
Tuottavuutta voidaan kasvattaa 
samalla, kun potilaiden ja 
henkilöstön hyvinvointi paranee.

Siemensin Sairaala 4.0 -virtuaalitapahtumassa 
puhunut entinen pääministeri Esko Aho muis-
tutti, että terveydenhuollon tuottavuuden on 
kasvettava, jotta palvelut voidaan tuottaa myös 
tulevina vuosikymmeninä. Ahon mukaan ny-
kyisellä mallilla olemme tiellä, joka johtaa pal-
velujen heikentymiseen ja kurjistumiseen

Ennusteiden mukaan yli 85-vuotiaiden mää-
rä Suomessa kaksinkertaistuu vuoteen 2040 
mennessä. Ahon mukaan tämä vaatii tuotta-
vuutta lisääviä toimia kaikilla terveydenhuol-
lon osa-alueilla. Digitalisaatio on tässä kaiken a 
ja o. Terveydenhuollossa digitalisaatio tarkoit-
taa ennen kaikkea tiedolla johtamista. 

- Datan hyödyntäminen tuo suunnattomia 
kustannussäästöjä. Tarvitsemme kuitenkin yk-
sityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja ter-
veydenhuoltojärjestelmän, jossa dataa voidaan 
hyödyntää. 

Hoitotyö tehokkaammaksi
Sairaaloissa henkilöstömenot muodostavat 
valtaosan terveydenhuollon toimintamenois-
ta. Sairaala 4.0 -virtuaalitapahtumassa puhu-
nut Salivirta Partnersin toimitusjohtaja Jouko 
Kuisma muistutti, että vaikka Suomi on digi-
talisaation edelläkävijöitä, moni sairaala pyörii 
edelleen manuaalisilla prosesseilla.

Älykkäässä sairaalassa manuaalisia työvai-
heita voidaan vähentää modernin teknologian 
avulla. Esimerkiksi hoitohenkilöstön työajasta 
merkittävä osa kuluu potilastietojen kirjaami-
seen ja hallinnolliseen työhön. 

- Siemensillä on ratkaisuja, joilla esimerkiksi 
potilastiedot voidaan kirjata potilashuonees-
sa. Potilasdata voidaan myös integroida suo-
raan kuvantamislaitteiden hyödynnettäväksi, 
Siemensin sairaalapalveluiden myyntijohtaja 
Tomi Akiola kertoo.

Välineiden hallintaan ja etsimiseen voi sel-
vityksen perusteella kulua keskimäärin jopa 
tunti sairaanhoitajan työvuorosta. Siemensin 
teknologian mahdollistavalla reaaliaikaisel-
la paikannusjärjestelmällä välineiden sijainti 
nähdään yhdellä silmäyksellä.

- Teollisuudessa toiminnanohjausjärjestel-
mät ja prosessit on hiottu ja tuottavuutta on 
kyetty parantamaan. Tässä olisi opittavaa teol-
lisuudesta, Akiola muistutti.

Tuottavuuden parantamisen ohella yhtä 
tärkeä tavoite on kuitenkin sairaalan käyttäji-
en hyvinvointi. Akiolan mukaan tuottavuutta 
voidaan parantaa samalla, kun potilaiden ja 
henkilöstön hyvinvointi paranee.

Selkeät, mitattavat tavoitteet
Suomessa on jo käynnissä useita älykäs sairaala 
-hankkeita, joissa Siemens toimii kumppanina. 
Hankkeissa asetetaan selkeitä, saavutettavissa 
olevia tavoitteita. 

- Tämänhetkiset sairaalahankkeet Suomessa 
tavoittelevat 10 - 15 prosentin säästöjä ja tuot-

tavuuden kasvua, Siemens Healthineersin toi-
mitusjohtaja Jarno Eskelinen vahvistaa.

Eskelinen mainitsee esimerkkinä Keski-Suo-
men sairaanhoitopiirin uuden Sairaalan No-
van, jossa Siemens Healthineers toimii kump-
panina kuvantamisen laitteiden ja palveluiden 
osalta. 

- Räätälöity teknologia ja pitkä kumppanuus 
mahdollistaa sen, että tavoitteet ovat täysin 
saavutettavissa. 

Siemens Osakeyhtiö toimii kumppanina 
myös OYS 2030 -hankkeessa, jossa Oulun 

yliopistollisen sairaalan alueelle nousee vuo-
teen 2030 mennessä uusi, arviolta 40 prosent-
tia edeltäjäänsä energiatehokkaampi kiinteis-
tö. Siemens toimittaa OYS 2030 -hankkeeseen 
älykkään kiinteistönhallintajärjestelmän. 

 Oulun yliopistollisen sairaalan alueelle  
rakennetaan OYS 2030 -hankkeen vision 
mukaisesti maailman älykkäintä sairaalaa. 

 Esko Ahon mukaan terveydenhuollon  
kaikilla osa-alueilla tarvitaan tuottavuutta 
parantavia toimia.

Siemens Osakeyhtiö
www.siemens.fi
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Suomessa käynnistyy sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla 
vuosittain useita merkittäviä 
rakennushankkeita, joissa on 
tarkat kustannus-, aikataulu- ja 
laatutavoitteet. Boost Brothers Oy 
on kehittänyt Milestone-mallin, 
jonka avulla tilaaja voi varmistaa 
näiden tavoitteiden saavuttamisen.

Milestone-mallia käytettäessä rakennushanke 
jaetaan suunnitteluvaiheessa välitavoitteisiin, 
joita on tyypillisesti 10 - 12 ehdotussuunnitte-
lusta rakentamiseen ja takuuaikaan. 

Väliarvioinnissa kerätään ja arvioidaan 
hankkeen tavoitteiden kannalta tärkeää tietoa 
viideltä osa-alueelta eli aikataulun toteutumi-
sesta, laadunvarmistuksen toimenpiteistä, kus-
tannuksista suhteessa investointi- ja ylläpito-
budjettiin, käyttäjä- ja tilaajatyytyväisyydestä 
hanketiimiin sekä innovaatioiden määrästä ja 
vaikutuksesta. Näiden lisäksi arvioidaan tur-
vallisuus. Projektitiimi vastaa tarvittavien ai-
neistojen kokoamisesta ja väliarvioinnin to-
teuttaa ulkopuolinen asiantuntija.

- Kehittämämme kansainvälisestikin ainut-
laatuinen Milestone-malli sopii rakennushank-
keiden suunnittelun ohjaamisen ja hallinnan 
työkaluksi kaikissa urakkamuodoissa. Se on ke-
hitetty erityisesti isoja hankkeita varten, mut-
ta soveltuu hieman räätälöitynä myös pienem-

piin hankkeisiin. Mallia voidaan soveltaa myös 
peruskorjaushankkeisiin, operatiivinen johtaja 
TkT Matti Sivunen mainitsee.

Selkeä reaaliaikainen tilannekuva
Boost Brothers aloitti Milestone-mallin kehit-
tämisen vuonna 2013. 

- Kehittämisen alkusysäys oli todellinen asia-
kastarve. Kustannus-, aikataulu- ja laatutavoit-
teiden hallinta oli rakennushankkeissa todella 
olematonta ja tilaajat maksoivat liikaa huonos-
ta laadusta ja viivästyneistä urakoista. Aloim-
me miettiä ratkaisua tähän, ja työn tuloksena 
syntyi väliarviointimalli, Sivunen sanoo. 

Jo ensimmäisten sovelluskohteiden jälkeen 
huomattiin, että Milestone-malli todellakin 
toimi. Tähän mennessä malli on ollut käytös-
sä yli kymmenessä hankkeessa. Esimerkkejä 
ovat Kinnarin koulu  Järvenpäässä ja Järven-
pään uusi sosiaali- ja terveyskeskus.

Sivunen mainitsee, että Boost on kehittänyt 
toisen sukupolven väliarviointimallia vuodes-
ta 2017 alkaen. Tässä mallissa on suunnitte-
luvaiheessa ”välitavoitteita välitavoitteiden si-
sällä” eli seuranta on jatkuvaa kahden viikon 
jaksoissa. Selkeän reaaliaikaisen tilannekuvan 
ansiosta epäkohtiin voidaan puuttua entistä 
nopeammin ja suunnittelua voidaan ohjata 
oikeaan suuntaan. Rakennusvaiheessa siirry-
tään kolmen kuukauden seurantajaksoihin. 
Uutta Milestone-versiota on pilotoitu kolmessa 
hankkeessa.

Boost Brothers Oy
Kellosilta 7, 00520 Helsinki
Puh. 040 750 2775
juho-kusti.kajander@boostbrothers.fi
www.boostbrothers.fi

Operatiivinen johtaja TkT Matti Sivunen 
toteaa, että Boost Brothers Oy:n kehittämä 
Milestone-malli sopii rakennushankkeiden 
suunnittelun ohjaamisen ja hallinnan työka-
luksi kaikissa urakkamuodoissa.

Rakennuttamisen asiantuntijapalveluja 
tuottava Boost Brothers on yksi 
nopeimmin kasvavista rakennuttamisen 
palveluihin erikoistuneista yrityksistä 
Suomessa. Yrityksen asiakkaina on 
useita merkittäviä tilaajaorganisaatioita 
sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Milestone-malli auttaa saavuttamaan 
rakennushankkeen tavoitteet

Järvenpääässä sijaitsevan Kinnarin 
koulun rakennushankkeessa käytettiin 
Milestone-mallia.
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