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Perusterveydenhuollon kustannusseuranta 

Kunta erikoissairaanhoidon kustannusten ohjaajana ( Ecomed OR) 

Uudenmaan erikoissairaanhoito on saanut runsaasti huomiota tiedotusvälineissä erityisestä korkean kustan
nustasonsa johdosta. Osittain esitetyt tiedot ovat paikkansapitäviä, usein kuitenkin liiallisia yleistyksiä. 
Useat Uudenmaan kunnat järjestävät erikoissairaanhoitonsa hyvinkin keskimääräisillä kustannuksilla ja 
esimerkiksi Espoo ja Vantaa ovat suurten kaupunkien vertailussa asukaslukuun suhteutettuna joukon häntä
päässä. Molemmilla kunnilla on kuitenkin edessään nopea väestökasvu ja keskimääräistä nopeampi vanhus
väestön lisäys. Jotta väestömuutokset omalta osaltaan eivät aiheuttaisi nopeaa kustannuskasvua, on haettava 
vaihtoehtoisia ratkaisuja koko sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen erikoissairaanhoito mukaanlukien. 

Keskeisenä ongelmana erikoissairaanhoidon hallinnossa Uudellamaalla on kuntien kuuluminen kahteen 
sairaanhoitopiiriin, Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ( Helsingin osalta Helsingin sairaanhoitopiiriin ) ja 
HYKS-piiriin. Kun lisäksi Uudenmaan sairaanhoitopiiri on jakaantunut itsenäiseen toimintaan pyrkiviin 
sairaanhoitoalueisiin, yhteinen erikoissairaanhoidon hallinta puuttuu kokonaan. Sosiaali- ja terveysministe
riö onkin asettanut työryhmän, joka suhteellisen lyhyellä aikataululla tulee antamaan esityksensä Uuden
maan erikoissairaanhoidon hallinnon uudelleenorganisoinnista. 

Uudellamaalla siirryttiin kattavaan tilaaja-tuottaja mallisiin palvelusopimuksiin tämän vuoden alussa. Sa
malla myös HYKS siirtyi pääosin DRG hinnoitteluun hoitojaksojen osalta. Ongelmana on edelleen tilausten 
sitovuus. Yhden kunnan vaikutusmahdollisuudet hallinnoitaan hajanaisessa erikoissairaanhoidossa ovat 
edelleen pienet, varsinkin kun edes kuntien yhteinen tahto ei aina näytä tulevan kuulluksi, jos sitä yleensä 
aikaansaadaankaan. Ongelmana on myös edelleen se, että kunnan luottamushenkilöt erikoissairaanhoidon 
hallinnossa samaistuvat erikoissairaanhoitoon ja tekevät päätöksiä, jotka ovat oman kunnan aikaisemmin 
esittämien linjausten vastaisia. 

Kunnan tehtävänä on huolehtia asukkaittensa terveydenhuollosta, mukaanlukien erikoissairaanhoidon. Ter
veydenhuolto ei juurikaan sisällä subjektiivisia oikeuksia, joten käytännössä kunnan panostaman rahamää
rän erikoissairaanhoitoon tulisi ilmaista kunnan huolehtimistasosta, kunnan vastuusta. Toistaiseksi vastuu 
on siirtynyt erikoissairaanhoidon tuottajille ja palvelusopimukset eivät ole pitäneet. Yhtenä syynä tähän on 
osaltaan ollut Drg pohjainen laskutusmenettely, joka sairaalan kannalta tuottaa sitä enemmän, mitä enem
män suoritteita tulee. Maksajan kannaltahan tilanne on päinvastainen. Jos kunnat vähentävät tilauksiaan, 
sairaala ei pysty nopeasti sopeuttamaan kustannuksiaan alentuneelle tilauskannalle. Tämä johtaa joko siihen, 
että tilausten mukaisesti suoritteita vähennetään, mutta tuotantokustannukset säilyvät entisinä ja sairaala 
tuottaa tappiota. Jos toimintaa jatketaan resurssien tehokkaalla käytöllä tuotetaan liikaa suoritteitaja ylite
tään palvelusopimusehdot. Tulisikin uudelleen harkita siirtymistä sairaala-/klinikkatasoiseen budjetointiin 
kuntien tilausten pohjalta. Kuntien lopulliset maksuosuudet voisivat määräytyä Drg pohjaisesti lasketusta 
käytöstä. 



Tilaaja-tuottaja mallin toimivuus on jokseenkin mahdotonta myös sen takia, että kunta toimii samalla tilaa
janaja tuottajana. Erityisen selvä tilanne on silloin, kun kunta vastaa pääosasta alueellansa sijaitsevan alue
sairaalan kustannuksista, kuten Espoo vastaa n. 80% Jorvin kustannuksista. Toimintojen siirtäminen pois 
"omasta" sairaalasta esim. halvempien DRG hintojen johdosta johtaa oman sairaalan tuottavuuden alenemi
seen ja kunnan kannalta kokonaiskustannusten nousuun. Kasvavan kunnan kannalta varsinaista vähentämis
tä erikoissaraanhoidon kustannuksissa ei voi olettaa tapahtuvan. Lisäpanostuksen suhteen tullaan kuitenkin 
aina arvioimaan vaihtoehtoiset palvelumahdollisuudet. Palvelurakenteen muutoksella haetaan kustannus
säästöjä palvelujen pysyessä samalla vähintäänkin entisellä tasolla. Näiden päätösten tekemisessä kustan
nusseurannan mahdollistava atk-ohjelma on välttämätön työväline. Toinen välttämätön edellytys onnistu
neella yhteistyölle ja hoidon porrastukselle on luottamuksellinen kanssakäyminen ja yhdessä asioista päät
täminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. 

Terveyskeskuksen omalla toiminnalla on vaikeata saada nopeita tai suuria vaikutuksia erikoissairaanhoidon 
kustannuksiin. Ecomed ohjelmasta saadun tiedon perusteella Jorvin sairaalan avohoitokäynneistä 33% on 
terveyskeskuksen lähetteellä syntyneitä ensikäyntejä. Näihin voisi mahdollisesti vaikuttaa lähetekäytäntöä 
tarkemmin selvittämällä. Ensikäynnin jälkeen kustannusten syntyminen on täysin erikoissairaanhoidon hal
linnassa. Jorvin osalta vastaa 34% kustannuksista, terveyskeskuksen lähetteellä syntyneet ensikäynnit 22% 
ja muut vastaanottokäynnit 44%. 

Luennossa tuodaan esimerkkien avulla esiin Ecomed ohjelman mahdollisuuksia erikoissairaanhoidon kus
tannusten ja porrastuksen seurannassa. Lisäksi selvitetään tietokantaohjelman ( Access ) ja talukkolaskenta 
ohjelman ( Excel ) tuomia lisämahdollisuuksia kerättyjen tietojen iisäanalysoinnissa. 


