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Tulevaisuuden terveydenhuolto ja 
leikkausosaston kehittäminen

Janne Aaltonen

Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, sanotaan. 
Management-guru Peter Drucker onkin todennut: ”Trying to predict the future 
is like trying to drive down a country road at night with no lights while looking 
out the back window.” Jos ennustamista ei voida pitää niin erityisen tieteellise-
nä kuin älykkäänäkään toimintana, on kuitenkin syytä erottaa tulevan proaktii-
vinen ohjaaminen (johtaminen) ja kohtuullisella varmuudella ennakoitavissa 
olevaan varautuminen (riskienhallinta) ennustamisesta. Ennustamista olennai-
sempaa on siis keskittyä siihen, miltä me haluamme tulevaisuuden näyttävän 
ja mihin toimenpiteisiin sen saavuttamiseksi tulisi ryhtyä.

Oletetut uhat

Varsin yleinen huoli – globaalisti – kohdistuu ter-
veydenhuollon kustannuksiin, jotka kasvavat brut-
tokansantuotetta (BKT) nopeammin. Kun kunkin 
OECD-maan terveydenhuollon BKT-osuutta tar-
kastellaan suhteessa ko. maan bruttokansantuot-
teeseen eri vuosina, voidaan havaita kuvion 1 mu-
kainen relaatio: kun bruttokansantuote kasvaa, 

terveydenhuoltomenot suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen kasvavat 1. 

Tämä merkitsee taloustieteellisin termein todet-
tuna, että terveydenhuolto on ns. ”luxury good”: 
kun tulot kasvavat, yhä suurempi osa niistä käy-
tetään terveydenhuoltoon. Tämä ei varmaankaan 
ole yksinomaan huono asia, turhempiakin kohtei-
ta ”ylimääräiselle” rahalle voi kenties keksiä. Käy-
tännössä tämä merkitsee myös, että terveyden-

Kuvio 1. Bruttokansantuote 1960–2005 OECD-maissa suhteessa terveyden-
huollon bruttokansantuoteosuuteen samana vuonna (OECD Health Data 2007).
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huollon BKT-osuus kuvaa ensisijaisesti päätöstä 
terveydenhuoltoon allokoitavista varoista, ei niin-
kään terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuutta.

Yhdysvalloissa, jossa terveydenhuollon BKT-
osuus on suurin, terveydenhuolto on liiketoimin-
taa. Suomessa vastaavasti telekommunikaatio- 
teollisuuden BKT-osuus on merkittävästi suurem-
pi kuin Yhdysvalloissa. Merkitseekö se, että Suo-
messa ko. teollisuus olisi tehotonta? Ei. Oletus ter-
veydenhuollon BKT-osuudesta tehokkuuden mit-
tarina edellyttäisi, että 1. terveydenhuollon kysyn-
tä olisi rajallista ja kaikissa maissa sama, ja että 2. 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuus ja laatu oli-
si kaikkialla sama. Molemmat olettamat ovat vää-
riä. 

Terveydenhuoltokustannukset eivät ole mikään 
tahdoton olio, vaan tietoisen päätöksenteon tulos. 
Kansakuntana me päätämme, kuinka paljon va-
roja me terveydenhuoltoon käytämme. Jos Suomi 
tulevaisuudessa vaurastuu kahden prosentin vuo-
sitahtia, mikä on hieman alle pitkän aikavälin kes-
kiarvon, terveydenhuoltokustannusten 5 % vuosi-
kasvu ei aiheuta merkittäviä rahoitusongelmia 2. It-

se asiassa tuo ero kuvastaa aiempaa pitkän aikavä-
lin kasvulinjaa, mikä on Suomessa on alle OECD-
maiden keskiarvokasvun. 

Toisena tulevaisuuden uhkana nähdään no-
peasti ikääntyvä väestö. Väestön ikääntyminen 
ei ole aivan tuore ilmiö, sitä on tapahtunut vä-
hintään viimeiset 150 vuotta. Kuviosta 2 näh-
dään 65–74-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden mää-
rän kasvu 1996–2004. Kun tarkastellaan hoitopäi-
vien määrän kehitystä samana aikana (kuvio 3) tai 
HUS-piirissä hoidettujen potilaiden, hoitojakso-
jen ja avohoitokäyntien määrää (kuvio 4), on help-
po havaita, että vanhusväestön kasvu ei ole joh-
tanut erikoissairaanhoidon palvelujen tuotannon 
kasvuun. Tänä aikana väestön estettävissä oleva 
kuolleisuus (potential years of life lost) onkin vä-
hentynyt merkittävästi, kuvio 5 3.

Se, että olemme asettaneet kansallisen eläke-
iän tasolle, jonka ylittävien henkilöiden määrä on 
merkittävästi kasvanut ja lähitulevaisuudessa edel-

Kuvio 2. 65–74-vuotiaiden ja yli 
75-vuotiaiden määrä Suomessa 
1996–2005 (Tilastokeskus).

Kuvio 3. Hoitopäivien määrää Suomessa 1996–2005 (STAKES, hoitoilmoitusrekisteri).

Kuvio 4. HUS-piirissä hoidettujen potilaiden, hoitojaksojen ja avohoitokäyntien määrää 2004–2007 (HUS, Ecomed). 
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leen kasvaa, luo omia haasteita julkisten palvelu-
jen rahoitukselle, mutta ei silti kohtuullisella ta-
louskasvulla romahduta järjestelmää 2.

Väestön ikääntyminen ei aiemmin ole lisännyt 
terveyspalvelujen käyttöä eikä EU-komission mu-
kaan ole ollut merkittävä tekijä terveydenhuolto-
kustannusten kasvussa, jonka ovat selittäneet lähin-
nä teknologian kehittyminen (uudet hoitomahdol-
lisuudet), palvelujen saatavuuden parantaminen ja 
edellä todettu väestön vaurastuminen 4. On epäto-
dennäköistä, että ikääntyminen lisäisi merkittäväs-
ti terveyspalvelujen kysyntää tulevaisuudessakaan. 
Oletettavampaa on, että tapahtuu kuten aiemmin-
kin on tapahtunut: väestö ikääntyessään on myös 
aiempaa terveempää. Aiemmin tehtyjen tarve-en-
nusteiden onkin todettu reilusti yliarvioineen ter-
veyspalvelujen toteutunutta käyttöä 5.

Suurin osa terveydenhuoltokustannuksista käy-
tetään viimeisen kahden elinvuoden aikana. Ikään-
tyminen toki lisää kuolemanriskiä, mutta toisaalta, 

mitä nuorempana henkilö on menehtymässä, sitä 
enemmän varoja menehtymisen estämiseksi käyte-
tään. Ikäluokan koolla on luonnollisesti merkitys-
tä vuosittain menehtyvien henkilöiden määrään, 
mistä syystä suuret ikäluokat tulevat kyllä hetkelli-
sesti kasvattamaan terveydenhuoltomenoja.

Terveyspalvelujen kysyntää ohjaavat siis pää-
asiassa muut tekijät kuin ikääntyminen: uusi tek-
nologia mahdollistaa uudet hoitomuodot ja kysyn-
tää lisäävät medikalisaatio ja vaatimustason kasvu. 
Markkinamekanismit pitävät huolen siitä, että uu-
det hoitomuodot ovat aiempaa kalliimpia. Tämä 
kehitys ei kuitenkaan välttämättä ole kansantalou-
den näkökulmasta negatiivinen asia. Terveyden li-
sääntyminen kasvattaa jo sinänsä kansatuloa. Toi-
saalta uusi teknologia saattaa tehdä tarpeettomak-
si aiemmat raskaat ja tehottomat hoitomuodot ja 
tuottaa sitä kautta kansantaloudellista nettosääs-
töä. Tuberkuloosilääkkeet hävittivät tuberkuloo-
siparantolat, neuroleptit B-mielisairaalat, insu-
liini mahdollisti diabeetikoille (lähes) normaalin 
elämän, jne. Lääketieteen ja uusien hoitomuoto-
jen kehittäminen on järkevää ja tarpeellista tule-
vaisuudessakin.

Todelliset uhat

Seuraavan neljän vuoden aikana jää eläkkeelle 
noin 25 000 terveydenhuollon ammattilaista 6. Tä-
nä aikana valmistuu lähihoitajia, sairaanhoitajia ja 
lääkäreitä noin 7500 henkilöä vähemmän. Koska 
tulevaisuudessa ikäluokkien koko, erityisesti yli-
oppilaiksi valmistuvien määrä, on pienempi kuin 
eläkkeelle jäävien ikäluokkien koko, tulee työvoi-
mapula tulevaisuudessa vain lisääntymään (kuvio 
6). On epärealistista olettaa, että terveydenhuol-

Kuvio 6. Kuntien henkilöstön määrä ja tarve (Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto). 
Tarvearvioon tulee suhtautua kriittisesti, mutta työvoiman tarjonnan muutos on 
suhteellisen kiistaton.

Kuvio 5. Väestön estettävissä oleva kuolleisuus (potential 
years of life lost) 1992–2003 3.
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toalalle hakeutuisi tai olisi edes järkevää ohjata 
suurempaa osaa ikäluokasta kuin aiemmin. Vaik-
ka terveys nähdäänkin itseisarvona, ei terveyden-
huolto itsessään ole itseisarvo. Terveydenhuollon 
tehtävänä on tuottaa terveyttä ja työkykyä, jonka 
avulla tuotetaan kansakunnalle hyvinvointia, jolla 
rahoitetaan terveydenhuollon toiminta. 

Toisaalta, kun tarkastellaan terveydenhuolto-
henkilöstön määrän kehittymistä, voidaan tode-
ta perus-/lähihoitajien määrän 1996–2005 kas-
vaneen 64 %, sairaanhoitajien 68 % ja lääkärien 
21  % (kuvio 7). Kun vastaavana aikana hoitopäi-
vien määrä on merkittävästi laskenut (ja avohoito-
käyntien määrä on lisääntynyt vain vähän), mer-
kitsee tämä laatuvakioimattoman työn tuottavuu-
den heikkenemistä. 

Terveydenhuollon tuotoksen laatu on lisäänty-
nyt ja siitä on vakuuttava näyttö 7. Mutta tälläkään 
ei voida täysin selittää tuottavuuden laskua. Osan 
siitä täytyykin kuvastaa terveydenhuolto-organi-
saatioiden heikkoa johtamista. Henkilöstömäärän 
kasvattaminen lisää tehokkuutta vain oikein joh-
dettuna, ilman tätä suhteellinen tehokkuus heik-
kenee.

Eläköitymisen lisäksi julkisen sektorin työvoi-
maa siirtyy yksityiselle sektorille. Usein työnteki-
jöitä houkuttelee ensisijaisesti muut tekijät kuin 
palkkaedut, ja valitettavan usein julkisella sekto-
rilla on fiksoiduttu yltiöbyrokraattiseen ”me emme 
voi tehdä niin”, tai ”it’s my way or highway” -johta-
miskulttuuriin. 

Terveysjärjestelmä tulee Suomessakin yksityis-
tymään, se on lähes varmaa. Tapahtuuko se rau-
hallisesti ja kohtuullisen pitkän ajan kuluessa, ku-
ten muilla aiemmin pitkälti julkisesti tuotetuilla 
palvelualoilla (vesilaitokset, sähkölaitokset, posti- 

ja teleliikenne, ym.) vai ”pyytämättä ja yllättäen”, 
jää nähtäväksi. Oikein johdettuna toiminta julki-
sissa sairaaloissa voi kehittyä ja tehostua, kuten 
Itellassa, VR:ssä, Helsingin Energiassa, tms. on ta-
pahtunut, mutta mikäli toimintaa ei kyetä muutta-
maan dynaamisemmaksi ja pitämään kiinni osaa-
vasta työvoimasta, muutos tapahtuu repien.

Palvelujen laatu

Oletamme usein, että terveyspalvelujemme laa-
tu on korkeatasoista, jopa maailman huippuluok-
kaa. Anekdotaalisesta tutkimusnäytöstä niistä toi-
minnoista, joissa vertailua on tehty, on saatukin tä-
hän tukea. Voimmeko kuitenkaan olla varmoja sii-
tä, että sairaaloiden toiminta on laajasti ja katta-
vasti laadukasta? 

Suomi on yksi harvoja OECD-maita, jossa ei ole 
toistaiseksi minkäänlaisia kansallisia eikä tuotta-
jakohtaisia laatuindikaattoreita. Toiminnan järke-
vä kehittäminen – myös lääketieteellinen kehittä-
minen – vaatii mittarit, joilla laadun kehittymistä 
voidaan seurata ja tarkastella myös eri yksiköiden 
välillä. Näin voimme vakuuttua siitä, että joutues-
samme tuottamaan aiempaa vaativampia palvelu-
ja aiempaa pienemmällä henkilöstömäärällä em-
me heikennä palvelujen laatua vaan kykenem-
me parantamaan sitä. Tämä ei ole millään tavoin 
mahdoton yhtälö, kaikki tietävät, että huono laatu 
maksaa lopulta enemmän kuin hyvä.

Yksinkertaisin tapa mitata laatua ja samalla 
implementoida hyvästä laadusta palkitseva kan-
nustinmekanismi olisi ottaa käyttöön terveyspal-
velujen takuu. Tällä tarkoitetaan menettelyä, jossa 
mahdollisten komplikaatioiden ilmaantuessa hoi-
don kustannukset kohdentuisivat tuottajan, ei ti-

Kuvio 7. Perus-, lähi- ja sairaanhoitajien sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten 
lääkäreiden määrä Suomessa 1995–2006 (Tilastokeskus ja Lääkäriliitto). 
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laajan (kunta, vakuutusyhtiö, tms.) eikä potilaan 
(edes käynti-/hoitopäivämaksun osalta) makset-
taviksi. Menettelyä vaaditaan jo varsin laajasti ul-
kopuolisissa ostopalveluissa, ja se olisi syytä ottaa 
käyttöön myös sairaaloiden omassa toiminnassa. 
Komplikaatiota ei aina voi estää, eivätkä ne aina 
johdu virheestä tai välinpitämättömyydestä (kuten 
ei takuun piiriin kuuluvat tuotevirheet muutoin-
kaan), mutta on varmaa, että takuumenettely kan-
nustaisi tavoittelemaan parempaa laatua. Se ohjaisi 
automaattisesti toimintaa pois sellaisista yksiköis-
tä, joissa sitä ei liian pienten toimintavolyymien 
vuoksi voida toteuttaa laadukkaasti.

Takuu korottaisi hintoja hetkellisesti, sillä takuu 
merkitsee tuottajalle hinnoiteltavaa riskiä. Vai-
kutus tasaantuisi nopeasti ja johtaisi oletettavasti 
merkittäviin nettosäästöihin.

Päivystyksellinen ja elektiivinen 
toiminta erotettava toisistaan

Perinteisesti sairaalassa on hoidettu sekä elektii-
visiä että päivystyspotilaita. Elektiivinen hoito to-
teutetaan yleensä näissä samoissa yksiköissä joko 
polikliinisesti (esim. päiväkirurgia) tai vuodeosas-
toilla. Aiemmin tätä on voitu pitää perusteltuna, 
kun päivystäviä yksiköitä on ollut paljon ja päivys-
tys- ja polikliinisen, kuten päiväkirurgian, toimin-
nan osuus kokonaisuudesta on ollut pieni. Näiden 
toimintojen prosessit ja resurssivaatimukset ero-
avat kuitenkin toisistaan täysin, mistä syystä toi-
minnot olisi järkevää erottaa toisistaan. 

Päivystystoiminta on syytä keskittää päivystys-
sairaaloihin, joissa ei ole elektiivistä toimintaa. Jos 
osaamisen kannalta halutaan, että henkilökunnal-
la on kokemusta sekä päivystyksellisestä että elek-
tiivisestä toiminnasta, voidaan tämä toteuttaa hen-
kilöstön kannalta palkitsevalla työvuorosuunnitte-
lulla. Pienemmissä sairaaloissa ei välttämättä ole 
mahdollista eriyttää tiloja täysin toisistaan, mut-

ta prosessit ja niihin allokoitu henkilöstö tulisi ol-
la erillistä. Jos yksikkö katsoo, että sillä ei ole riit-
tävästi päivystystoimintaa organisoidakseen toi-
minnot näin, se on aivan liian pieni tuottaakseen 
erikoissairaanhoidon päivystyspalveluja tehok-
kaasti ja laadukkaasti. Organisoiminen ei koske ai-
noastaan päivystyspoliklinikkaa tai leikkausosas-
toa, vaan koko päivystyspotilaan hoitoketjua mu-
kaan lukien kuvantamis-, laboratorio-, vuodeosas-
to-, ym. palvelut.

On selkeä näyttö siitä, että päiväkirurgisten 
leikkausten tuottaminen näitä varten eriytetyis-
sä tiloissa toteutuu merkittävästi tehokkaammin 
kuin toteuttaen päiväkirurgia vuodeosastolta kä-
sin 8. Sama pätee muihinkin polikliinisiin toimin-
toihin, joita ei itse asiassa tarvitsisi tuottaa sairaala-
alueella lainkaan. Vastaanotot voidaan sijoittaa si-
ten kuin yksityiset lääkäriasemat ovat aina tehneet: 
sinne missä ihmiset muutoinkin liikkuvat. Tämän 
esteeksi on mainittu henkilökunnan – käytännös-
sä lääkäreiden – haluttomuus siirtyä eri paikkojen 
välillä. Ei kuitenkaan löytyne selitystä sille, mik-
si tämä siirtyminen olisi oleellisesti helpompaa 
työpäivän jälkeen (yksityisvastaanotto) kuin työ-
päivän ajaksi. Sijoittamalla palvelut hyvien liiken-
neyhteyksien varteen minimoidaan potilaiden tur-
ha ja joskus hankala liikkuminen sairaala-alueella 
sekä vähennetään olennaisesti sairaala-organisaa-
tioiden ylläpitämän infrastruktuurin tarvetta va-
pauttaen tiloja sellaiselle toiminnalle, joka on mie-
lekästä ja tehokasta toteuttaa sairaala-alueella.

Tuottavuus

Tuottavuus tarkoittaa tuotosta suhteessa panok-
siin, mutta tuotos määritellään eri tavoin eri orga-
nisaatiotasoilla. Sairaalan tuotos on terveys, leik-
kausosaston tuotos on leikkaus. Leikkausosastoa 
ei pidä johtaa sairaalan näkökulmasta eikä sairaa-
laa leikkausosaston näkökulmasta. Jokaiselle orga-

”Henkilöstömäärän kasvattaminen lisää 
tehokkuutta vain oikein johdettuna, ilman 
tätä suhteellinen tehokkuus heikkenee.”
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nisaatiotasolle ja tästä vastaavalle johtajalle tulee 
asettaa tavoitteet, jotka johdetaan sairaalan stra-
tegian mukaisesti portaittain organisaatiohierar-
kiassa ylhäältä alas. Jos strategiaa pidetään väärä-
nä, se pitää korjata, mikä ei kuitenkaan tapahdu 
toimimalla tavoitteiden vastaisesti, vaan käynnis-
tämällä avoin keskustelu strategisista päämääristä 
ja painopisteistä.

Kun kullekin organisaatiotasolle on määritel-
ty aikaan sidotut tavoitteet, sovitaan mittarit, joil-
la tavoitteiden täyttymistä mitataan ja raportointi-
käytäntö, jolla toiminnasta vastaava henkilö sään-
nöllisesti raportoi tavoitteiden täyttymisestä, uhis-
ta ja mahdollisuuksista sekä näiden edellyttämistä 
toimenpiteistä esimiehelleen. 

Mittarit voidaan jakaa strategisiin mittareihin, 
joilla mitataan tavoitteiden täyttymistä ja johde-
taan toimintaa sekä operatiivisiin mittareihin, joil-
la haetaan tavoitteiden toteutumiseen ja strategi-
siin päämääriin vaikuttavia tekijöitä. Terveyden-
huoltotermein strategiset mittarit ovat ”tautimitta-
reita”, jotka kertovat, kuinka ”terve tai sairas” ko. 
organisaatio on ja eteneekö tervehtyminen odote-
tulla tavalla. 

Operatiiviset mittarit ovat ”diagnostisia mit-
tareita”, jotka osoittavat ”taudin syyn” ja indikoi-
vat nopeammin ja herkemmin ko. tekijöiden vai-
kutuksesta organisaation tilaan. Potilaan hoidossa 
tautimittareita on oikeastaan yksi: tunteeko poti-
las itsensä sairaaksi, diagnostisia mittareita on sa-
toja/tuhansia. Sama koskee organisaatiomittareita. 
Strategisia, johtamista ohjaavia mittareita on yk-
si tai enintään muutama. Operatiivisia mittareita 
voi olla se määrä, minkä johtaja katsoo tavoittei-
den täyttämiseksi tarpeelliseksi ja osaa tulkita, jo-
pa monta kymmentä.

Miten leikkausosaston tavoitteen 
täyttymistä mitataan?

Mitä edellä kerrottu tarkoittaa leikkausosaston 
näkökulmasta? Väestön ikääntyminen merkitsee 
luonnollisesti iäkkäämpiä potilaita, jotka ovat kui-
tenkin terveempiä kuin vastaavan ikäiset henki-
löt aiemmin, toisaalta myös kyky hoitaa iäkkäitä 
on kehittynyt. Käytännössä ikääntymisen vaikutus 
leikkausosastonkin toimintaan on marginaalinen.

Toiminnasta tulee tulevaisuudessa kyetä sel-
viytymään yhä pienenevällä henkilöstömääräl-
lä. Tämä on syytä tunnustaa faktana, joka ei kor-
jaannu lisäkoulutuksella eikä ulkomaisella työ-
voimalla. Henkilöstöpulasta valittaminen ei joh-
da mihinkään, ainoa kestävä ratkaisu on kehittää 
vähemmän henkilötyötä vaativia toimintaproses-
seja. Tutkimus- ja kehittämisponnisteluja on vält-
tämätöntä kohdentaa yhä kasvavassa määrin te-
hokkaampien toimintamallien etsimiseen ja käyt-
töönottamiseen. Lisäksi lääke- ja hoitotieteelliseltä 
tutkimukselta joudutaan edellyttämään potentiaa-
lista vaikutusta myös hoidon tehokkuuteen, ei yk-
sinomaan laatuun (laatu ja tehokkuus korreloivat 
tosin varsin vahvasti).

Leikkausosaston tulee keskittyä perustehtä-
väänsä, joka on leikkausten tuottaminen. Sairaalan 
tehtävänä on hoitaa potilaita ja tuottaa terveyttä, 
mutta leikkausosaston tehtävänä tässä prosessiket-
jussa on tuottaa leikkauksia. On ehdottoman vält-
tämätöntä, että sairaalassa prosessijohtajien ensi-
sijaisena tehtävänä on huolehtia allokatiivisesta te-
hokkuudesta (tehdään oikeita asioita), osastota-
son tehtävänä on maksimoida tekninen tehokkuus 
(tehdään asiat oikein).

Miten sitten mitataan leikkausosaston tavoit-
teen täyttymistä, mikä on leikkausosaston strate-
ginen mittari? Jos asiaa tarkastellaan olettaen toi-
mintaympäristö staattiseksi ja yksinkertaisesti: 
leikkausten määrä. 

Kuten edellä on todettu, on tärkeää huolehtia 
siitä, että leikkausosastolla leikataan oikeita poti-
laita, mutta tästä pitää huolehtia ennen leikkaus-
osastoa. Leikkausosaston tulee ”vain” maksimoi-
da tuotettujen leikkausten määrä suhteessa panok-
siin, eli henkilökuntaan, laitteisiin, välineisiin ja ti-
loihin. 

Koska toimintaympäristö ei ole staattinen, po-
tilaskirjo, osaaminen ja laatustandardit muuttuvat 
ajassa. Jotta mittarin avulla voitaisiin verrata eri 
yksiköitä toisiinsa, pelkkä määrä ei ole hyvä mit-
tari. Pelkkä volyymin tarkastelu johtaa lisäksi hel-
posti pyöröovi-ilmiöön: tehdään useammassa ot-
teessa sellainen, joka voidaan tehdä kerralla. Li-
säksi se voi jopa kannustaa huonoon laatuun.

Kehittyneempi leikkausosaston tehokkuuden 
mittari on kuviossa 8. Leikattujen potilaiden mää-

Kuvio 8. Eräs leikkausosaston tehokkuuden mittari

Tuottavuus =
leikkausosaston kokonaiskustannukset

leikkausosastolla hoidettujen potilaiden määrä (hoitojakson 1. toimenpiteiden vakioitu leikkausosastollaoloaika)⁄    ∑
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rän lisäksi kaavassa huomioidaan toimenpideva-
kioitu leikkausosastollaoloaika ja leikkausosaston 
kokonaiskustannukset. Em. muuttujat on järke-
vää suhteuttaa tehtyihin toimenpiteisiin, koska eri 
toimenpiteet vaativat hyvin erilaisen hoitoajan ja 
kustannukset. Kaavassa käytetään leikkausosastol-
laoloaikaa leikkausajan sijasta, sillä merkittävä osa 
leikkauksen kannalta välttämättömistä toiminnois-
ta tapahtuu leikkausajan ulkopuolella (myös tämä 
ulkopuolinen aika tuottaa arvoa ja ennen kaikkea 
huonosti hoidettuna tuottaa negatiivista arvoa), li-
säksi leikkausosastollaoloaika kannustaa oletetta-
vasti leikkausaikaa paremmin siirtämään sellai-
sia toimintoja pois leikkaussalista, joita ei tarvitse 
siellä tehdä. Kaavassa huomioidaan vain potilaan 
kunkin hoitojakson ensimmäinen leikkaus, jottei 
kannusteta pyöröovi-ilmiöön eikä ”palkita” huo-
nosta laadusta (merkittävä osa lyhyellä aikavälil-
lä tehdyistä uusintaleikkauksista johtuu leikkaus-
komplikaatiosta). Panostekijänä käytetään keski-
kustannusta, mikä kannustaa käyttämään kaikkia 
tuotannontekijöitä – joista henkilöstö on tärkein 
– tehokkaasti. 

Edellä kuvattua mittaria varmasti voi ja pitää-
kin edelleen kehittää. Leikkausosaston päämäärä 
ei kuitenkaan saa hämärtyä. Uusien mittareiden 
tulee syrjäyttää edelliset, ei tulla rinnalle, ja johtaa 
kokonaisuuden kannalta leikkausosaston tehok-
kaampaan ja tuloksellisempaan toimintaan. 

Hyviä leikkausosaston operatiivisia mittareita 
on lukuisia 9–11, ja lisää voidaan aina kehittää. Nä-
mä toimivat kuitenkin ”vain” apuna tavoitteiden – 
ja mahdollisten tulospalkkioiden – määräytyessä 
strategisen mittarin mukaan.                              
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Taulukko 1. Julkisen terveydenhuollon 
kehittämistarpeet.

•	 toimintaa	tulee	kehittää	vähemmän	
työvoimavaltaiseksi 

•	 sekä	potilaiden	että	henkilöstön	segmentointia	
tulee kehittää, jotta tarpeet ja tarjonta kohtaavat 
aiempaa paremmin, eikä henkilöstön osaamista 
hukata tehtäviin, jotka voidaan tehokkaammin 
toteuttaa muiden ammattiryhmien toimesta

•	 toimintaa	tulee	kyetä	kehittämään	
dynaamisemmaksi ja kannustavammaksi

•	 toiminnan	laatua	tulee	analysoida	systemaattisesti	
ja jatkuvasti

”Leikkausosaston tulee keskittyä perustehtäväänsä, 
joka on leikkausten tuottaminen.”




