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JOHDANTO 

Samalla kun medisiiniset hoitomahdollisuudet lisddntyvdt, niiden ja resurssien vdlinen 

kuilu syvenee. Uuudenlaisen johtamistyylin on ajatettu helpottavan tilannetta. Sen 

yksi osa-alue on kustannusten selvittely ja niiden kehityksen seuranta. Lddkdriliiton 

lokakuussa 1989 asettamassa tyOryhmdssä pidetddn tdrkeimpdnd sairaala- ja 

terveyskeskustasolle sovettuvia mittareita, joiden avulla voitaisiin arvioida toiminnan 

tuloksellisuutta seka tehdd päatöksid varojen suuntaamisesta huomioiden laatu niin 

potilaan kuin medisiinisestäkin ndkOkulmasta. TyOryhmd on sitd miettd, ettd 

tuottavuutta tulisi mitata tyOyksikOiden tasolla ja samoin palkkausta tulisi kehittdd 

tyOyksikOiden pohjalta. (Tulosmittausta pohditaan ~ddkd~iliitossa. Lddkdrilehti 

1990;27:23652366). 

TAYS:n kliinisen kemian yksikkO on toiminut yhtend tulosjohtamisen kokeiluyksikkOnd. 

Laboratorio soveltuu talldiseen kokeiluun hyvin, silld se on perusrakenteeltaan Idhelld 

yriiysmaailmaa. Se tuottaa suhteellisen selkeästi mddriieltdvissd olevia 'tuotteita', 

joille kustannustekijdt on varsin helposti kohdennettavissa. Tulosjohtaminen edellyitdd 

tietoutta kustannuskehityksestä eli kustannusseurantaa; vuoden aikana on 

useanpaan otteeseen pystyttdvd tarkastelemaan suunnitelmien toteutumista 

laadittuun budjettiin ndhden. Samalla rakentuu pohja toimintojen analysoinnille. 

Kustannusseurannan reaaliaikaisuus perustuu laboratorion talousarvion jakamiseen 

itsendisiin tulosryhmiin, joille on selkedsti mddriiettdvissd toimintatavoite. Kustannuksiin 

vaikuttavat tapahtumat on oltava helposti kohdennettavissa ja ne on kirjatiava 

reaaliaikaisesti (laskujen kirjaus!). Tdmdn kirjaamisen sekd kustannustietojen saamisen 

yksinkertaisuuteen, nopeuteen ja helppouteen kannattaa panostaa, jotta 

kustannusseuranta olisi sujuvaa eikd vaatisi keneltdkddn kohtuutonta tyOmddrdd. 

~ÄHT~KOHDAT REAALIAIKAISELLE KUSTANNUSSEURANNAUE 

Laboratoriolla, kuten milld tahansa osastolla tai yksikOlld, on karkeasti ottaen 

kahdenlaisia kustannuksia. Ensiksikin 1)suoritteille suoraan kohdennettavat W, 

jotka muodostuvat QQJ,&Q. tarvike-, laitteisto- ja tilakustannuksista. Tdmd edellyitdd 

pyyntbjen, henkil&tOn, laitteiden ja tilojen kohdentamista tulosryhmille, mikd omalla 

ryhmdjaollamme oli selkedsti toteutettavissa. Pyynt 8 sisdltdd kokeilussamme kaiken 

pyynnOn vastaamiseksi tarvittavan toiminnan: rinnakkaismddritykset, kontrollit, 

laaduntarkkailun. yms. Koska pyyntb sairaalan ja laboratorion toimintakdytdnnOssd 



on keskeinen, selked yksikkO, emme katsoneet tarpeelliseksi sen jakamista pienempiin 

osiin. 

Toisen kustannuskokonaisuuden muodostavat 2)- (osaston/yksikOn) 

(sairaalan tai terveyskeskuksen) yIeisW, kuten TAYS:issa hallinnosta, ATK-palveluista, 

kohdistamatto jddneistd huolloista, tarvikkeista, tiloista aiheutuvat kulut eli 

vyOrytettdvd osuus. Ndmd toiminnot ovat vdtitdmd~Omid osastolle/yksikOlle ja 

kuuluvat ndin ollen yksittdisenkin suoritteen laskennalliseen kustannukseen. 

Vaitakunnallinen SAMPO-tietojdrjestelmd tarjoaa mahdollisuuden saada 

kuukausittain mm. tarvikekustanukset kustannuspaikoittain kohdennettuna seka 

henkilOkustannukset henki1OstOryhmittdin: akateemiset, hoitohenkilOkunta, muut. 

Palkkakustannukset kirjautuvat yhteiskustannuspaikalle ja laskennassa olemme 

kdytidneet ryhmien keskimddrdistd palkkakustannusta seuranta-ajaita. 

Laiterekisterin muodostamiseen on useita ohjelmavaihtoehtoja. Tdllaiseen rekisteriin 

voidaan kirjata laitteen kohdalle sen ostohinta, uushankintahinta (esim. vuosittain), 

huoitokulut, arvioitu kdytiOikd ja kustannuspaikka, johon se kuuluu. TAYS:n kliinisen 

kemian yksikOssd laiterekisteri on tehty PKOSohjelmaa (pdätekdytiOinen 

kunnossapidon ohjaus ja seuranta ohjelma, on osa Sampoa) hyvdksikdyttden. 

PyynnOt saatiin perusjdjestelmistd, ja ne jaettiin tulosryhmittdin. MyOs tilat ja 

henkiIOst0 jaettiin kustannuspaikkakohtaisesti. Toteutunut henkilOstOjakauma on syytd 

tarkastaa seuranta-aikavdlein, silld henkilOkulut ovat merkittdvd osa kustannuksista. 

SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUSSEURANTA 

Ohjelmaan syOtettdvi6 avainlukuja ovat: 

1) henki1OstOjakauma (akateemiset, hoite ja muu henkilOkunta) 

2) tarvikekulut 

2) laitekulut 

3) tilat 

4) pyyntOjen lukumddrd. 

Kyseiset luvut annetaan kustannuspaikoittain, ja haluttaessa tutkimuskohtainen 

kustannustieto tiedot syOtetddn tutkimuksiitain. 



Kustannuspaikan sisdlld voidaan tarkastella haluttua mddrdd erillisid suoriieita sen 

vaikuttamatta lainkaan karkeanpaan tasoon eli keskimddrdiseen kustannukseen. 

Kaikki kustannustekijdt voidaan siis tarvittaessa kohdentaa suoraan yksittdiselle 

suoritteelle. Kirjaamisesta huolehtivat kustannuspaikoittain vastuuhenkilöt. He voivat 

lisdksi arvioida sen tarkkuuden, jolla tutkimuskohtainen kirjaus tapahtuu, ja 

tarvittaessa ilmoittaa ohjelmalle kertoimen, jolla lasketaan korjattu arvo yksittdistd 

suoritekustannusta laskettaessa. Tätd toimintaa kutsumme tasaukseksi. 

Yleiskustannusten vyöryfysperiaufieista ei ole olemassa yhtendistd kaytdntöd. Useissa 

paikoissa on vield tdIId hetkelld ulkopuolisten vybrytettdvien kustannusten osalta 

mahdollista saada ainoastaan eriielemdtbn kokonaissumma. Sisdiset ja ulkoiset 

yleiskulut voidaan jakaa joko yhteenlaskettuna kokonaissummana kaikki samalla 

periaatteella vybryttden (esim. 20% kustannuksista ohjataan pyyntöjen suhteellisen 

osuuden mukaan, 80% niiden kustannusosuuden perusteella) tai mikdli eritellyn 

tiedon saaminen jo on mahdollista, kunkin kustannuserdn voi vybryttdd myös omalla 

periaatteellaan. Ldhivuosien aikana yleiskustannuksia on pyrittdvd kohdentamaan 

kustannuspaikoille ja suoritteille yhd oikeudenmukaisemmin aiheuttamisperiaatetta 

noudattaen, jolloin laskennan tulos muotoutuu Idhemmdksi todellista kustannusta. 

LOPUKSI 

Ristiriita resurssien ja terveyspalvelujen kysynndn vdlillä on ollut aina olemassa. 

Julkisen sektorin johtamistyylin murroksen myötd suuntaudutaan kohti tulosjohtamista 

niin ulkomailla kuin Suomessakin. Resurssien mahdollisimman oikeudenmukaiseen ja 

jdrkevddn hyvdksikdyttöön koetetaan tdmdn ajattelumallin mukaisesti pddstd 

mddrittelemdlld erilaisia m'iareita terveydenhuollon kdyttbön. Ndistd keskeisinpdnd 

mittariitavoitteena voitaneen pitdd HOPOa eli hoidettua potilasta, jonka laskemiseksi 

on palveluyksiköiden kustannustietojen ottava olemassa. Tdrked johtamisen vdline on 

myös kustannusanalyysil-seuranta, joka on yhtend edellytyksend HOPOakin 

mddritettdessä. 






