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Suomen terveydenhuoltojärjestelmä (2020)

(Perustason)
Erikoissairaanhoito
(Secondary Care)

Erityistason
erikoissairaan-

hoito
(Tertiary Care)

Perusterveyden-
huolto

(Primary Care)

Terveys-
keskukset
(n. 160)

Aluesairaalat
Sairaanhoitopiirit: 

keskussairaalat
(15)

Yliopistolliset 
sairaanhoitopiirit: 

yliopistolliset
keskussairaalat (5)

Työterveys-
huolto

Yksityinen
terveyden-

huolto
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Kaiser Permanente
Koko terveyspalvelujärjestelmän integraatio

Mayo Clinic
Globaali erikoissairaanhoidon integraatio
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THL: Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2017
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OECD: Health at a Glance 2019
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OECD: Health at a Glance 2019
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Erikoissairaanhoidon nettokustannukset: Kuntaliitto
Tarvekertoimet: Sote-rahoituksen tarvevakiointi, Häkkinen et al: THL Raportti 6/2020

Vähäinen tarve, suuret kustannukset



Erikoissairaanhoidon toiminta on erittäin säänneltyä
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Perustuslaki
• Jokaisella on oikeus elämään sekä 

henkilökohtaiseen vapauteen, 
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. 

• Julkisen vallan on turvattava 
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
toteutuminen.

Erikoissairaanhoitolaki
• Kunnan on huolehdittava siitä, että tämä 

saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon 
terveydenhuoltolain mukaisesti.

• Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä tulee 
olla erikoissairaanhoidon järjestämiseksi 
sairaaloita.

Terveydenhuoltolaki
• Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava 

kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on 
saapunut.

• Tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta on 
järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä 
kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa 
ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun hoidon tarve on todettu. 

• Jos kunta tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei 
voi itse antaa hoitoa 51–53 §:n mukaisissa 
enimmäisajoissa, on sen järjestettävä hoito 
hankkimalla se muilta palveluntuottajilta.

• Henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen 
erikoissairaanhoidon toimintayksikön.

• Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa 
alueellaan erikoissairaanhoidon palvelujen 
yhteensovittamisesta väestön ja 
perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti. 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on velvollinen 
yhteistyössä perusterveydenhuollosta 
vastaavan kunnan kanssa suunnittelemaan ja 
kehittämään erikoissairaanhoitoa siten, että 
perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito 
muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. 

Terveydenhuoltolaki
• Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa 

alueellaan erikoissairaanhoidon 
järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin 
ja hammaslääketieteellisin perustein.

• Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on 
yhteistyössä suunniteltava ja sovitettava 
yhteen alueensa erikoissairaanhoidon 
palvelujen tuotanto, 
tietojärjestelmäratkaisut, lääkinnällinen 
kuntoutus ja erilaiset hankinnat. 

• Erikoissairaanhoidon työnjako ja eräiden 
tehtävien keskittäminen



Erikoissairaanhoidon järjestäminen Kanta-Hämeessä

• Erikoissairaanhoitolain ja terveydenhuoltolain lähtökohta on, että 
sairaanhoitopiirit järjestävät erikoissairaanhoidon pääosin itse (poislukien
työnjaosta ja keskittämisestä annetut normit)

• Pääministeri Sanna Marinin hallituksen lähtökohtana sote-uudistukselle on 18 
itsehallinnollisen maakunnan malli toiminnan järjestäjänä (+ Uudenmaan 
erillisselvitys)

• Erityisvastuualueille on terveydenhuoltolaissa säädetty oma ohjaus- ja 
koordinointivastuu

• Erikoissairaanhoidon toteuttaminen Kanta-Hämeessä on suunniteltu ja 
toteutettu näiden periaatteiden mukaisesti

• Lääketieteellisistä lähtökohdista ajatellen toiminnan voisi järjestää myös toisin
– Esim. erikoissairaanhoidon tuotanto pääosin Tampereelta, Helsingistä, Lahdesta ja 

Turusta
– Vaatisi toiminnan suunnittelun aivan toisista lähtökohdista kuin nykyisin
– Vaatisi investointeja tuotantorakenteisiin toisissa maakunnissa ja ensihoidossa
– Mallin normienmukaisuus vähintään epäselvä eikä vastaa tämän hetkistä kansallista 

suunnittelua
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Näkökohtia

• Erikoissairaanhoidon tarpeesta suuri osa EI OLE ”kerran 
elämässä” –tyyppistä

• Toistuva tarve painottuu vanhempiin ikäryhmiin

• Erikoissairaanhoito on luonteeltaan lääketieteen 
erikoisalojen yhteistyötä

• Toiminnallinen kokonaisuus muodostuu Kanta-Hämeessä 
18 pääerikoisalan (ja usean suppeamman alan) 
yhteistyöstä (yhteistyön tarve 24/7)

• Sairaala ei skaalaudu lineaarisesti vaan konseptiportaittain

• Sairaanhoitopiirin toiminnallisen kehittämisen strateginen 
tavoite on vaikuttavuuden (= potilaan saama hyöty / €) 
lisääminen

• Hyödyn tuottaminen vaatii yhteistyön lisäämistä sairaalan 
sisällä, suhteessa perusterveydenhuoltoon ja erityisvastuu-
alueeseen.
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KHKS Ensiavussa kävijöiden ikäjakauma

KHKS kaikkien asiakkaiden ikäjakauma



Sairaanhoidon palvelukonseptit
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Lineaarinen skaalaus
ei ole merkittävässä
määrin mahdollista
(erikoisalat tarvitsevat
toisiaan 24/7, päivystys)

Skaalaus muuttaa
sairaalakonseptin
käytännössä hyvin
lähelle perustason
palvelua

Laaja yhteistyö (’Tähtisairaala’)
voisi tarjota mahdollisuuden 
erikoissairaanhoidon skaalaukseen,
jos palvelukonseptin muuttamiseen
(päivystys merkittävässä määrin pois
maakunnasta) on valmius



Uusi sairaala: miksi?

• Vanhat rakennukset teknisen käyttöikänsä päässä, 
vaikeasti peruskorjattavissa (kerroskorkeus)

• Ylläpitokustannukset kasvavat
• Palo- ja poistumisturvallisuuskysymykset vaativat 

toimenpiteitä
• Tilat suunniteltu 1960-70-luvun prosesseille, eivät ole 

optimoitavissa nykyisissä tiloissa
• Potentiaaliset yhteistyökumppanit (esim. Coxa Oy) 

arvioineet tilat sopimattomiksi moderneille 
tuotantoprosesseille että brändiarvolle

• Aiemmissa arvioinneissa toistuvasti päädytty pitämään 
uudisrakentamista parhaana vaihtoehtona tilanteen 
korjaamiseksi
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Assi-hankkeen tavoitteet

• Ainutlaatuisen hyvä asiakaspalvelu
• Tiivis yhteistyö maakunnan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 

sosiaalihuollon sekä yliopistosairaaloiden ja yksityisten palveluntuottajien välillä
• Tuottavuuden kasvu toimintaprosesseja uudistamalla (investointi rahoittaa 

itsensä takaisin 14-15 vuodessa)
• Maakunnan terveydenhuollon palvelukeskus houkuttelee asiakkaita ja 

ammattilaisia
• Sähköisten palveluiden ja uuden teknologian innovatiivinen hyödyntäminen
• Rakennuksen edulliset käyttö-, huolto-, energia- ja elinkaarikustannukset
• Toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennus
• Rakennushankkeen toteutus on kustannustehokas ja laadukas
• Rakennus on käyttöönotettu sovitussa aikataulussa, jossa toteutusvaiheen 

kesto on optimoitu

18



19

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Laaja kunto- ja 
käytettävyys-
selvitys
Sirate Oy ja 
Työterveyslaitos

25.3.2015 Sairaalan 
tilatarveratkaisua
koskevan suunnittelun 
käynnistäminen
(Khshp hall) 

20.10.2015 tilatarve-
suunnittelun toteut-
tajan valinta hankinta-
kilpailun perusteella
(Khshp hall) 

2014-15 useita 
taustaselvityksiä
• Toiminnan 

arviointiraportteja
• Sairaalan tilojen 

uudistaminen
(Aalto, Sotera-inst.)

• Potilasvirta-analyysi
(SKA-Research Oy)

• Liikenteen 
saavutettavuus
(Sito Oy)

8.6.2016 Hankesuun-
nitelma tehdään uudis-
rakennusvaihtoehdon
pohjalta Harvialantien
varteen
(Khshp valtuusto) 

15.8.2017 Hankesuunnitelman 
hyväksyminen ja päätös hakea
rakentamisen poikkeuslupa
STM:ltä:
• 44.640 Hym2 (90.000 Brm2)
• Suunnittelu- ja rakentamis-

kustannusarvio 246 M€
(Khshp hall) 

15.2.2018
Investoinnin 
poikkeus-
lupa 388,5 M€
(STM) 

20.3.2018 Suunnittelua
jatketaan Ahvenistontien
varteen uudisrakentamisen
pohjalta:
• 43.000 Hym2 (87.000 Brm2)
• 12 % tiloista pth:n käyttöön
• Esh suunnittelu- ja 

rakentamiskustannusarvio 
253 M€

• Koko hankkeen
kustannusarvio 369,5 M€

• Tavoiteaikataulu kehitys-
vaiheelle 15.12.2019

(Khshp valtuusto) 

11.6.2019 C-rakennuksen
käyttö arvioidaan uudel-
leen.
Kehitysvaiheen tavoite-
aikataulu kesäkuu 2020
(Khshp valtuusto) 

20.2.2018
Allianssin hankinta-
pääös
(Khshp hall) 

10.12.2019 C-rakennusta 
voidaan hyödyntää osana 
kokonaisuutta.
Kehitysvaihetta jatketaan
tavoitteena valtuuston aset-
tamat tavoitteet ja STM:n
investointiluvan ehdot.
(Khshp valtuusto) 

8.4.2020 Korona-
epidemian takia
päätös toteutusvaiheen
käynnistämisestä
siirretään syksyyn 2020
(Khshp hall) 

6.5.2020
Sairaala-alueen 
kaava lainvoimainen
Hml kaupunki
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