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Potilasryhma- ja potilaskohtainen suoritekirjanpito ja kustannuslaskenta 

1. Tausta Sekä sairaaloiden asemassa ettS sisaisessa hallinnossa on 
tapahtumassa muutoksia, jotka edellyttiivät entista tarkempaa 
tietoa myös hoitojen kustannuksista. Naita muutoksia ovat: 

- uusi erikoissairaanhoitolaki 
- erityistason hoitojen korvaukset 
- valtionosuuksien kanavoiminen kuntien kautta 

kuntainliitoille 
- tulosjohtamisen soveltaminen terveydenhuoltoon 

Tulosjohtamisen toteuttaminen terveydenhuollossa merkitsee 
taloudellisen vastuun hajauttamista sairaanhoidosta vastaa- 
ville tylosyksik6ille. Hajottaminen vaatii tulosyksiköiden 
taloudellisenp~Stänt~vallanlis~ämistäsovituntoimintasuun- 
ni telman ja talousarvion puitteisa. Jotta kliinisen ja 
taloudellisen vastuun yhdistäminen olisi mahdollista on 
hoidon kustannukset liitettava annettuihin hoitoihin. Tämä 
edellyttaa kustannusten laskemista potilaskohtaisesti. 

Kliinisten tulosyksiköiden tulosvastuu edellyttaa sairaaloi- 
den sistiisten palvelusten kustannusten sisallyttämistä suo- 
raan tulosyksikön mäararahaan. Sairaanhoidollisten palve- 
luyksiköiden ja muiden palveluiden (huolto ja hallinto) 
palvelut laskutetaan kliinisilta tulosyksiköiltä sisäisten 
siirtohintojen avulla. Rahavirrat kytketään reaalivirtoihin. 
Tämaedellytta€ivalipanosten (laboratoriotutkimukset, toimen- - piteet jne.) yksikkökustannusten laskentaa hinnoittelua 
varten. 

2. Potilaskohtainen suoritekirjanpito ja kustannuslaskenta 

Potilaskohtaisen suoritekirjanpidon ja kustannuslaskennan 
tavoitteena on yhdistaa kaikki saman potilaan tietyn saman 
terveysongelman hoitamiseen kaytetyt välisuoritteet; tutki- 
mukset, toimenpiteet, hoitopäivät, käynnit, lääkkeet, apuva- 
lineet jne. yhdeksi potilaskohtaiseksi kokonaisuudeksi. 
Samanaikaisesti suoritetietoihin yhdistetään niiden yksikkö- 
kustannukset. Näin saadaan kuva potilaan koko hoidosta; 
suoritteista, niiden yksikkökustannuksista ja hoidon ko- 
konaiskustannuksista. 



Tiedot kootaan sairaaloiden perustietojtlrjestelmicta eril- 
lisilla "tietoimureilla" ensin vakiomuotoisille yhta hoito- 
kertaa (avohoito ja vuodeosastohoito) koskeville tietueille, 
josta on kolmea tyyppia 

- hoitokertatietue 
- vtilisuoritetietue 
- kustannustietue 

Tämän jtilkeen tietueelle tallennetaan erilaisia laskennal- 
lisia tietoja (potilasryhmittelyt). Lopuksi samaan hoitoko- 
konaisuuteen kuuluvat hoitokertakohtaiset tiedot yhdistetaän 
yhdeksi hoitokokonaisuutta kuvaavaksi tiedoksi/tietueeksi. 
Tietue on samalla sairaalan paasuoritteen, toteutuneen hoi- 
don, kuvaus (HOPO/hoidettu potilas). 

Eri tietojarjestelmien ja tiedostojen yhdistely ja perusele- 
mentit on kuvattu oheisessa kuviossa. - 
Potilaskohtaisen suorite- ja kustannuslaskentatiedon tehta- 
väna on parantaa kliinisen tulosyksikön suunnittelua, seuran- 
taa ja ohjausta. Suorite- ja kustannustiedot muodostavat 
ohjaus j ar j es telman keskeisen tietolähteen, jonka avulla 
tulosyksikön esimies voi tukea päätöksentekoa analysoimalla 
yksikön toimintaa (diagnoosi), etsimtillä poikkeuksia (haly- 
tys) ja ptltlttämtillti tarvittavista muutoksista (ohjaus). 
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