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Sisältö 
• Miksi kokonaan uusi sairaala? 
• Arkitodellisuutemme 
• Hanke käynnistyi jo 2011-12 
• Rakennamme pienempää ja luovumme 

vanhasta 
• ICT ratkaisujen tärkeys tuottavuushypyssä 
• Investointipäätös  ja rahoitus 
• Projektin status 
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Arkitodellisuus 
• 700 henkilöä sijoitettu työskentelemään 

väliaikaistiloihin  
• Heistä noin 100 ei voi edes käydä terveyssyistä 

nykytiloissa 
• Osa toiminnoista erillisissä parakeissa 
• AVIn käyttökiellon vuoksi Saksasta viipaleratkaisu 

• Mm. Synnytykset ja vastasyntyneiden osasto  
• Lähes 100 miljoonaa euroa korjausrakentamiseen 

viimeisen kymmen vuoden aikana 
• Jatkuvasti uusia sisäilmaongelmia esiin 
• Korjausrakentamisella ei pysyviä ratkaisuja 

24.5.2016 Juha Kinnunen 3 



Rakennukset toiminnallisesti 
vanhentuneita ( päätalo 1954) ja pääosa 
elinkaarensa päässä 
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Kuntien ja maakunnan tahtotila 
yksimielinen  
• Poliittisten päättäjien ja kuntien laaja kannatus investoinnille  

• Hanke käynnistyi jo 2011-12  
• Kasvava, noin 250 000 väestöpohja (Jämsä, ES, lähialueet) 
• Viidenneksi suurin maakunta 
• Toimintavolyymi osin suurempi kuin esim. KYS 
• 24/7 päivystävä sairaala myös tulevaisuudessa 
• Toimintakonseptien uudistaminen yhdenmukainen 

alueellisen sote-palvelutuotannon uudistumisen kanssa 
• Investoinnissa mukana Jyväskylä PTH –

integraatiokokonaisuus (12 700 brm, 40 Me) 
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Aluemaantiede ja aikakriittiset 
tilanteet 
 • Elintoimintoja ja henkeä välittömästi 

uhkaavat tilat 
• Ensihoito ja päivystystoiminta 

• Viiveetöntä hoitoa vaativat tilanteet 
• Aivohalvaus, aivoverenvuoto, sydäninfarkti 

• Toistuvat tapahtumat 
• Sädehoitosarja, suonen sisäiset biolääkkeet, 

dialyysi 
• Suunniteltu, elektiivinen toiminta  

 
24.5.2016 Etunimi Sukunimi 
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Vuoden 2015 toiminta ja taloustietoja 



Haemme toimintakonseptien 
radikaaleja uudistuksia koko 
maakuntaan 

• Vuotuiset toimintamenot olennaisia 
• 40-50 vuoden investointi alle kahden vuoden 

toimintamenoilla 
• Uudistuvassa SOTEssa haetaan 

kunta/seutu/alue –jakoa suurempia 
kokonaisuuksia 
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Rakennamme vähemmän, mutta 
tehokkaampaa 

Kokonaislaajuuden vertailu  
(erikoissairaanhoidon osuus) 

 
Nykyiset tilat (123 000m2) Uusi sairaala (95 800m2) 
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62% 12% 

15% 
8% 

Hoitotilat

Tekniikan tilat

Aula- ja yleistilat

Tukipalveluiden tilat

47% 

21% 
8% 

24% 

- 22 % 
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Olemme sitoutuneet erikoissairaanhoidossa 
10 % tuottavuushyppyyn: kumuloituu 
alueellisessa Sotessa 

• Sairaansijoja vähemmän (470->268) 
• Teollista jäljittelevä sisäinen ja ulkoinen logistiikka ja 

toimittajaverkosto 
• Käyttöasteen nostaminen/tilojen yhteiskäyttö 
• Työ- ja toimintaprosessien uudistaminen 
• Kliinisen osaamisen kehittäminen (päivystyslääketiede, fast 

recovery, potilasohjaus, pth integraatio, kotisairaala, optimoidut 
ostopalvelut)  

• 500 htv vähemmän henkilöstöä 
• PTH-intergaatio (myös SOS)  
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Luovumme kokonaisuudessaan 
vanhasta kiinteistöstä (pl. rak. 45) 
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Maarakennusurakka 1 lähes valmis ja 
työmaaliikennejärjestelyt käynnissä  
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22.01.2016 / Jylhä 

Aikataulu 
• Hankesuunnittelu  2012-2013 
• L1-suunnittelu     2014  
• Investointipäätös   12/2014 
• L2-suunnittelu      02/2015 
• Toteutussuunnittelu   2016-> 
• Tontit ostettu ja rakennukset purettu 
• Maisemointiprojekti käynnistynyt 3/2016 
• Projektijohtourakoitsijan SRV hankintapäätös 26.4. 2016, 

(ehdollinen kehittämisjakso) 
• SRV ilmoittanut osaltaan sitoutuvansa tavoitehintaan 

• Käyttöönotto      2020 

Hankeen käynnistyminen ei liity 
mitenkään SOTE -uudistukseen 



Kustannusarvion tarkennus 

26.4.2016 / Jylhä 

Kustannuslaji Investointi
päätös 
12/2014 

Päivitys  
8.4.2016 
PJU-tarjous 

Kehitysjakson 
tavoitehinta 
07/2016 

Tilaajan kustannukset 
PJU-sopimus  
tavoitehinta 

HK1 + palkkio 

HK2 + palkkio 

Erillishankinnat 
Varaukset 
Rakentamisen 
kokonaiskustannusarvio 
ICT-kustannusarvio 
Lääkintälaitteet 
Kokonaiskustannukset 

72 900 000 

226 000 000 

18 400 000 
16 000 000 

333 300 000 

73 100 000 
345 000 000 

26 700 000 
20 000 000 

464 800 000 

273 700 000 

71 300 000 

73 100 000 
289 200 000 

24 200 000 
12 000 000 

398 500 000 

226 500 000 

62 700 000 

61 300 000 

26 000 000 
420 600 000 

61 300 000 

26 000 000 
549 600 000 

61 300 000 

26 000 000 
485 800 000 



HE Laiksi kuntien ja kuntayhtymien 
eräiden oikeustoimien väliaikaisesta 
rajoittamisesta SOTEssa 4.5.2016 

• Rajoittaminen ja poikkeuslupamenettely 
1.1.2019 saakka 

• Kokonaisulkoistukset 
• Yli 5 Me investoinnit 
• Sopimuksiin irtisanomisoikeutta koskeva sopimusehto 

• Kuuleminen 25.5. 
• Voimaan kesällä 2016 
• Taannehtivien päätösten kriteerit 

• Lainvoimaisuus  
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Investointipäätösten luvanvaraisuus 
myös uudessa järjestämislaissa (§ 
16, 21) 

• Jos emme nyt tee pitkän valmistelun 
jatkopäätöksiä 

• Projektin aloitus siirtyy 2020 
• Siitä päätetään 2019 jälkeen yhteistoiminta-

alueen (KYS) koordinoimana 
investointipäätöksenä 

• VN voi olla antamatta lupaa 
• Keski-Suomen ja asukkaidemme edut voivat 

olla toissijaisia  
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Kuntayhtymien kiinteistöjen ja laitteiden 
siirtyminen maakuntien/valtion 
omistamaan kiinteistöyhtiöön  

• Kuntayhtymien osalta kokonaisuudessaan 
arvonmäärittelyn kautta velkoineen 

• Kuntien osalta välineet, kiinteistöt vuokralle 
ainakin siirtymäkaudeksi 
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Rahoitusmalli 
• Uuden sairaalan suunnittelusta, rakentamisesta ja rahoituksesta vastaa 

sairaanhoitopiiri. Rahoitus toteutetaan lainarahoituksena, irtaimen 
käyttöomaisuuden hallinnassa voidaan käyttää kustannushyötyjen takia 
leasingratkaisuja. 

• Rakentamis- ja rahoituskustannukset realisoituvat kunnille (/uuden sairaalan 
käyttäjille) sairaalan valmistuttua osana palvelujen hintoja. Rahoituksen 
kulmakivi = samanaikaisesti realisoituvat tavoitellut toimintamenojen säästöt  
(- 10 % = - 25 m€ /v vrt. 2011). 

• Keskeistä vanhan alueen / kiinteistöjen kehittäminen. Kiinteistökehitys-
projekti yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa käynnistetty.  
Alue keskeisellä paikalla kaupunkirakenteessa. 
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Kuntien erikoissairaanhoidon laskutuksen 
poikkeama nykytasosta

(2015) 

o Toiminta vanhoissa tiloissa, uuden 
sairaalan rakentaminen käynnissä.  

o Rakennusaikaisista lainoista 
maksetaan vain korot. 

o Toiminta uusissa tiloissa  
o Alkuvuosina vanhan sairaala-

alueen kehittäminen ja realisointi  
o Lainojen takaisinmaksu alkaa  

vuonna 2020 
o Toiminnan rationointihyödyt  

(toimintamenojen säästöt)  
25 milj. € / vuosi. 

o Uuteen sairaalakiinteistöön 
tehdään tarvittavia 
perusparannuksia ja toiminnan 
muutosten vaatimia muutostöitä 

o Uuden sairaalan vuoksi 
tehtyjen investointien lainat 
lyhennetty ja poistot 
rakennusinvestoinnista tehty. 

Vuosina  
2015 -2045 
esh palvelujen 
laskutus jäsenkunnilta 
keskimäärin 
264,1 milj. € /v 
 

milj. 
€ 



Lainarahoituksen suunniteltu  
jakauma ja rahoituslähteet 

Puitesopimus tehty 2015 
Euroopan investointipankin kanssa 
200 m€ rahoituksesta 
 
Muita mahdollisia kumppaneita 
esim. Pohjoismainen 
investointipankki (NIB) 

Todennäköinen kumppani 
Kuntarahoitus (/Liikepankit ) 
 

Todennäköiset kumppanit 
Liikepankit (/Kuntarahoitus) 



Investoinnin takaisinmaksu 
• tavoitellut toimintamenojen säästöt  

- 10 % = - 25 m€ /v vrt. 2011 
• Investointikustannukset 485,8 m€,  

josta rakentaminen 398,5 m€ 
• Investointi + rahoituskustannukset 575 m€ (korkotasolla 1,5 %),  

josta rakentaminen ja sen rahoitus 470 m€ 
• Koko investoinnin takaisinmaksuaika 23 vuotta,  

sisältää myös laitteet ja ICT-investoinnit sekä 
rahoituskustannukset 

• Pelkän rakentamisinvestoinnin (rahoituskuluineen) 
takaisinmaksuaika 19 vuotta 



Vanhan kiinteistön tase-arvo 

• Vanhan kiinteistön tasearvo 31.12.2015:  
rakennukset 70 m€, maa-alueet 13 m€ 

• Arvio rakennusten tasearvosta vuoden 2019 
lopussa 50 m€ 

• Vanhan kiinteistön tasearvo koostuu useiden 
erillisten rakennusten tasearvoista, 
yksittäisinä rakennuksina merkittävimmät 
tasearvot uusimmilla rakennusosilla 
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Vanhan sairaala-alueen kehittäminen 
”Kukkula”-projekti 
• Sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän kaupunki käynnistäneet yhteisen 

kehittämisprojektin vanhan sairaala-alueen kehittämiseksi 
• Sairaala-alue on osa yksi Jyväskylän neljästä kaupunkikehitysalustasta 
• Kehitysprojektin tavoitteena on luoda Sairaalanmäen 

kiinteistökehityshankkeen visio, vaiheittainen toteuttamissuunnitelma 
kiinteistöjen ja maankäytön osalta, markkinointisuunnitelma sekä 
kumppanuusmalli yritysten ja oppilaitosten kanssa. Näillä toimenpiteillä 
saadaan valmiudet vanhan sairaalakiinteistön uudelleen käytölle vuonna 
2020 

• Alue keskeisellä paikalla kaupunkirakenteessa 
• Tiivis yhteistyö Campus.fi-hankkeen kanssa 
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Vanha alue valittu Jyväskylän yhdeksi kaupunkikehityskohteeksi 

Kia Taegen 2016 
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Merkittävä Keski-Suomelle 

• Välttämätön investointi omistaja ja/tai 
rahoitusmalleista huolimatta 

• Aluetalouden vaikutukset lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä  

• Rakennusaikana 1htv x 4 

• Naisvaltaisten alojen investoinnit vs. infra- ja 
teolliset hankkeet 
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TERVETULOA! 
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