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86 000 + 13 700 
brn 
265 + 30 Me 

Kokonaan uusi sairaala ja luopuminen vanhasta  

Pääsuunnittelija 
Teemu Kurkela 
JKMM/EGM 



1.10.2014 

Edellyttää ajattelutavan muutosta 

• Koko alueellisen palvelujärjestelmän 
saumattomuutta 

• Tiedon ja materiaalivirtojen 
esteetöntä hallintaa 

• Julkisen, (puoli)yksityisen ja 
kolmannen sektorin toiminnallista 
integrointia  

• Sairaalan roolin muutosta osaksi 
alueellista palvelukokonaisuutta 

3 1.10.2014 Juha E Kinnunen 



1.10.2014 

• Tonttien hankintahinta on ehdotuksen 
mukaan yhteensä 8.254.543 euroa 

• Tarkennetun tilaohjelman laajuus (86 000 
brm2) mahdollistaa erikoissairaanhoidon 
toimintojen toteuttamisen uudessa 
sairaalassa 

• Jyväskylän kaupunginhallitus antoi lausunnon 
28.4.2014/149 uuteen sairaalaan 
sijoitettavista perusterveydenhuollon 
toiminnoista 
– Tilaohjelman laajuudeksi määritettiin 13 700 brm2 



1.10.2014 

Kustannukset 

• Uuden sairaalan tarkennettu 
kustannusarvio rakennuksesta ja 
kalusteineen ja laitteineen  265 Me 

• Jyväskylän kaupungin integraation 
kustannusarvioksi 41,8 Me. 

• Kaikki investoinnit liikenneväylineen 
ja parkkitaloineen 292 Me 

• Koko hankesuunnitelma 
muutoksineen lausunnoille kuntiin 



1.10.2014 

Uuden sairaalan periaatteet 
1. Potilas ensin 

2. Terveellinen, turvallinen, hyvä työympäristö 

3. Tehokas ja edistyksellinen ICT 

4. Hyvä logistiikka 

5. Integroitu palvelujärjestelmä 

6. Ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen 

7. Vaikuttavuus ja kustannustehokkuus 

8. Johtaminen tukee prosessia 

21.8.2014 / Jylhä 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Uuden sairaalan suunnittelua ja toimintaa ohjaavat periaatteet



1.10.2014 

7. Kustannustehokkuus 

• Resurssien optimoitu käyttö 
 

• 10% säästö vuotuisissa 
käyttökustannuksissa 
 

• Toimintaluvut, henkilöstö, tilat ja 
laitteet 

21.8.2014 / Jylhä 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kokonaisneliöiden pienennys 110 000 -> 80 000 (+ PTH 13 800)Kustannussäästöt: jopa n. 80% henkilöstökustannuksista, energian käyttö, tukipalvelujen fuusio, logistiikkaLiikkuvat palvelut, Kotiin tarjottavat palvelutKalliiden toimintojen siirto ulos halvempiin ratkaisuihin esim vuodesijojen vähentäminen ja potilaiden siirto avohoitoon



1.10.2014 

Päätösten aikataulu 

• Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti 
kokouksessaan 21.2.2014 että suunnittelua 
jatketaan 

• Sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien 
lausunnot hankesuunnitelmasta.  
– Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 

maanantaina 27.10.2014.  
• Sairaanhoitopiirin hallitus tekee esityksen 

hankesuunnitelman hyväksymisestä 
11.11.2014.  

• Investointipäätös on valtuuston käsiteltävänä 
5.12.2014 
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