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Vuoteen 2020 ulottuvien erikoissairaanhoidon  

rakennushankkeiden kustannusarvio on  

noin 3.700.000.000 euroa  



Suomen keskussairaaloiden rakennusvuodet 
 Pohjois-Karjalan keskussairaala 1953  63 vuotta 

 Keski-Suomen keskussairaala  1954  62 vuotta 

 Savonlinnan keskussairaala  1955  61 vuotta 

 Etelä-Karjalan keskussairaala  1955  61 vuotta 

 Vaasan keskussairaala  1955  61 vuotta 

 Kuopion yliopistollinen sairaala  1958  58 vuotta 

 Tampereen yliopistollinen sairaala 1962  54 vuotta 

 Helsingin yliopistollinen keskussairaala 1965  51 vuotta 

 Kymenlaakson keskussairaala  1967  49 vuotta 

 Turun yliopistollinen keskussairaala 1968  48 vuotta 

 Kainuun keskussairaala  1968  48 vuotta 

 Keski-Pohjanmaan keskussairaala 1969  47 vuotta 

 Oulun yliopistollinen sairaala  1973  43 vuotta 

 Länsi-Pohjan keskussairaala  1973  43 vuotta 

 Päijät-Hämeen keskussairaala  1976  40 vuotta 

 Seinäjoen keskussairaala  1977  39 vuotta 

 Satakunnan keskussairaala  1977  39 vuotta 

 Kanta-Hämeen keskussairaala  1979  37 vuotta 

 Mikkelin keskussairaala  1985  31 vuotta 

 Lapin keskussairaala  1988  28 vuotta 
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Lähde. Terhi Lehtimäki Terveyttä kaikille - keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle  



25.3.2015 Timo Keistinen 

Tuberkuloosiparantolat rakennettiin 1930-luvulla 

Keskusmielisairaalat rakennettiin 1950-luvulla 

Aluesairaalat rakennettiin usein 1950-luvulla  
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Vuonna 1980 Suomessa oli  

noin 20.000 psykiatrista sairaansijaa. 

Sairaansijojen määrä on vähentynyt 

hieman yli 4000:een vuonna 2010. 

Sairaansijojen lukumäärä nyt noin 3.500 

Sairaansijat vähenevät noin 3 % vuodessa 
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Leikkaustoiminta, joka edellyttää  

leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa,  

tulee kokonaisuudessaan koota niihin  

sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen  

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

yhteispäivystys. 

Sairaanhoitopiirit, joissa on yliopistollinen sairaala, 

voivat väestön palvelutarpeesta niin johtuessa perustaa  

enemmän kuin yhden ympärivuorokautisesti päivystävän  

yhteispäivystysyksikön sairaaloidensa yhteyteen.   

Terveydenhuoltolain luonnos 
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Sote- matematiikkaa…. 

1 - 5 - 12 - 15 - 18 - 317 
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Omaisuuden siirto Sote- maakunnille 

• Sairaanhoitopiirien omaisuus siirtyy 
Sote- maakunnille velkoineen ?? 

• Perusterveydenhuollon kiinteistöt 
säilyvät kunnilla ja Sote- maakunnat 
vuokraavat ne ?? 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien ja 
kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väli-
aikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa 4§ 

• Kunta tai kuntayhtymä ei saa tehdä 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakennuksiin kohdistuvia investointeja 
koskevia sitoumuksia, joiden 
kokonaiskustannukset ylittävät viisi 
miljoonaa euroa. 
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Vuoteen 2020 ulottuvien erikoissairaanhoidon  

rakennushankkeiden kustannusarvio on  

noin 3.700.000.000 euroa  
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Työttömien nuorten aikuisten palkkatoive: 

Nettopalkaksi riittäisi 1 363 euroa kuussa 

Keskussairaaloiden rakennusraha riittäisi  

2.714.600 kuukauden palkanmaksuun eli 

226.216 vuosipalkkaan 

Keskussairaaloiden rakennusrahalla 

voitaisiin palkata 22.600 nuorta  

nörttiä 10 vuodeksi työhön 



Elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysi:  

Hukassa – Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? 

 Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli 

vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. 

 

  Syrjäytymisen ytimessä oli 32 500 

ulkopuolista nuorta, jotka eivät ole 

rekisteröityneet edes työttömiksi 

työnhakijoiksi. 
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IBM Watson for Oncology 

 Get oncologists the assistance they need to make 

more informed treatment decisions. Watson for 

Oncology analyzes a patient’s medical information 

against a vast array of data and expertise to provide 

evidence-based treatment options. 

 Watson for Oncology has an advanced ability to 

analyze the meaning and context of structured and 

unstructured data in clinical notes and reports, easily 

assimilating key patient information written in plain 

English that may be critical to selecting a treatment 

pathway. 
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Testissä hyvinvointirannekkeet 

Kuningas kuluttajan testi 

 Mittaamiseen ja tavoitteiden suorittamiseen jäi 

koukkuun. 

 Unen ja muun mittaamisen lisäksi rannekkeet myös 

kommunikoivat käyttäjänsä kanssa ja asettavat 

tavoitteita. 
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