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Mitä ollaankaan tekemässä?

• Kanta-Hämeen maakunnan sairaalaa, jossa monet toiminnot on keskitetty uuteen Kantasairaalaan, 

mutta joka toimii koko maakunnan alueella.

– Potilas liikkuu vähemmän, tieto ja henkilöstö liikkuvat enemmän

• Yhteistyöhakuista sairaalaa: haluamme tehdä yhteistyötä monien toimijoiden kanssa maakunnassa 

ja muualla kanta-hämäläisten (ja muidenkin!) potilaidemme hyväksi

• Sairaalaa, joka on houkutteleva potilaille ja työntekijöille

– Terveyttä ja paranemista edistävä

– Liikkeelle ihmistä kannustava pikemmin kuin vuoteeseen sijoittava

– Oikea-aikaista ja tehokasta hoitoa tarjoava ja kaikenlaista odottelua potilailta vähentävä sairaala

– Hyvän hoidon (prosessit!) mahdollistava

– Hyvä työympäristö ammattilaisille

– Helposti saavutettava

• Sairaalaa, jossa se mikä tehdään, tehdään hyvin ja tehokkaasti

– Haluamme mitata potilaille tuottamaamme arvoa ja maksimoida arvontuotannon suhteessa käytettyihin 

euroihin

– Ennakoimme aina kun mahdollista

– Organisoimme toiminnan siten, että kykenemme parhaaseen toimintaan
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Kanta-Hämeen maakunnan sairaala

• Jotta sairaalalla on maakunnan kaikkien asukkaiden ja poliittisten päättäjien tuki, on rakennettava 

erinomainen palvelujärjestelmä enemmän kuin sairaala.

• Milloin hevostilan vaarin Ypäjältä, mummon Läyliäisistä tai lapsen Evolta tarvitsee lähteä sairaalaan?

• Milloin ja miten voimme tarjota palvelun kotiin tai muutoin lähemmäs?

• Miten voimme ennakoida vaikkapa päivystyskäynnin tarpeen ja vaikuttaa kehittyvään sairauteen 

ennakolta?

• Mitä meidän kannattaa ja pitää tehdä sairaaloissamme Forssassa ja Riihimäellä?

• Miten varmistamme, että Kantasairaala pysyy kustannusraamissaan?
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Yhteistyöhakuinen sairaala

• Megatrendi: sairaalat kehittyvät kaikkialla maailmassa suuremmiksi organisaatioiksi tai verkostoiksi

• Osaaminen kehittyy yhä syvemmäksi tiedon määrän kasvaessa ja samalla yhden ihmisen 

osaaminen kaventuu

• Terveydenhuollon teknologiat kehittyvät, osittain monimutkaistuvat ja vaativat kasvavaa 

infrastruktuuria, investointikustannukset kasvavat

• Yhteistyöverkostot saattavat tarjota parhaat mahdollisuudet parhaiden osaajien saamiseksi ja myös 

parhaat mahdollisuudet hyvästä työstä palkitsemiseksi

• Kilpailu potilaista kiihtyy

• Kilpailu parhaasta henkilökunnasta kiihtyy
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TT-laitteiden käyttöaste
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OECD Health at a glance



Yhteistyöhakuinen sairaala

• Megatrendi: sairaalat kehittyvät kaikkialla maailmassa suuremmiksi organisaatioiksi tai verkostoiksi

• Osaaminen kehittyy yhä syvemmäksi tiedon määrän kasvaessa ja samalla yhden ihmisen 

osaaminen kaventuu

• Terveydenhuollon teknologiat kehittyvät, osittain monimutkaistuvat ja vaativat kasvavaa 

infrastruktuuria, investointikustannukset kasvavat

• Yhteistyöverkostot saattavat tarjota parhaat mahdollisuudet parhaiden osaajien saamiseksi ja myös 

parhaat mahdollisuudet hyvästä työstä palkitsemiseksi

• Kilpailu potilaista kiihtyy
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Vapaan hoitopaikan valinnan kustannus 2015-17
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Sairaalaa, joka on houkutteleva potilaille ja työntekijöille

– Terveyttä ja paranemista edistävä

– Liikkeelle ihmistä kannustava pikemmin kuin vuoteeseen sijoittava

– Oikea-aikaista ja tehokasta hoitoa tarjoava ja kaikenlaista odottelua potilailta vähentävä sairaala

– Hyvän hoidon (prosessit!) mahdollistava

– Hyvä työympäristö ammattilaisille

– Helposti saavutettava

• Ainutlaatuisen kiinnostava sairaala on mahdollista toteuttaa, kyse on ennen kaikkea ainutlaatuista 

ajattelusta ja innovaatioista
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”Kaikki keksimisen arvoinen alkaa olla keksitty. 
Uusille innovaatioille on enää hyvin vähän tilaa.”

Julius Fronterus, roomalainen kenraali
n. v. 100 jKr





Sairaalaa, jossa se mikä tehdään, tehdään hyvin ja 

tehokkaasti

– Haluamme mitata potilaille tuottamaamme arvoa ja maksimoida arvontuotannon suhteessa käytettyihin 

euroihin

– Ennakoimme aina kun mahdollista

– Organisoimme toiminnan siten, että kykenemme parhaaseen toimintaan
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Säilynkö hengissä?

Onko minulla kipuja?

Pääsenkö takaisin

työhön?

Verenpaine

Door to

needle time

Surgical excision

margin

HbA1c

Odotusaika
Tulenko

masentuneeksi?

Kuinka pitkälle

pystyn kävelemään?



Arvontuotanto potilaalle

==

Potilaan kannalta

merkittävä vaikuttavuus ja

arvo

Tuotannon kustannus

ARVO


