
Maailman inhimillisin sairaala

Assi tuottavuus / kustannukset omistajakunnille



Assi hankkeen tuottavuus: Valtuusto 20.3.2018 § 9
• Noin 40 % erikoissairaanhoidon vastaanottokäynneistä on tavoitteena korvata sähköisillä 

yhteydenottotavoilla, etäkontakteilla ja erikoisasiantuntijoiden konsultaatiolla

• Palveluiden saatavuutta sekä vastaanottotilojen käyttöastetta parannetaan suunnittelemalla 
vastaanottotilojen käyttöajaksi 10 tuntia arkipäivisin

• Ympärivuorokautisen osastohoidon sairaansijakapasiteettia vähennetään 20 %

• Sairaansijojen käyttöastetta nostetaan tavoitteena 90 % käyttöaste

• Potilaan hoitoprosessin sujuvuutta parannetaan siten, että hoitojaksojen kesto lyhenee 5 - 8 %

• Leikkaussalien toimintaa kehitetään nostamalla leikkaussalien käyttöastetta ja tehostamalla 
toimintaprosesseja

• Akuuttitoiminnot tehostuvat tarkoituksenmukaisempien tilojen ja henkilöstön yhteiskäytön avulla 

• Tukipalveluiden tuottavuutta parannetaan modernien logistiikkaratkaisujen avulla

Assin tuottavuus heijastuu myös laajemmin toimintaan



Assi rakennuksena

• Rakennuksen kokonaisneliöt pienentyvät n. 30% 
• Energia kustannukset 3,1 -> 1,3me = -1,8 me/vuosi
• Huolto- ja ylläpito 4,0 -> 1,7me = -2,3 me/vuosi 
• Laskentaperiaate; vanha sairaala:

2018 / Q3 2019 / Q3 Nousu-prosentti
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2015=100, nousu: 103,9 106,1 2,1 %

Korjaus- ja muutostyöinvestoinnit arvioidaan tasolle 2 m€/vuosi (talousarvio 2020 mukainen) 3
 - kun peruskorjaus päättynyt, investointien määrä vähenee: 50 %
Kun peruskorjaus päättynyt, huolto- ja ylläpitokustannukset laskevat: 33 %
Kun peruskorjaus päättynyt, energiakustannukset laskevat: 20 %

Rakennuksen fyysisellä koolla on paljon positiivisia heijastevaikutuksia, joita on 
vaikea laskea suoraan euroiksi



Potilashoitoa tukevat toiminnot / tukipalvelut

• HTV-määrät perustuvat yksittäisten investointien takaisinmaksulaskelmiin:
• Jätekuilujärjestelmä – 2 HTV
• Logistiikka: mobiilirobotit 9 kpl:  -4-5 HTV
• Apuvälinelogistiikka (linkitettynä sänkyautomaattiin): - 0,5 – 1 HTV

• Osastojen varastotarve pienenee 649 – 708m2
• Käytäväsuunnittelu mahdollistaa robottisiivouksen: - 8 HTV
• Sänky- ja paarihuolto -automatisointi -3 HTV
• sairaala-apteekin automaation lisääminen + e-lääkekaapit ja lääkehoitovaunut osastoilla : -12,4 HTV
• Keskitetty välinehuolto: 

• Osastotuki: -0,5 HTV
• Automaattivarastointi ja yhteisomistajuus -0,3 – 1,0 HTV

• Putkiposti vähentää kuljetuskustannuksia: 
• Verituotteet -0,05 HTV
• Laboratoriokuljetukset -0,05 HTV
• Lääkekuljetukset -0,05 HTV
• Laboratoriokuljetukset ulkoa logistiikkaterminaalin kautta -0,05 HTV

• Keskitetty varastotoiminta (tilasäästöjä): Materiaalipalveluiden kuljetukset -0,5 – 1,5 HTV
• Vaunupesukone : – 1,5 HTV

• Yhteensä n. -30 – 35 HTV



Potilashoitoa tukevat toiminnot / tukipalvelut

• Logistiikkanostimet poistavat passiivisen kuljetuksen x htv

• Hoitologistikot (15 henkeä) tulevat korvaamaan hoitohenkilökunnan tekemää työtä -/+ 0 
HTV -> tuottavuuden kasvu x

• Materiaalikustannussäästöt sekä varastotilan säästöt kuuman logistiikassa x €

• Ilmoittamiskäytäntöjen vaikutus sihteerityöhön x htv?

• Apuvälinelogistiikan kehittäminen vähentää organisaation päällekkäisyyksiä, 
yhteiskäyttöiset apuvälineet x€

• Yhteiskäyttöiset sängyt vähentävät organisaation päällekkäisyyksiä x€

• Yhteiskäyttöiset instrumentit vähentää organisaation päällekkäisyyksiä x€

• Materiaalivalinnat: tutkittu aina puhdistettavuuden, hygieenisyyden sekä elinkaaren 
näkökulmasta:  x€

• Ravintohuoltokonsepti: (tilasäästö) Elinkaari x€



Tekniikka

• Teknisten palveluiden yksikkö vastaa tällä hetkellä Keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön, 
Riihimäen yksikön ja HML kaupungin terveyspalvelujen teknisistä palveluista 

• Merkittävä osa HML kaupungin vuodeosasto toiminnasta siirtyy Assiin

• Teknisten palvelujen rooli keskussairaalan HML yksikössä muuttuu Assin myötä, siirrytään 
enemmän korjaustehtävistä aiempaa suunnitelmallisempaan ennakkohuolto-luonteiseen 
ylläpitoon ja parempaan automaatio- ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen

• Muutosten vaikutus kokonaisresursseihin noin 10 HTV



Palvelutuotanto 

• Assissa tulemme toimimaan pienemmällä henkilöstömäärällä kuin vanhassa sairaalassa
• Henkilömäärä arviot täsmentyvät, kun suunnittelu on tarvittavalla tasolla.

• Tuottavuusohjelman (-1%) tavoitteena on sopeuttaa ESH toimintaa Assiin
• Työnjako PTH –ESH

• Yksiköiden rooli: Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa
• Esimerkkejä:

• Leikkausosaston suunnittelu mahdollistaa tehokkaamman toiminnan
• Leikkaussalien määrä ei kasva, mutta leikkausmäärät nousevat väestön ikääntyessä 

• Kuvantamisen tuottavuuden kasvu 
• Tilat suunniteltu potilasvirran sujuvoittamiseksi -> yhdellä koneella voidaan kuvata enemmän

• Toiminnan siirtoja raskaasta keveämmäksi toiminnaksi
• Esim. Raskas kirurgia -> päiväkirurgia -> polikliininen kirurgia

• Assi-käsikirja
• Prosessit ja toimintamallit uudessa sairaalassa

Tavoitteena nostaa nykyisen toiminnan tuottavuutta niin, ettei kysynnän kasvu 
heijastu suoraan kustannusten nousuna





Palvelutuotanto: Vuodeosastot
ESH osastopaikkojen laskutavoite määrä – 20%, painopisteen siirto 
päivätoimintaan

• Tällä hetkellä pohjissa -18%, -39 pp
• Tehovalvontapaikkoja (+3), päivystyksen seuranta/tarkkailupaikkoja (+9)
• Heräämöön: holding- ja yönylipaikkoja (+14) 
• Päiväsairaalan ja dialyysin osalta on tarve siirtyä laajemmin kaksivuorotyöhön

• Säästöpotentiaali heijastuu useisiin toimintoihin
• Ruokahuolto
• Tarvikelogistiikka
• Henkilöstö
• Potilaslogistiikka

• Paikkamäärässä huomioitava, että Sydänsairaala / Coxa huomioivat myös 
maakunnan ulkopuolista toimintaa

• Suunnittelun lähtökohtana on helppo valvottavuus; etäisyydet ja tekniset 
ratkaisut 



Vuokratulot

Assi investointi pitää sisällä myös toimintoja, jotka ovat vuokralla (n.14%):

• Coxa 1851 brm2

• Pelastusasema 900 brm2

• PTH (vuodeosasto: HML/Hattula) 5580 brm2

• Fimlab 934 brm2

• Sydänsairaala 1873 brm2

• Ravintokeskus 356 brm2

• Kotisairaala
• Yhteensä 11494 brm2

• Keskineliöhinta nykyinen sairaala 21,3€/m2

• Arvio vuokratuloista:  2,94 me

• Neliömäärät ovat viitteellisiä, täsmentyvät suunnittelun jatkuessa



Summary

• Rakennus
• Energia kustannukset -1,8 me/vuosi
• Huolto- ja ylläpito -2,3 me/vuosi 

• Tukipalvelut
• Henkilöstö - 34,5 HTV

• Tekniikka
• Henkilöstö - 10 HTV

• Potilastyö
• Henkilöstö - xx HTV (työnjaon uudistaminen  -> tarkentuu myöhemmin)
• Tuottavuus Samalla resurssilla / € tuotetaan enemmän palveluita

• Vuokrat
• Neliöt 11494 brm2

• Vuokratulot 2,94 me



Vaikutukset asiakaskäyttäytymiseen ja ammattilaisten 
saatavuuteen

Tehtyjä oletuksia kokonaislaskelma:

• Kokonaislaskelmassa on oletettu, että uusi sairaala laskee vapaata valintaa:
• Suunnittelun lähtökohtana on asiakaskokemuksen parantaminen, asiakkaat mukana 

suunnittelussa
• Coxa:n toiminta siirtyy SHP -tiloihin 

• Uudella sairaalalla on positiivinen vaikutus ammattilaisten saatavuuteen ja voimme 
rajoittaa ulkopuolisten sairaaloiden käyttöä

• Vanhan sairaalan peruskorjaus / väistöratkaisut vaikuttaa nostavasti ulkopuolisten 
sairaaloiden käyttöä ja vapaata valintaan. 



Kokonaisuus (sama materiaalipohja kuin Perlacon
laskelmassa)
• Laskennassa on huomioitu 3- näkökulmaa:

1. Toiminta jatkuu vanhassa, ilman korjauksia / viranomaisten vaatimia muutoksia) ”teoreettinen”
2. Toiminta jatkuu vanhassa kiinteistössä ja toteutetaan 2016 asiantuntijoiden arvioimat 

peruskorjaus ( haasteena leikkaustoiminnan toteuttaminen -> vaatii todennäköisesti 
uusinvestointiin, aikaisempi perustui leikkaustoiminnan keskittämisellä RMK/FSHKY)

1. Lainakulut 2028:  lyhennys 13,5me+ korot 1,8me + poistot 19,4me
3. Assi investointi toteutetaan valtuuston päätöksen mukaisella varauksella

1. Lainakulut 2028: lyhennys 11,6me+ korot 0,7me + poistot 16,3me

•
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€ m€

Vanha sairaala (2) 226,7 249,0 232,0 237,1 246,4 256,7 267,5 278,7 286,7 296,7 292,3 292,2 296,8 301,5 306,3 311,1 316,1 321,1 326,3 331,5 336,8 342,3
 Assi (3) 226,7 226,0 232,0 237,1 241,6 247,5 282,0 253,5 256,7 260,4 260,2 263,1 267,1 271,1 269,2 273,4 277,8 282,2 286,6 291,2 295,9 300,7
Erotus v-tasolla 0,0 -23,1 0,0 0,1 -4,9 -9,2 14,5 -25,1 -30,0 -36,3 -32,1 -29,1 -29,8 -30,4 -37,0 -37,7 -38,3 -39,0 -39,6 -40,3 -40,9 -41,6

SHP toimintakulut

• Laskelmassa on huomioitu seuraavat kuluerät (toimintaan ja rakennukseen liittyvät kustannuserät):
• HR, aineet ja tarvikkeet, ulkopuoliset sairaalat, vapaa valinta, muut palvelut, huolto-ylläpito, energia, 

vuokrat, investointikustannukset, väistöt, lainakulut, poistot 
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