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Mikä on se  
maailma johon 
suunnittelemme 
uutta sairaalaa?
Ahveniston sairaala eli Assi valmistuu 
2024 ja sen tulee palvella toimintaa 
vuosikymmeniä.
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Digitalisaation 
seuraava askel
Onko nyt kyseessä digitalisaation 
aiheuttama toimialan murros vai 
lähinnä vain nykyiseen 
organisaatiorakenteeseen ja 
palvelumalliin liittyvä muutospaine, 
josta selvitään “pienellä viilauksella”. 
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Sairaala uutena 
palvelualustana
Sairaaloiden kohdalla murros 
tarkoittaa muuttumista hoitopaikasta 
terveyskeskeiseksi palvelualustaksi 
joka ymmärtää, päättelee ja oppii 
asiakkaista ja henkilökunnasta ollen 
vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.
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Älykäs 
järjestelmä

1. Ymmärtää

2. Päättelee

3. Oppii

4. Vuorovaikuttaa
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Turingin koe
Koe mittaa tekoälyn ihmismäisyyttä asettamalla se 
keskustelemaan ihmisen kanssa esim. kirjallisesti. 
Ajatuksena on, että tietokone on älykäs, jos sen 
vastauksia ei pysty erottamaan ihmisen vastauksista, 
eli tarkkailija ei osaa sanoa, onko 
keskustelukumppani ihminen vai kone.
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Taustaprosessien 
automatisointi
Kun autonomiset autot ovat 
yhteydessä toisiinsa Iot:n avulla, 
jarrusignaali etummaisesta autosta 
lähtee muille autoille vain 0,1 
sekunnin viiveellä. Kuljettajan 
reaktioaika vastaavassa tilanteessa 
on 1,4 sekuntia.
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Lean sairaala joka 
poistaa 8 hukkaa
Taustaprosessien automatisointi optimoi niin 
henkilökuntaa, tavaralogistiikkaa, asiakkaita ja 
palvelutuotantoa poistaen hukkaa.  
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Rakennus on uusi 
käyttöliittymä
Deloiten vuonna 2016 avattua Edge 
rakennusta Amsterdamissa pidetään 
yhtenä maailman älykkäimmistä  
rakennuksista, joka tunnistaa 
käyttäjän ja mukautuu hänen 
tarpeisiinsa.
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Kyse ei ole enää 
vain teknolgiasta
Teknologia on koko ajan halvempaa 
ja helpommin saatavissa. Ilman 
organisaation sisäistä kyvykkyyttä se 
jää kuitenkin demoiksi ja kalliiksi 
piloteiksi. 

14



Rajapinta toimija
Sisäisten ydintoimintaa tukevien 
tietojärjestelmien tilalle keskiöön 
nousevat yhä enemmän ulkopuoliset 
järjestelmät, jotka asiakkaan kautta 
linkittyvät sairaalaan ja joihin 
integroituminen muodostaa jatkossa 
yhä isomman osan asiakaskokemusta.   
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Assin älykkyys
Modernissa älykkäässä sairaalassa 
älykkyys ei synny uudesta älykkäästä  
teknologiasta vaan ihmisistä, jotka 
osaavat yhteisesti kehittää ratkaisuita  
sekä integroida ne käytäntöön uuden 
palvelualustan kautta, joka Assi on.      
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ICT:n uusi rooli
ICT-palveluiden roolin muutos 
tukifunktiosta ja tietoteknisestä 
asiantuntijasta aina läsnäolevaksi 
ydintoiminnan kehityskumppaniksi 
on haaste. Kyse ei ole enää 
teknologiaosaamisesta vaan kyvystä 
tuottaa ydintoiminnalle arvoa 
tuottava alusta, jota ydintoiminta ei 
osaa nähdä tai suoraan määrittää. 
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Kiitos kaikille 
mielenkiinnosta
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