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Uudistamisohjelman
kokonaiskustannukset

Aikaisempi
MP 2035

Vaihtoehto
MP 2031
(pesula jää)

Uusi
MP 2027
(pesula pois)

Hankelaajuus* (brm2)

210 000

210 000

210 000

Uudisrakentaminen
(5/2018, Haahtela ind. 89)

910M€

885M€

880M€

Rahoituskustannus (2%)
shp:n taseessa

270 M€

270 M€

270 M€

Alaskirjaukset
Purkukustannukset

37 M€
18 M€

34 M€
34 M€

37 M€
59 M€

Väistö- ja
inframuutoskustannukset

120 M€

45 M€

60 M€

Pysäköinti
Kunnossapidon invest.

73 M€
434 M€

87 M€
354 M€

87 M€
222 M€

Kokonaiskustannukset
yhteensä***

1 862 M€

1 709 M€

1 615 M€

Tuotannon menetys**

195 M€

120 M€

110 M€

*Arvio perustuu 600 sairaansijaan.
**Tiloista aiheutuvan arvoa
tuottamattoman työn kustannus .
***Arvio ei sisällä uuden asiakas/potilastietojärjestelmän kustannuksia.

HAAHTELA-tarjoushintaindeksi™ on muuttuvapainoinen ja
muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä
kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla ja sitä
käytetään uudis-, korjaus-, ylläpito- ja nykyhintoja arvioitaessa.

Uudisrakentamisen kustannukset sisältävät rakentamisen ja talotekniikan (LVISA) sekä suunnittelun kustannukset. Lääkintäja kuvantamisen laitteiden, ICT- ja AV- laitteiden sekä järjestelmien hankinnat käsitellään vuosittain normaalin
talousarviomenettelyn yhteydessä.

2. vaihe: Uudet tilat rakentuvat
vaiheittain
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2. vaihe 2021 – 2027

1 Pesulan purku mahdollista 2021

Tilojen käyttö ja toiminta tehostuvat
• C-vaiheessa voidaan rakentaa n. 80 – 90 000 brm2, jolloin
avohoitotoimintojen tilojen kokonaispinta-ala on korkeintaan
nykyistä vastaava.
• Tämä tarkoittaa sitä, että avohoidossa on otettava pian käyttöön
uusia toimintamalleja, joiden avulla tilat jatkossakin riittävät.
Tällaisia keinoja ovat mm.
•
•
•
•
•

sähköisen asioinnin mahdollistaminen laajasti potilaille
etävastaanotot
tarpeettomien poliklinikkakäyntien karsiminen
tilojen yhteiskäytön ja päiväaikaisen käyttöasteen nosto tuntuvasti
aktiivisen toiminta-ajan laajentaminen illoille ja viikonlopuille.

2.1 vaihe (2021-2023)
1. Riskienhallinta (toiminnan keskeytymisen riski)
Rakentamalla uudistilat laboratoriotoiminnoille voidaan minimoida
vakava toiminnan keskeytymisen riski (Nordlab).
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2. Tuotantokapasiteetin turvaaminen
Varaudutaan leikkaus- ja syöpäpotilaiden määrän kasvuun.
3. Jatkorakentaminen (väistöjen minimointi, kokonaisaikataulu ja
taloudellisuus
Tässä vaiheessa on suunnitteilla rakentaa tilat jatkorakentamisen alle
jääville toiminnoille ilman kalliita väistöjä:
• Hammas- ja suunsairauksien poliklinikka
• Apteekin puhdastilat (sytostaattien valmistus)
• Näin edeten voitaisiin jouduttaa sekä vaiheen 2 että logistiikka- ja
tukipalvelukeskuksen rakentumista sairaalan eteläpäähän.
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1
2

Logistiikka- ja tukipalvelukeskus (2024 – 2026)

Pesulan paikalle tuleva rakennusvaihe 2.1

Vaiheen 2 rakennustyöt tavoitteena
saavuttaa loppuun vuoteen 2027-28
mennessä.
Uudisrakentamisen edetessä ja päättyessä
vanhaa heikkokuntoista kiinteistöä voidaan
purkaa pois.
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ALUSTAVA TAVOITEAIKATAULU
AIKATAULUA TARKENNETAAN JA
PÄIVITETÄÄN HANKKEIDEN
EDETESSÄ

2021

2020

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

2022

4Q

1Q

2Q

3Q

2023

4Q

1Q

2Q

3Q

2025

2024

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

2026

4Q

1Q

C - vaiheen hankesuunnittelu
C1-vaiheen toteuttajan
kilpailutus
C1-vaiheen kehitysvaihe
Keskuspesulan purku ja
valmistelevat työt
C1-toteutusvaihe
A- ja B-osan toteutusvaihe
Rakennustöiden luovutus
A – osan käyttöönotto
B - osan käyttöönotto
C2-vaiheen toteuttajan
kilpailutus
C2-vaiheen kehitysvaihe
C2-vaiheen alueen purku
Tukipalvelukeskus
C2-toteutusvaihe

Alustava suunnitelma

2Q

3Q

2027

4Q

1Q

2Q

3Q

2028

4Q

1Q

2Q

3Q

2029

4Q

1Q

2Q

3Q

2030

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

Suunnittelua ohjaavat strategiset
lähtökohdat
Erikoissairaanhoidon palveluiden kysyntä kasvaa

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa.
Väestön ikääntyminen, sairastavuuden lisääntyminen (mm. monet
kansansairaudet), ihmisten kasvavat vaatimukset palvelujärjestelmälle,
palveluiden laadulle ja nopealle saatavuudelle sekä lääketieteen nopea
kehitys lisäävät palveluiden kysyntää ruuhkauttaen sairaaloita ja luoden
yhteiskunnalle haasteita.
Uudistuva avohoito osaamiskeskuksissa
• Nykyisin erikoisaloihin jäsennetty toiminta kehittyy ja uudistuu
eritasoisiksi ja eri laajuisiksi osaamiskeskuksiksi. Osaamiskeskusten
avohoitoon ohjautuu potilaita hoidon tarpeen mukaan. Perusterveydenhuollon ja
aluesairaaloiden lisäksi myös alueen keskussairaalat kuuluvat
osaamiskeskusten ydinjoukkoon.
• Päiväsairaala- ja potilashotelli mahdollistavat erikoissairaanhoidon
avotoiminnan pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa.

Osaamiskeskusten periaatteellinen toimintamalli
LEIKKAUS JA
ANESTESIA

VUODEOSASTOT

PÄIVYSTYS JA
ENSIHOITO

TEHOHOITO

AVOHOITO

KUNTOUTUS

DIAGNOSTIIKKA

OSAAMISKESKUKSET,
OPETUS, TUTKIMUS JA KEHITYS

Tules-osaamiskeskus: tuki- ja liikuntaelinsairaudet: ortopedia, traumatologia, selkäkirurgia, tekonivelkirurgia
Gugo - osaamiskeskus: vatsa- ja virtsaelinsairaudet, naistentaudit ja synnytykset
Plastiikkakirurgian ja verisuonikirurgian osaamiskeskus
Sydän- ja rintaelinsairaudet: kardiologia, sydän- ja rintaelinkirurgia

Lapset ja nuoret-osaamiskeskus
Sisätautien erikoisalojen ja keuhkosairauksien osaamiskeskus
Neurokeskus: neurologia, neurokirurgia
Syöpäkeskus
Pään ja kaulan sairauksien osaamiskeskus: knk, silmätaudit, hamsu

TUKIPALVELUT

Avohoito tulevaisuuden erikoissairaanhoidossa
Avohoidon volyymeihin ennakoidaan merkittävää kasvua

Avo- ja vuodeosastohoidon kehitys
Suomessa 2009-2018

• Vuonna 2017 avohoidon käyntimäärää OYS:n poliklinikoilla oli
n. 350 000 käyntiä ja määrän on ennustettu kasvavan n. 530
000 käyntiin vuoteen 2030 mennessä. Ennustetun volyymin
toteutuminen OYS avohoidossa edellyttää huomattavaa
resurssien lisäystä.

• Todennäköisesti volyymit kasvavat, mutta toiminta-mallien
kehittämisellä kasvua pyritään hallitsemaan siten, kasvu jäisi
alle ennustetun 50%.
• Avohoidon volyymien kasvupaineeseen vastaaminen
edellyttää laajaa toiminnankehittämistä yhdessä
perusterveydenhuollon kanssa. Kuntien sekä alueen
peruspalvelukuntayhtymien kanssa on sovittava hoitoketjujen
ja työnjaon periaatteet sekä käytännöt.

Lähde: THL

Nykyisillä toimintamalleilla investointibudjetti ei riitä
kaikkiin avohoidon tilatarpeisiin
Avohoidon volyymeihin ennakoidaan merkittävää kasvua
• Hoitoketjun mukaisen oikeantasoisen hoitopaikan valinta on
suurin potilasmääriin vaikuttava tekijä.
• Uhkana on, että A, B ja C-talojen valmistumisen jälkeen osaa
OYS avohoidon nykyisistä yksiköistä ei saada sijoitettua niihin,
mikäli jatketaan toimintaa nykyisellä tavalla
• Onnistumisen avaimet:
• Sote-integraatio
• Erva-yhteistyö
• Tutkimus ja opetus

Avohoitotoiminnan muodot
Päiväsairaalan potilaskäynti

Poliklinikan toimenpidekäynti
Vastaanotolle tuleva potilaskäynti
Sähköisesti hoidettava itsenäinen
käynti
Etäkäynti (joka muodostaa perustan
jalkautuvan erikoissairaanhoidon
toiminnan laajentamiselle)
Konsultaatio

Nämä muutokset ovat edellytyksiä investoinnin
onnistumiselle:
• Sähköisen asioinnin mahdollistaminen laajasti
• Etävastaanotot

Edellystykset
investoinnille

• Palveluohjaus
• Esimerkiksi tarpeettomista polikliniikkakäynneistä luopuminen
• Oikea hoidon porrastus
• Uudistunut SoTe-yhteistyö
• Tilojen yhteiskäytön lisääminen

• Päiväaikaisen tilojen ja laitteiden käyttöasteen nosto
• Aktiivisen toiminta-ajan laajentaminen illoille ja viikonlopuille

Osaamiskeskusten sijoittuminen A-, B- ja
C-rakennuksiin

Investointihanke C-vaihe: 80 000 – 90 000 bruttoneliömetriä

C1

C2

TPK

MUU

1. Syöpätaudit ja sädehoito: Poliklinikat, sytostaattivalmistus apteekin puhdastiloissa, sädehoitoyksikön kaksi lisäbunkkeria
2. Vuodeosastoja
3. Kuvantaminen sisältäen isotooppikuvantamisen johon liittyy syklotronivaraus
4. Laboratoriotoiminta (Nordlab).

*

5. Osaamiskeskusten avohoitotoimintojen tilat: poliklinikat, päiväsairaalat ym
6. Opetus ja koulutus: Luentosalit, kansliat, ryhmäopetustilat ym.

**

6. Patologia, oikeuslääketiede, biopankki

7. Ensihoidon tilanne- ja johtokeskus
8. Leikkaussaleja tukitiloineen
9. Varasto ja muita tukipalveluiden tiloja
10.ICT-konesali
11.Tukipalvelukeskus: Ravintokeskus, vastaanottoterminaali, apteekin varasto, keskusvarasto, välinehuollon lisätilat yms
12.Lastenpsykiatria ja sairaalakoulu

***

Investointihankkeen ulkopuoliset toiminnot
1. Yhtymähallinnon tilat
2. Potilashotelli
* Medipolis
** TIKO-keskus
*** L4-kaari + lisäosa

Yhteispelillä
oys2030.fi

Future hospital @oys2030
Tulevaisuuden sairaala2030

