Maailman inhimillisin sairaala
Keskussairaalan strateginen merkitys ja Assi-hankkeen
talousvaikutukset –seminaari
Assi-hankkeen kehitys ja nykyinen konsepti
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Vähäinen tarve, suuret kustannukset

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset: Kuntaliitto
Tarvekertoimet: Sote-rahoituksen tarvevakiointi, Häkkinen et al: THL Raportti 6/2020
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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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KHKS kaikkien asiakkaiden ikäjakauma

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

Maakunnissa tarvitaan käytännössä keskussairaala.
Toiminnan järjestäminen tämän hetken Suomessa
muuten on käytännössä mahdotonta.
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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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Laaja kunto- ja
käytettävyysselvitys
Sirate Oy ja
Työterveyslaitos

20.10.2015 tilatarvesuunnittelun toteuttajan valinta
hankintakilpailun perusteella
(Khshp hall)

8.6.2016 Hankesuunnitelma tehdään uudisrakennusvaihtoehdon
pohjalta Harvialantien
varteen
(Khshp valtuusto)

15.2.2018
Investoinnin
poikkeuslupa 388,5 M€
(STM)

11.6.2019 C-rakennuksen
käyttö arvioidaan uudelleen.
Kehitysvaiheen tavoiteaikataulu kesäkuu 2020
(Khshp valtuusto)
20.2.2018
Allianssin hankintapääös
(Khshp hall)

2013

2014

2014-15 useita
taustaselvityksiä
•
Toiminnan
arviointiraportteja
•
Sairaalan tilojen
uudistaminen
(Aalto, Sotera-inst.)
•
Potilasvirta-analyysi
(SKA-Research Oy)
•
Liikenteen
saavutettavuus
(Sito Oy)

2015
25.3.2015 Sairaalan
tilatarveratkaisua
koskevan suunnittelun
käynnistäminen
(Khshp hall)

2016

2017

15.8.2017 Hankesuunnitelman
hyväksyminen ja päätös hakea
rakentamisen poikkeuslupa
STM:ltä:
•
44.640 Hym2 (90.000 Brm2)
•
Suunnittelu- ja rakentamiskustannusarvio 246 M€
(Khshp hall)
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8.4.2020 Korona19.5.2020
epidemian takia
Allianssin työspäätös
kentelyn
toteutusvaiheen
keskeytyttämin
käynnistämisestä
en
siirretään syksyyn
(Khshp hall)
2020
6.5.2020
(Khshp hall)
Sairaala-alueen
kaava
lainvoimainen
Hml kaupunki

2018
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 kehitysvaiheelle 15.12.2019
(Khshp valtuusto)

2019

2020

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

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
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SHP:n vaihtoehtoiset etenemispolut
SHP:n vaihtoehtoiset etenemispolut Assi hankkeen jatkamiseksi:

• V1: Palveluntuottajat tekevät yhteisen muutosesityksen, joka on
toiminnallisesti ja taloudellisti mahdollista hyväksyä sairaanhoitopiirin
toimielimissä
• V2: Osa palveluntuottajista tekee muutosesityksen, joka on
toiminnallisesti ja taloudellisesti mahdollista hyväksyä sairaanhoitopiirin
toimielimissä
• V3: Sairaanhoitopiiri irtisanoo allianssisopimuksen ja uudelleen
kilpailuttaa palveluntuottajat

Tiivistelmä tilanteesta
• Allianssin työskentely on keskeytetty 13.5 alkaen, Assi hanke jatkuu

• Kustannuslaskenta 8.5: 4409 €/brm2
• Hankesuunnitelma: 304me / 83000 brm2= 3663 €/brm2
• Kokonaisneliöt tarkistettava / kustannuksia laskettava / hinnoittelu tarkistettava
tavoitekustannuksen saavuttamiseksi

• SHP on tehnyt yhteistyössä KYS/OYS:n kanssa vertailun Skanskan
hinnoittelusta.
• Palveluntuottajat ovat työstäneet esityksen omalla kustannuksella ja riskillä
sairaanhoitopiirin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamiseksi
• Assi 3.0 päivitetty Assi 3.1
• 0-taso saavutettu -> kustannuslaskenta tehty
• Yli 100 muutosesitystä Assi 3.0

Maailman inhimillisin sairaala
Assi 3.1 konsepti

Asemapiirros
Assi 3.0

Assi 3.1

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Keskeiset muutokset kustannusten näkökulmasta
•

Bruttoneliöt: 83000 -> 74000 brm2 (vaatii vielä toiminnallista tarkastelua)
•
•

Tilaohjelma Assi 3.0 mukainen
Paljon vaikutuksia talotekniikan mitoitukseen

•

Rakennusten nostaminen (0.kerros pois) ja 1 vuodeosastokerros pois

•

Rakenteelliset muutokset (suorat seinät, kuilut, varavoima jne.)

•

Paalukapasiteetin nostaminen sekä paaluanturamuutokset

•

Kerroskorkeus 4,8 -> 4,5m ( teknisen tilankorkeus -30cm)

•

Rakennusten ulkovaipan vaihto sandwich-elementti

•

Raskaat laitteet 1.kerros (Mri, Spect, Pet-ct), vahvistettu välikerroslaatta pois

•

Taloteknisten ratkaisujen päivittäminen mm.
•
•

Varavoima / UPS-järjestelmä
Käytävävalaistus

•

Apteekin uudelleen sijoittaminen osaksi kuumaa sairaalaa

•

Välinehuollon varastojärjestelmän päivittäminen

•

Ilmamäärien tarkistaminen ja IV-laitteistojen muutokset

•

Ovien ja potilaspaneeleiden muutokset

•

+ paljon 10 – 100k€ muutoksia

Maailman inhimillisin sairaala
Assi 3.1 Kustannukset

A hvenisto n sairaala
Kohde
Perustamiskustannukset
Rakentamiskustannukset yhteensä
Kiinteät sairaalalaitteet
Kuvantamislaitteet ja e-lääkekaapit
Muut lääkintälaitteet
Pelastusasema
Rakennuttamisen kustannukset

Allianssin kustannukset yhteensä
Muut hankkeen kustannukset
Rakennuttaminen ja valvonta
Tilaajan rakennuttamiskustannukset
Irtaimisto ja taidehankinnat
Liittymismaksut
Kiinteät sairaalalaitteet
Kuvantamislaitteet ja e-lääkekaapit
Lääkehuolto
Muut lääkintälaitteet

Muut hankkeen kustannukset yhteensä
Tilaajan muut hankevaraukset
Bonusvaraus
Riskivaraus
Kustannustason muutos hankkeen aikana
Tilaajan muut hankevaraukset yhteensä

YHTEENSÄ
Haahtela-indeksi (indeksialue 3)
Indeksillä korjattu kustannus
Sairaalahankkeeseen liittyvät it-hankinnat
Konesali ja laitetilojen varustus
Lähiverkon aktiivilaitteet
Langattoman verkon aktiivilaitteet
Tuotannonohjausjärjestelmä
Itseilmoittautumisjärjestelmä
IPTV sisällönjakelujärjestelmä
Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä
It-hankinnat yhteensä

HANKE YHTEENSÄ

V altuusto

H ankesuunnitelma
tav o itekustannus

K ustannuslaskenta

P alv eluntuo ttajien
esity s

20.3.2018
M€

1.4.2020
M€

8.5.2020
M€

24.8.2020
M€

266,1
12,1
11,8
5,5

287
10

355,5
8,7

2,1
5

2,1
0

295,5

304

366,3

314,9

10,8
3
3,7
2,5

3,5
4,7
3,9
1,2
3,3
7,6
2,8
5,5

3,5
4,7
3,9
1,2
3,3
7,6
2,8
5,5

3,5
4,7
3,9
1,2
3,3
7,6
2,8
5,5
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32,5

32,5

32,5

5
8
41
54

5
8
0
13

5
8
0
13

5
8
0
13

369,5

349,5

411,8

360,43

93,5
369,5

97
383,3

97
383,3

97
383,3

3,1
0,2
0,3
6,1
0,2
1,3
1,5
12,7
362,2

3,1
0,2
0,3
6,1
0,2
1,3
1,5
12,7
424,5

3,1
0,2
0,3
6,1
0,2
1,3
1,5
12,7
373,13

Palveluntuottajien kustannusarvio
24.8.20 esitetyillä toimenpiteillä:
• 309 – 319m€
• Esitys 314,9me pitää sisällään
varauksia 17me + 5me
• Rakennuksen laajuus n.74000
brm2
• Kustannukset täsmentyy
jatkosuunnittelussa
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Tuottavuus summary Assi 3.0 (esitys 6/20)
• Rakennus
• Energia kustannukset
• Huolto- ja ylläpito

-1,8 me/vuosi
-2,3 me/vuosi

• Tukipalvelut
• Henkilöstö

- 34,5 HTV

• Tekniikka
• Henkilöstö

- 10 HTV

• Potilastyö
• Henkilöstö
• Tuottavuus
• Vuokrat
• Neliöt
• Vuokratulot

- xx HTV (työnjaon uudistaminen -> tarkentuu myöhemmin)
Samalla resurssilla / € tuotetaan enemmän palveluita
11494 brm2
2,94 me

Assi 3.1 kokonaisneliömäärä on laskenut n. 9000 brm2-> parantaa tuottavuutta
Tuottavuusohjelman suunnittelu käynnistyy syksy/2020 (toiminta/prosessit)

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 siirtoon RMK/FSHKY)
3. Assi investointi toteutetaan valtuuston päätöksen mukaisella varauksella

• SHP teettää ulkopuolisen arvioinnin toimintakululaskelmasta (näkökulmat 2 ja 3):
Peruskorjaus vs. Assi
Toimintatuotot peruskorjaus
Toimintakulumuutos peruskorjaus

2020 2021 2022 2023 2024
m€ m€ m€ m€ m€
232,4

2025
m€

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
m€ m€ m€
m€ m€ m€ m€

239,3

246,5

253,9

261,5

269,4

277,5

285,8

294,4

303,2

312,3

321,7

331,3

10,2 % -6,8 %

2,2 %

3,9 %

4,2 %

4,2 %

4,2 %

2,9 %

3,5 %

-1,5 %

0,0 %

1,6 %

1,6 %

Toimintakulut peruskorjaus
249,7 232,7 237,8 247,1 257,4
268,2
279,4 287,5 297,4 293,1 293,0 297,6
Toimintatuotot Assi
232,37 239,3 246,5 253,9 261,5 269,378 277,46 285,8 294,4 303,19 312,3 321,7
Toimintakulumuutos Assi
0,0 % 2,7 % 2,2 % 1,9 % 2,5 % 13,9 % -10,1 % 1,2 % 1,5 % -0,1 % 1,1 % 1,5 %
Toimintakulut Assi
226,6 232,7 237,8 242,3 248,2
282,7
254,2 257,4 261,1 260,9 263,8 267,8
• 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 + 2020 peruskorjauksen osalta
suunnittelutyön alaskirjaus n. 23m€

302,3
331,3
1,5 %
271,9

