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sen rakentamisperusteet vaihtelevat 
maassamme kohtuuttoman paljon. 

Kävipä sotessa aikanaan miten tahansa, 
jokaisen tuottajan on tunnettava oman 
toimintansa kustannukset nykyistä 
tarkemmin. Tähän on monta syytä, kuten 
alihankinta, joka tulee jatkossakin ole-
maan yhtä tavallista kuin nyt. Palveluiden 
hankkijan on tunnettava omat kustannuk-
sensa suhteellisen tarkasti ennen kuin sen 
kannattaa edes harkita alihankkijan pal-
veluihin turvautumista. Ns. käänteisessä 
markkinassa ostaja asettaa hinnan, johon 
myyjä suostuu. Hinnan on hyvä vastata 
ostajan omia tuotantokustannuksia. 

Tuotantokustannusten laskennan 
tulisi tarkentua aikaa myöten. Esimerkiksi 
leikkausriskin on myötäiltävä vähintään 
ASA-luokitusta ASA 4:n 
merkitessä todennäköi-
sesti suurempia hoito-
kustannuksia kuin ASA 
1:n. On huomattava, että 
palvelumarkkinoiden 
”terve” toiminta edellyt-
tää nykyistä selkeämpää tuotevastuuta. 
Hoidon tuottajan tulisi vastata hoitoon 
liittyvien komplikaatioiden hoitamisesta 
ilman, että sillä olisi enää nykyisen kaltais-
ta oikeutta lisälaskun kirjoittamiseen saati 
oikeutta lähettää potilasta ”korjattavaksi” 
ilman taloudellisia seuraamuksia.  

Myös arkisen työn johtaminen edel-
lyttää tuotantokustannusten luotettavaa 
selvittämistä ja tuntemista. Työvoima-
kustannukset ovat lähes poikkeuksetta 
kokonaiskustannusten suurin erillinen 
tekijä. Tehokas toiminta edellyttää, että 
ammattihenkilökuntaa käytetään mahdol-

lisimman viisaasti. Viisaus ei tarkoita tässä 
hiostamista vaan toimivaa työnjakoa, 
ohjaustiedon ajantasaisuutta, päällekkäis-
ten toimintojen vähentämistä, odottelun 
supistamista minimiinsä ja täysin tar-
peettoman työn karsimista. Ilman sisäistä 
laskentatoimea kokonaiskuvan saaminen 
työn järjestelyistä on ylivoimainen tehtä-
vä. 

Sisäisen laskennan vaativimpiin tavoit-
teisiin kuuluu silti ammattihenkilökunnan, 
esimerkiksi lääkäreiden jatkokoulutuk-
sen arvottaminen. Ellei kouluttamista 
sisällytetä julkisen terveydenhuollon 
tuotevalikoimaan, sektorin kilpailukyky 
on takuuvarmasti uhattu. Koulutetta-
vat eivät ole edullista työvoimaa, kuten 
maallikkopoliitikoilla on taipumus ajatella. 

Ajatellaan vaikkapa opera-
tiiviselle alalle erikoistuvaa, 
jonka tuotannollinen teho 
on 2/3 kokeneen spesialistin 
tehosta ja palkka vain puolet 
tämän palkasta. Hyvä kaup-
pa, sanoo poliitikko; katast-

rofi, sanoo asiantuntija. Tuotannostahan 
jää puuttumaan peräti kolmannes, mikä 
kasvattaa yksikkökustannuksia usealla 
kymmenellä prosentilla antaen kilpaili-
jalle muhkean etulyöntiaseman. Palkan 
positiivinen hintavariaatio ei riitä kompen-
soimaan työajan negatiivista määrävariaa-
tiota sanoisi ekonomisti saman asian. 

Onneksi tietotekniikka laskenta-
algoritmeineen tarjoaa oivan apuneuvon 
sisäiselle laskentatoimelle. Sisäinen kus-
tannuslaskenta on loppujen lopuksi vain 
hoitoprosessin projektio rahapinnalle, ei 
sen kummempaa.

Rinteen hallitus etsii nyt omaa 
ulospääsyään soten sokkeloista. 
Sitoutuminen edellisen hallituksen 

kahdeksaantoista maakuntaan oli ilmei-
sesti yksi hallitussovun ehto. Nyt kuiten-
kin päähallituspuolueen asiantuntija on 
ehdottamassa 22 maakuntaa. En lähde 
arviomaan, onko ehdotus hyvä vai huono. 
Tärkeintä olisi nyt tietää, mitä tehtäviä jär-
jestäjälle sälytetään. Samalla on pidettävä 
kiinni siitä, että järjestäjän väestöpohja 
riittää puskuroimaan hoitokustannusten 
satunnaisvaihtelut ilman kalliin hoidon 
tasausjärjestelmiä.  

Jatkoja odotellessa ministeriön tulisi 
nyt keskittyä sellaisiin tehtäviin, jotka 
on joka tapauksessa tehtävä toimin-
nan tehostumiseksi. Niistä on kaksi yli 
muiden, ja ensimmäinen on sääntöjen 
asettaminen laskentatoimen yhdenmu-
kaistamiseksi. Toinen on hoitotiedon 
virheettömän ja ajantasaisen saatavuuden 
varmistaminen integroidussa palvelujär-
jestelmässä. Seuraavassa keskityn vain 
edelliseen ”välttämättömyystehtävään”.   

Suomen terveydenhuollon kirjanpi-
dossa ei liene moittimista. Rahaa tulee 
ja rahaa menee eikä välistä varmaankaan 
ole tapana suuremmin vohkia. Sisäinen 
laskentatoimi sitä vastoin on useimmilla 
julkisilla tuottajilla rakentamatta, ainakin 
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