2017

Ydinsairaalan 
1.vaihe päätös

85,6 M€

Valtuusto 
11.12.2017

Ydinsairaalan 2.vaiheen 
rakentamispäätös

350 M€

2018 Valtuusto 
4.6.2018

MP Päivitys

Vaihe 1 

264,5 + 355 M€

STM, Kaava ja 
rakennuslupa

Ohjelman eteneminen vs. 
päätöksen teko

to be continued…



Master Planin päivityksen 

keskeiset vaikutukset ja hyödyt 

• Uuden Master Planin mukaisesti uudistettu rakentamisjärjestys ja joudutettu 
rakentamisen vaiheistus pienentävät merkittävästi kunnossa- ja ylläpidon 
kokonaiskustannuksia, jotka koostuvat kertyneestä korjausvelan määrästä, lähivuosien 
korjausinvestointitarpeista sekä väistökustannuksista.

• Päivitetyllä rakentamisen järjestyksellä ja vaiheistuksella säästetään 
kokonaiskustannuksissa noin 300 M€, josta noin 140 M€ on säästöä kunnossa- ja 
ylläpidon kustannuksista ja noin 60 M€ turhien väistöjen ja inframuutosten 
aiheuttamista lisäkustannuksista aikaisempaan toteutussuunnitelmaan verrattuna. 
Kokonaiskustannuksissa (Liite   1) on mukana kaikki aiemmin tehdyt purku-, inframuutos 
ja valmistelutyöt sekä suunnittelukustannukset. Aiemmin tehdyt infrasiirrot sekä 
purkutyöt olisi tehty myös ”vanhalla” Master Planilla, joten työt ja kustannukset eivät ole 
menneet hukkaan.

• Lisäksi uudistetut tilat saadaan kuusi vuotta nopeammin käyttöön ja yhteispäivystyksen 
kaipaamat uudet tilat otetaan käyttöön neljä vuotta aikaisemmin.



”..vakinaisen henkilökunnan työpanosta on kulunut paljon 

suunnitteluprojektiin. Osa siitä varmaan voidaan 

hyödyntää muutetussa hankkeessa, mutta tuskin kaikkea.”

• Henkilökunnan työpanos ei ole mennyt hukkaan, työn tuloksia käytetään edelleen. Työpajat ovat olleet 
pitkälti perustan luomista tulevaisuuden sairaalalle, jotka eivät muuttuneet Master Planin muutoksen 
myötä, vaan työ jatkui ja kehittyi edelleen. Käyttäjäryhmien työ on ollut nykyisten hoitoprosessien 
kuvausta ja niiden mittausta. Uusien toimintamallien suunnittelua perustuen asiakasvolyymeihin ja 
kysynnän ennusteisiin ja tämän tiedon perusteella uusien tilojen mitoittamista ja tilaohjelmien 
laatimista. Tämä työ on ollut aiemman Master Planin ja sairaalan toiminnallisen konseptisuunnittelun 
perustana ja valtaosa tehdystä työstä on ollut hyödynnettävissä nykyisen suunnitelman valmisteluun.

• Teknisten ja tilasuunnittelijoiden työ ei myöskään ole mennyt hukkaan, kun olemme voineet kehittää ja 
suunnitella uusia toimitiloja yhdessä käyttäjien kanssa. On vaikea arvioida tuntimäärää, jonka voisi 
ajatella olevan mennyt ns. hukkaan. Voitaneen todeta, että esimerkiksi rakennuslupavaiheen 
suunnittelutunnit LaNa vaiheesta ovat ns. hukkaa. Master Planin päivityksen yhteydessä kykenimme 
samalla kehittämään jatkorakentamiseen ns. moduularisen runkojärjestelmän, jonka ansiosta 
jatkorakentamiseen emme tule tarvitsemaan niin paljon suunnittelutyötä suhteessa rakentamisen alaan, 
kun runko- ja talotekniset ratkaisut tulevat toistumaan jatkorakentamisessa. Tämän ansiosta teknisen ja 
tilasuunnittelun kokonaistuntimäärä koko uudisrakennushankkeessa pitäisi olla pienempi, kuin 
aikaisemmalla rakentamisen järjestyksellä ja runkoratkaisulla edettäessä olisi ollut.



Purkutyöt ja infrasiirrot

• Purkutöiden osalta voidaan todeta, että mitään ei ole purettu turhaan. 
Kiinteistömme on erittäin heikkokuntoista ja vanhoista rakenteista ja 
taloteknisistä järjestelmistä on syytä päästä pikaisesti uusiin tiloihin.

• Inframuutosten ja väistöjen kustannuksista on liitetaulukko (LIITE 1). 
• Master Planin päivityksen yhteydessä vertailtiin myös väistöjen ja 

inframuutosten kustannuksia uudella vaihtoehdolla (MP 2027), sekä vanhalla 
vaihtoehdolla (MP 2035+). Näiden kustannusero on 60 M€ edullisempi 
nykyisellä, kesällä 2018 päätetyllä toteutusjärjestyksellä ja - aikataululla.

• Infrasiirroista ja toiminnan tilamuutoksista aiheutuneet kustannukset on 
huomioitu kesällä 2019 päivitetyn Master Planin kokonaiskustannuksissa. 



Kustannuksiin ja väistöihin liittyen, 

olisiko jotain voitu tehdä toisin?

Kaikissa Masterplan vaihtoehdoissa LaNa ja ydinsairaala sijoittuivat OYS:n pohjoispäähän ja tukipalvelukeskus 
eteläpäähän. Master Planin johtavat periaatteet ovat olleet mm. 

• keskitetty ja tiivis rakentaminen, joilla saavutetaan tilojen, laitteiden sekä henkilöresurssien  
yhteiskäyttömahdollisuus

• tilojen vakiointi ja modulaarisuus, joka luo käyttö- ja muutosjoustavuutta sekä nopeuttaa merkittävästi 
suunnitteluprosessia ja alentaa rakentamisen kustannuksia, kun läpimenoajat lyhenevät

• väistöt toteutetaan mahdollisimman vähillä häiriöillä tuotannolliselle toiminnalle niin, että toiminnot siirtyvät 
vanhoista tiloista uusiin ilman ylimääräisä väistöjä 

• synergiat peruspalveluihin (yhteys kaupunginsairaalaan tai sen läheisyys) luodaan fyysisesti niin, että sairaalasta 
on tunneli- ja ilmasiltayhteydet kaupungin sairaalaan

• reagointi kasvaviin/väheneviin volyymeihin  

• materiaali-, henkilöstö- ja potilasvirrat erotetaan toisistaan niin, että raskaat materiaalikuljetukset ja 
huoltoliikenne sairaalaan ei kulje samoja tiereittejä kuin asiakkaamme, vaan eteläisen tieyhteyden kautta

Edellä kuvatut periaatteet ja tavoitteet puoltavat edelleen sairaalan rakentamista pohjoispäähän ja 
tukipalvelukeskuksen sijoittumista eteläpäähän. 



Pysyvää on ainoastaan muutos

• Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 –uudistamisohjelma on laaja ja 
ajallisesti pitkä rakennus- ja toiminnanmuutosprosessi, jonka kuluessa 
terveydenhuollon toimintaympäristössä on tapahtunut ja tulee 
tapahtumaan muutoksia mm. lainsäädäntömuutokset, sote-uudistus, 
maakuntavalmistelu, erva-yhteistyö???

• Hoito- ja lääketieteen nopea kehitys?
• Terveysteknologian kehitys ja tulevaisuuden mahdollisuudet?
• Muutoksiin on tullut ja tulee jatkossakin kyetä reagoimaan 

suunnitelmien ja toteutuksen kokonaistaloudellinen edullisuus 
huomioiden.  Toimintaympäristön muutoksiin reagoiminen aiheuttaa 
osaltaan hukattua työpanosta ja palvelujenostoa.



Master Plan ?

• Master Plan on dynaaminen ajassa muuttuva asiakirja, joka 
toimii sairaalan rakentamisen ja uudistamisen pitkän 
tähtäimen strategiana. 

• Suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tulevaisuuden 
tilaratkaisut uudistettujen tehokkaampien toimintatapojen 
ehdoilla, tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden 
parantamiseksi. 



Projektin seuranta, valvonta ja riskienhallinta

• Investointien suunnittelussa ja budjetoinnissa sekä kustannusten toteutumien seurannassa ja ohjauksessa 
käytetään projektinhallintatyökalua (Scudo Pro).

• Taloushallinnon kanssa on selvitetty mahdollisuutta hyödyntää sairaanhoitopiirin johdon työkalua, QlickViewiä.

• Tulosyksiköiden kustannuksiin ei ole sisällytetty investointeihin liittyviä kuluja. Valtuuston päätösten mukaisesti 
hankkeiden kuvantamisen- ja lääkintäteknisten laitteiden sekä AV- ja ICT –laitteiden osalta hankinnat 
käsitellään vuosittain laitehankintoina normaalin talousarviomenettelyn kautta.

• Riskianalyysi ja tilannekuvan ylläpito näin isossa hankkeessa on osa projektinjohtoa ja kuuluu hankkeen johtamisen 
työkaluihin. Ensimmäisen vaiheen (rakennukset A ja B) urakoitsijoista, suunnittelijoista, käyttäjistä sekä 
rakennuttajan edustajista on muodostettu riskienhallintaryhmä, joka käsittelee hankkeessa eri osapuolien 
tunnistamia riskejä ja analysoi niiden mahdollisia vaikutuksia sekä kuulee asiantuntijoita ja pitää yllä hankkeen 
tilannekuvaa. 

• Ensimmäisen vaiheen osalta on laadittu vakuutusstrategia, jonka perusteella on A-rakennukselle hankittu 
toteutusvaiheen vakuutukset. B-rakennuksen osalta on menossa kehitysvaihe, jolle on hankittu projektityövakuutus 
ja purkutyövakuutus. Toteutusvaiheen vakuutus sekä sairaanhoitopiirin vakuutusstrategiaa arvioidaan parhaillaan. 

• Projektin etenemisen seurantaa ja valvontaa on ohjelman edetessä tehnyt mm. KPMG.  Euroopan 
investointipankki (EIP) tulee vaatimaan hankkeiden etenemisen seurantaraportointia.



Yhteispelillä

oys2030.fi

@oys2030

OYS2030


