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Terveyden- ja sairaanhoidon
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uolen vuosisadan mittaisen
ammattiuran aikana suomalainen
julkisen sektorin erikoislääkäri on
nähnyt terveydenhuollon veloitusperusteen muuttuvan kerran jos toisenkin.
Vielä pitkään 1960-luvulla kunta omisti
nimikkosairaansijoja kuntien yhteisissä
sairaaloissa. Osuuksista maksettiin omistussuhteiden mukaan. Näin Meilahden
tornikin täyttyi heti valmistuttuaan
sadoista Hesari kainalossa tassuttelevista sedistä ja tädeistä, jotka asuivat siellä
vuodesta toiseen, tammikuun 1. päivästä
joulukuun 31. päivään.
Pikku hiljaa siirryttiin maksamaan
sairaaloille sen tuottamista hoitopäivistä ja käynneistä. Kaikki hoitopäivät
hoitoympäristöstä riippumatta noteerattiin samanarvoisiksi. Sairaaloiden
tuottavuustavoitteiden kasvattamiseksi
sairaaloihin palkattiin liike-elämän kovapalkkaisia mutta mistään tietämättömiä
konsultteja kasvattamaan ns. ”hoitopäivätuottavuutta”. Tässä vaiheessa moni
alkoi käsittää sektorin puoluepoliittiseen
ohjaukseen liittyvän valtavan virheajattelun, joka teki mahdottomaksi mm.
päiväkirurgisen periaatteen soveltamisen. Muutamat mohikaanikollegat, kuten
Kokkolan Antero Hulkko ja Helsingin
Kari Asp ja Ulla Aromaa, alkoivat silti
soutaa vastavirtaan. ”Hoitopäivätuottavuus” – tuo hallinnollisen idiotian ikoni
– alkoi murentua.
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Soten ansaintalogiikka

1980-luvun lopulla sosiaali- ja terveysministeriölle luovutetussa toiminnan ekonomista ohjausta käsitelleessä
KIRJO-työryhmän raportissa esitettiin,
että suomalaisen erikoissairaanhoidon olisi hyvä tuotteistaa palvelunsa
kansainvälisen Diagnosis-Related Group
(DRG) -ryhmityksen mukaan. Jotain sen
suuntaista alettiin puuhatakin. Joka
puolelta kuultiin silloin sama klassinen
valitus: DRG-järjestelmä ei sovi millään
tavalla juuri meidän potilaittemme kuvaamiseen, vaikka kaikki keskussairaalat
hoitivat täsmälleen samanlaisia potilaita.
Vähä vähältä Nord-DRG -laskutus
silti valtasi alaa, vähä vähältä sen
soveltamisessa alettiin myös siirtyä
kansallisista (eli HYKS-HUS-ympäristössä
lasketuista) painokertoimista eli ekvivalenssilaskennasta lisäyslaskentaan.
Tätäkään muutosta ei sovi vähätellä:
vain lisäyslaskenta tekee mahdolliseksi
palvelukokonaisuuden kustannusrakenteen avaamisen. Se puolestaan on
tehokkaan manageriaalisen johtamisen
ensimmäinen edellytys: ekvivalenssilaskenta voi kertoa, että moottori nakuttaa,
mutta tarvitaan lisäyslaskentaa paljastamaan, mikä on vialla.
Sitten Suomeenkin roudattu Harvardin Michael Porter esitti, että terveydenhuollossa tulisi pyrkiä maksamaan
arvontuotannosta, siis terveyden
määrän lisääntymisestä eikä tuotetuista
palveluista. Ajatus oli kaunis, ja – kuten
kaikkein kauneimmat ajatukset yleensäkin – sellaisenaan jokseenkin mahdoton
totutettavaksi. Ajattelutapamme alkoi

silti järkevöityä: alettiin kysellä, olemmeko edes palvelualalla vai pikemminkin
investoimassa rajallisia voimavarojamme lähimmäistemme jokapäiväisen
pärjäämisen tukemiseen. Ero huvipuiston ja sairaalan ansaintalogiikan välillä
alkoi selventyä: Sairaaloiden pärjäämistuotteeseen on usein sovellettava pitkän
takaisinmaksuajan takia jopa diskonttausta. Huvipuiston riemuista on saman
vuoden lopulla jäljellä pari nuhruista
valokuvaa, ei muuta.
Soten onnistuminen terveydenhuollon kustannusten hallinnassa riippuu
pitkälti siitä, mistä sote-aikana aiotaan
maksaa, mikä on palveluntuottajan ansaintalogiikka. Sanottakoon vielä kerran:
soten perusajatus on sama kuin Managed Care Organizationin, jossa järjestäjä,
Yhdysvalloissa vakuutusyhtiö, Suomessa
maakunta, ottaa vastatakseen kaikkien
sen vastuulla olevien hyvinvointiriskistä.
Tämä on siis lähtökohta ja tämä määrää
ansaintalogiikan myös monituottajamallissa ja vapaassa valinnassa. Ratkaisu ei
painota pelkkää teknistä tuotekohtaista
tehokkuutta kuten DRG-järjestelmä.
Tämä ja vain tämä ratkaisu ottaa tiukan
otteen myös palveluvolyymista. Siksi
se on käsitykseni mukaan ainoa tapa
taittaa julkisen sektorin kustannuskehitys vuoteen 2029 mennessä kuuluisilla
kolmella miljardilla eurolla.
Tämän tavoitteen toteutumisesta
olemme vastuussa omille lapsillemme ja
heidän lapsilleen.
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