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IV. Potilasryhmittely-, kustannuslaskenta ja 
johdon tietojarjestelmat 

SUUNNITTELU 
- Henkilöstökustannusten laskenta 
- Siivoustyön kustannusten laskenta 

Maij aliisa Junnila 



ATOP-HETA 
HENKILOSTOTARPEEN SUUNNITTELUOHJELMA 

TULOS JOHTA JA TARVITSEE MITTAREITA 

Suomen sairaalat ovat karsineet käyttömenojaan yli 600 miljoonaa vuonna 1991. 
Menoja karsittiin valtaosin ns. juustohöylämenetelmällä. Keinoina käytettiin 
sijaisten käytön minimointia ja osastojen sulkemisia. Menetelma kasvattaa 
henkilökunnan työpainetta, joskus jopa kohtuuttomasti, koska säästöt eivät tällä 
menetelmällä kohdistu sinne, missä on väljimmät resurssit. Menetelma voi lisäksi 
huonontaa potilaan saamaa palvelua ja vähentää palvelun saatavuutta kohtalokkaas- 
ti. 

Vaikka kustannuksia karsitaan, voidaan toiminnan laatua kuitenkin parantaa. 
Tulosyksikön tehtävänä on selvittää erikoisalansa palvelutarve alueella ja määritellä 
sen pohjalta toimintastrategia. Se joka pystyy tuottamaan palvelunsa joustavasti ja 
kohtuullisin kustannuksin, tulee selviytymään hintakilpailussa. 

Kustannusten karsintaan tulee lähteä kokonaisvaltaisesta toiminnan tarkastelusta 
sekä turhien toimintojen karsimisesta. Työnkulut tulee suunnitella siten, että 
asiakas saa palvelun juuri oikeaan aikaan ja tarpeeseen ja lisäksi mahdollisimman 
pienin kustannuksin. 

ATOP-HETA 

Atop-Heta on kehitetty henkilöstötarpeen suunnittelun apuvälineeksi ja työpanok- 
sesta aiheutuneen kustannusten laskentaan. Tulosyksikkö analysoi palvelupmsessit 
ja muokkaa ne haluamallaan tavalla. Sovittuun toimintaan käytettävä aika mitataan 
ja tiedot tallennetaan ATOP-HETA atk-ohjelmaan. Ohjelma tuottaa 

* työyksikön koko henkilöstön virkatarpeen ilman erillisten työvuoro- 
taulukoiden tekoa. Laskelma ottaa huomioon virkaehtosopimuksen 
ehdot ja mahdollistaa joustavat työaikajajestelyt 

* käytettävissä olevan työajan henkilöstöryhmittäin minuutteina esimer- 
kiksi hoitopäivää, kayntia, leikkausta ja ravintopäivää kohti 

rk henkilöstömenot kokonaisuutena ja henkilöstöryhmittäin esimerkiksi 
hoitopäivää, käyntiä, leikkausta ja ravintopäivää kohti 

rk vertailuja eri yksiköiden ja sairaaloiden hoito-, tutkimus- ja toimenpi- 
deajois ta 

rk simulointimahdollisuuden erilaisten työmenetelmien ja työjajestelyjen 
vaikutuksista työvoiman tarpeeseen ja kustannuksiin 





A T O P - K U S T A N N U S  

Atop-Kustannus on tarkoitettu siivouksen, kiinteistöhuollon ja palvelutehtävien 
kokonaiskustannusten laskentaan ja budjetointiin. Atop-Kustannus on tarpeelli- 
nen laskentaväline julkishallinnolle, liikelaitoksille, huoltoliikkeille, sairaaloille, 
teollisuudelle, siivousliikkeille ja konsulteille. 

Atop-Kustannus on turvallinen ja luotettava laskija myös vasta-alkajan käsissä. 
Ohjelman tiedoston ja automatiikan ansiosta työmenekit ja työtunnin hinta ovat 
jo useasti riittävät perustiedot. Automatiikka laskee oikean tuloksen hetkessä. 

Tarvittaessa automatiikan arvoja voi muuttaa laskijan toimialan tai yrityksen 
toteutuneiden lukujen mukaisesti. 

Atop-Kustannus on oikea ohjelma simuloimaan eri siivous- tai palveluvaihtoeh- 
tojen kustannuseroja. Palveluyritys voi ohjelman avulla määritellä halutut käyt- 
tökatteet, jolloin saadaan valmiita tarjous-laskelmia eri vaihtoehtojen mukaisesti. 

Atop-Kustannus tulostaa erilaisia tunnuslukuja kustannuksista ja työmenekeistä. 

Atop-Kustannus saa perustietonsa suoraan esim. Atop-3 työnmitoitusohjelmasta. 
Ohjelmat noudattavat rationalisointisopimuksia sekä työntutkimukseen perustu- 
via std-arvoja ja uusinta alan tietojenkoodaustekniikkaa. 

Kustannuslaskentatietojen ryhmittely noudattaa 1LO:n (kv. työjä rjestö) suosituk- 
sia. 

Atop-Kustannus on luotettavaa Atop-laatua. Ammattilaisten työväline, jota 
vasta-alkajakin osaa käyttää. 

Yhteystiedot: 

ATOP-YHTIOT 
Ristipellontie 15 
00390 Helsinki 
puh. (90) 547 1300 

Esittelyaika: 

Konsultti Maijaliisa Junnila esittelee ohjelmaa ATK-päivillä maanantaina 18.5. 
klo 15.30, esittelytila NUIJANTAKKA. 




