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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1975:4

Terveyden taloustieteen erikoisnumero

Yrjö Jahnssonin Säätiön toimesta järjestettiin Helsingissä terveystaloustieteen kansainvälinen seminaari 12-13.6.19-75. Seminaari oli
tarkoitettu taloustieteen ja lääketiete~n edustajille, asianomaisten alojen hallintoviranomaisille ja suunnittelijoille ym. asianharrastajille.
Ulkomaisia esitelmöitsijöitä olivat professorit A. A. Walters ja Brian
Abel-Smith, London School of Economics, sekä professori Ingemar
Ståhl Lundin yliopistosta. Kotimaisia esitelmiä pitivät tohtori Olavi
Elo ja maisteri Anni Hakkarainen Lääkintö.hallituksesta sekä lisensiaatti Harri Sintonen Sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Arvioidessaan seminaarin tulosten kiinnostavan myös Kansantaloudellisen aikakauskirjan lukijoita toimitus päätti varata käsillä olevan niteen kokonaisuudessaan seminaarissa esitetyille esiteImilIe ja puheenvuoroilIe sekä niihin liittyville aiheille.
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Seminar on Health Economics*

A brief English summary
The chairman of the Yrjö Jahnsson Foundation, Professor L. A. Puntila opened the seminar. He observed that health economics is a common interest of medicine and economics, the two areas of research
that the Foundation sponsors. He also stated that the Foundation
tries to ·act as an initiator for research in health economics, but in
the long run Finnish research in health economics should in the main
be financed from pubHc sources.
1n this introduction to health economics Professor J. J. Paunio
(University of Helsinki) first discussed the importance of health
economics in Finland: consumption expenditure in the health sector
is nearly 10 per cent of total consumption, and it is aQout 5 000 milHon Fmk (the GNP in 1975 will probably be over 90 000 million
Fmk). Professor Paunio also considered some important feature& of
health services that merit special attention when the tools of economic
.
analysis are applied to these questions.
Professor Ingemar Ståhl (University of Lund, Sweden) surveyed
the problems that health economics tries to analyze. He divided health
economics into four major areas: problems of rising health expenditure or inereasing share of GNP for health care, deseriptive and normative analysis of health care systems, hospital eost structure, and
benefit-cost analysis of different treatments or health care programmes. Professor Ståhl then considered the growth of health consumption observing its rising share in GNP in various countries. Professor
Ståhlexpressed three reasons for worries of the health sector. First
the demand for health eare has inereased and the planners' view of
»objective» need is thus destroyed. Second reason is the fact that a
crown spent on health care is more costly than a crown spent by a
*

Organized by the Yrjö Jahnsson foundation.
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consumer on the market, because the finance of health care by taxes
creates distortions in other sectors of the economy. The third reason
for worry is the fact that consumers' demand is not through the market, but goes through the medical profession who thus has a monopolis- .
tic position. Towards the ~nd of his lecture professor Ståhl discussed .
more specific problems in health economics, in particular efficiency
and cost-benefit analysis.
In his paper entitled The Value for Money in Health Services Professor Brian Abel-Smith (London School of Economics, UK) first
considered the patterns of expenditure on health in different countries. Th-e trend appeared to be similar in different countries, though
there are difficulties of comparison. There are wide variations iIi what
countries have been spending on health over the last twenty years.
Professor Abel-Smith observed that more importantly it is hard to
find any eorrelation between resources spent and the level of health
(measured by mortality rates) in this international comparison. A
possible explanation is that spending may not be efficient. Professor
Abel-Smith distinguished different types of inefficiencies: distributional, technical and economic inefficiency. The last category may
result from the faet that the major part of nation's health resources
are demanded not by the patient but by the doctor on the patient's
behalf. Professor Abel-Smith suggested on the basis of this that one
should make need determine supply rather than supply determine
demand, and that medical need must be met in the most economical
way. Professor Abel-Smith then discussed this approach of planning
of supply in some detail. He saw planning for health as a dialogue between representatives of consumers and representatives of health
professionals.
Professor A. A. Walters' (London School of Economics, UK) paper presents some studies of health economics in the United Kingdom. The work grew out of the so-ealled Bonham Carter Report that
dealt with the best size of District General Hospitals. The report suggested that the size should he 1 700-2 000 beds. This result was
based on the idea that there should be two consultants of same speciality in a hospital. The question of the optimum size of a hospital
was embedded into a wider study by operations research and other
techniques of the National Health Services. First there is a broad
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macro model of the whole health service, the balance of care model.
It is linear programming model in which the costs of care are minimized subject to fixed resources. As second part there are a number of
small micro models, for example about the size structure of hospitals.
As a part of the project the ~ptimum size of a district general hospital was considered. eost functions were constructed and the optimum size was found to be between 600 and 1 300 beds depending on
various factors such HS the type of the community.
Olavi Elo (National Board of Health) presented a study of the
consequences of rubella to health and the economy. It was a cost-benefit analysis of the public health programmes drawn up for prevention of these consequences. Various vaccination programmes were
considered but the differences in the results were rather small. An
English report of the study is Hvailable (Olavi Elo: Health and Economic Consequences of Rubella, Acta Universitatis Tamperensis, ser.
A, voI. 60).
The study presented by Harri .Sintonen (Ministry of Social Services) is a cost-effectiveness study of welfare for the aged. 1ts purpose
was to analyze the costs and benefits of domiciliary care in comparison with institutionalized care. A cost-effectiveness approach was
chosen. It was found that the costs of domiciliary care were about
1.7-fold of those of institutionalized care, if the standard of care was
to be that of the present institutionalized care. If, on the other hand,
the required standard is the present standard of domiciliary care,
the cost of institutionalized care is about 1.1-fold of that of domiciliary care. On the basis of sensitivity tests it w~s concluded that domiciliary care is cheaper than up to a polnt but not universally.
The paper presented by Anni Hakkarainen (National Board of
Health) describes a mathematical model of the production of health
services in Finland. The model grew out of a project group that studied the decision and planning process of the health care system. The
model is of linear programming and input-output type, in which there
are upper limits on resources and the objective function to be minimized is based on deviations of produced services from service objectives.
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Alustavia näkökohtia terveydenhuollon
taloudesta

J. J. PAUNIO
Kun ekonomisti ryhtyy tarkastelemaan terveydenhuoltoa taloudelli~
sesta näkökulmasta, hän yrittää ensimmäisenä tehtävänä selvittää
itselleen, mikä osuus kansakunnan taloudellisista voimavaroista suuntautuu välillisesti ja välittömästi terveydenhuoltoon. Kansantalouden
tilinpidon lukujen valossa terveydenhuollon kulutusmenot näyttävät
Suomessa muodostuvan lähes 10 %:ksi koko yksityisen ja julkisen
sektorin kulutusmenoista, ja ne lienevät kuluvana vuonna noin 5
mrd:n markan luokkaa. Vertauksen vuoksi todettakoon, että bruttokansantuote noussee tänä vuonna yli 90 mrd:n markan rajan. Yleinen yhteiskuntapoliittinen tavoite lähes ilmaisesta terveydenhuollosta
ei liene enää kovinkaan kaukainen tulevaisuuden haave, sillä julkinen
valta kustantaa tällä hetkellä jo y~i 90 % kaikista terveydenhuollon
kulutusmenoista. Lisäksi tiedämme, että, terveydenhuolto vaatii huomattavan osuuden opetus- ja tutkimustoiminnan menoista. Merkittävää suuruusluokkaa ovat myös terveydenhuollon vaatimat investoinnit
kaikesta julkisen vallan suorittamasta kiinteästä pääomanmuodostuksesta.
En puutu nyt kiistanalaiseen kysymykseen, onko ja missä määrin
terveydenhuollon menoja pidettävä kulutus- vai investointimenoina.
Terveydenhuolto on katsottava palvelusten tuotannoksi, jolla on milloin enemmän kulutuksen ominaispiirteitä osana välttämättömäksi
katsottavaa elintasoa, milloin enemmän investointien erityispiirteitä
esimerkiksi silloin,· kun terveyspalvelujen avulla pyritään kohottamaan ihmisten kykyä suoriutua tehokkaammin työtehtävistään tuotannon piirissä.
Kun terveyspalvelujen tuotannon osuus kansantalouden voimavarojen käytöstä on kohonnut huomattavan suureksi, on aivan ensi-
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arvoisen tärkeäksi muodostumassa kysymys, miten paljon kansakunnan voimavaroja olisi kohdennettava tähän »tuotantosektoriin», jolloin ne ovat poissa muista käyttötarkoituksista, ja miten tehokkaaksi
tuotanto on järjestettävissä sen piirissä.
Kun ekonomistit eri puolilla mailmaa 19S0-luvun loppupuolella
lisääntyvässä määrin alkoivat kiinnostua terveyteen ja sairauteen liittyvistä taloudellisista ongelmista, saattoivat he todeta tällä alueella
esiintyvän eräitä sellaisia erityistekijöitä, joita ei kohdata muilla taloudellisenanalyysin sovellutusalueilla. Kuten eräässä alan oppikirjassa todetaan: »Yksilön terveys on tunneperäinen ja hyvin henkilökohtainen asia. Mutta se on myös toisten ihmisten asia.» Autojen tuotanto ja myynti näyttäisi kuuluvan aivan ilmeisesti ekonomistien toimialaan, mutta terveyspalvelusten tuotanto ja jakelu ei ole yhtä ilmeisesti taloudellinen kysymys. Terveys on jotain »erityistä». Lääkäripotilas suhde ei ole samanlainen kuin autotehtailijan ja autonostajan
välinen suhde. »Potilaat konsultoivat ... Asiakkaat tilaavat». Seuraako
tästä, että terveyspalvelukset poikkeavat sillä tavoin olennaisesti muista taloudellisista hyödykkeistä, että on vaikeata muotoilla kriteereitä
siitä, miten terveyspalvelujen tuotanto olisi organisoitava tehokkaalla
tavalla. Tästä problematiikasta on käyty varsin vilkasta keskustelua
ekonomistien keskuudessa. Ja ainakin sellainen koko järjes~elmää
koskeva kysymys, tapahtuisiko terveyspalvelujen tuotanto ja jakelu
parhaiten markkina-institutioiden avulla vai kokonaan niiden ulkopuolella julkisen vallan toimesta, on jäänyt vastausta vaille.
Terveyspalveluilla on ominaisuuksia, joita on mm. koulutuksella,
mutta lisäksi piirteitä, jotka erottavat ne selvästi muista taloudellisista hyödykkeistä. Mainitsen muutaman tällaisen kirjallisuudessa korostetun erityispiirteen, jolla on merkitystä nimenomaan taloudellisen analyysin kannalta. Tavanomaisessa kuluttajan käyttäytymistä käsittelevässä analyysissa lähdetään siitä, että kuluttaja itse parhaiten
pystyy arvioimaan oman hyvinvointinsa ja että kuluttajan valinnat
paljastavat hänen preferenssinsä. Näitä oletuksia tarvitaan, kun pyritään määrittelemään markkinoiden välityksellä tapahtuvaa optimaalista voimavarojen kohdentumista. On tuotu esiin eräitä näkökohtia
siitä, miksi näistä premisseistä ei voida pitää kiinni terveyspalvelujen
kohdalla:
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Monet ihmiset, vaikka ovat sairaita, eivät halua hoitoa ja monet
saattavat jopa olla tietämättömiä sairaudestaan.
- Henkisesti sairaat muodostavat tässä suhteessa oman erityiskategorian, johon mainittuja premissejä ei voida soveltaa.
- Henkilöt, jotka tarvitsevat kiireellisesti ensiapua, eivät aina pysty·
ilmaisemaan preferenssejään. _. Toisten on suoritettava valinta
heidän puolestaan.
Terveyspalveluihin liittyy potilaan kannalta tavallista enemmän
epävarmuutta mm. siitä syystä, että
- potilas ei yleensä pysty kovinkaan täsmällisesti arvioimaan niitä
kustannuksia, joita terveyspalvelusten hyväksikäyttöön liittyy.
(Tätä epävarmuutta ei esiinny tavanomaisten kulutushyödykkeiden kuten kirjojen, äänilevyjen jne. harkinnassa)
- potilas on monasti tietämätön saamansa hoidon laadusta.
Kun potilas hakeutuu hoitoon, hän ei tavallisesti tiedä sen kustannuksia. Sen vuoksi hän saattaa jälkikäteen katua päätöstään, jos kustannukset kohoavat odotettua suuremmiksi tai jos ne muodostuvat
alhaisemmiksi, jolloin ehkä kalliimpi hoito olisi ollut mahdollinen.
Ilmaishoidon tapauksessa potilas ei koe tätä epävarmuutta, sen sijaan
siihen liittyvät kustannukset kyllä lankeavat koko yhteiskunnan
maksettavaksi.
Epävarmuus, joka liittyy potilaan saaman hoidon laatuun, on huomattavasti tärkeämpi elementti terveyspalvelujen kuin tavanomaisten
hyödykkeiden kohdalla. Potilas ei voi kulkea vastaanotolta toiselle,
poliklinikalta toiselle ja vertailla terveyspalvelujen laatua ennen valintapäätöstä, kuten on tapana kenkiä, polkupyöriä, asuntoja jne. hankittaessa. Lääkärin ja potilaan välisen tietomäärän ero on suurempi kuin
tuottajan ja kuluttajan välillä useimpien· hyödykkeiden kohdalla. Tavallisesti tuottaja tietää enemmän tuotteen teknillisistä ominaisuuksista kuin kuluttaja, mutta terveyspalvelusten kohdalla lääkärillä katsotaan olevan paremmat tiedot myös siitä, mitkä vaihtoehtoiset hoidot _. tuotteet - parhaiten sopivat potilaalle. Tuottajana lääkäri on
sikäli erikoisasemassa, että hän ei ole ainostaan terveyspalvelusten
myyjä ja tuottaja, vaan hänen oletetaan selvittävän potilaalle, minkälaista hoitoa hän tarvitsee. Potilaan kannalta tähän asiantilaan liittyvän epävarmuuden vähentämiseksi ovatkin syntyneet lääkäri-potilas-suhteet, joihin sisältyvä luottamuksellisuus on antanut lääkäri-
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!UD.mattikunnalle aivan erityislaatuisen ja arvostetun aseman yhteisKunnassamme.
Kolmantena erityispiirteiden ryhmänä on vielä mainittava eräitä
terveydenhuollon »kollektiivisia» aspekteja. Ne liittyvät
- tartuntatauteihin, jolloin -yksilöön kohdistuvan hoidon hyöty koituu myös yhteiskunnan hyväksi,
- riittävän palveluskapasiteetin olemassaoloon, joka vajaakäyttöisenäkin turvaa yhteiskunnan jäsenille varmuuden siitä, että
hoitoa on tarvittaessa saatavissa,
- niihin henkilöihin, jotka mahdollisesti omien arvostustensa perusteellatoimivat järkevästi, mutta jotka eivät kuitenkaan yhteiskunnan muiden jäsenten mielestä kuluta riittävästi terveyspalveluja.
Se voi johtua alhaisesta tulotasosta, sosiaalisesta ympäristöstä tai
muusta sellaisesta.
Terveyspalvelujen hyödykeominaisuudet ovat vaikeasti määriteltävissä. Tästä myös johtuu, ettei ole tyydyttävästi onnistuttu määrittelemään ja käsittelemään »terveydenhuollon tuotosta». Tuotosta taloudellisesti laajassa mielessä mitattaessa joudutaan selvästi rahassa
mitattavien hyötyjen '~ohella ottamaan myös yleiset yhteiskunnalliset
ja humanitaariset arvostukset. Yhtäläisiä ongelmia. kohdataan myös
arvioitaessa tuotoksen aikaansaamiseksi tarvittavia kustannuksia. Jos
esimerkiksi jonkin sairauden hoitokapasiteetti on rajoitettu, miten on
potilaan hoitokustannukset arvioitava, jos samalla joku toinen potilas
jää hoitamatta? Puhuess~an kustannuksista ei-ekonomisti tavallisesti
tarkoittaa niillä vain suoranaisia rahamenoja, mutta ekonomisti pyrkii. kustannuksiin sisällyttämään kaikki ne uhraukset, joita työn ja
pääoman käyttöön liittyy. Ne eivät läheskään yhdy rahallisiin menoihin varsinkaan sellaisella erityisalalla kuin terveyspalvelujen tuotanto. Kustannuksiin voidaan sisällyttää myös hoitoon liittyväpotilaiden oma ajankäyttö.
Terveyspalvelut kuuluvat siihen ryhmään yhteiskunnallisesti
tärkeitä toimintoja, joita useimpien mielestä pitäisi tuottaa ja jakaa
pikemminkin tarpeen kuin maksukykyisen kysynnän perusteella.
Jos terveyspalvelusten tuottaminen perustetaan tarveharkintaan, on
kuitenkin jollain tavoin asetettava ne kriteerit, jotka ilmaisevat tarpeenolemassaolon ja voimakkuuden. Silloin kun kuluttaja-potilas
käyttää terveyspalveluja ja lähinnä yhteiskunta vastaa kustannuk-
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sista, ei kuluttaja-potilaalle ole erityistä omaa hltressiä valvoa, että
hän saa palveluksia, joiden arvo vastaa todellisia kustannuksia; toisin
sanoen tarvitaan erillistä tuotoksen mittaa.
Taloustieteellisen nfjkökulman omaksuminen terveydenhuollossa
merkitsee, ettei kaikkia .lääketieteen potentiaalisia mahdollisuuksia·
voida yhteiskunnassa käyttää hyväksi: kaikkia terveyteen liittyviä
tarpeita ei voida tyydyttää. Muutoin jouduttaisiin luopumaan liian
monista ravintoon, asumiseen, virkistykseen jne. liittyvistä hyvistä
ja tärkeistä asioista. Joudutaan siis suorittamaan valintoja sekä yksilönä että koko kansakuntana.' Näissä valinnoissa on otettava' huomioon, että sellaisten toimintojen kuin sosiaalipalvelusten lisääminen,
koulutustason nostaminen jne. avulla voidaan myös vähentää terveyspalvelujen ,tarvetta ja kysyntää. Toisin sanQen on toimintoja, jotka
voivat korvata terveydenhuollon palveluja. On myös muistettava,
etteivät valinnat yleensä ole totaalisia, »joko-tahi-valintoja» kuten
esimerkiksi valinta täysin julkisen ja täysin yksityisen terveydenhuollon vaihtoehdon välillä. Valinnat koskevat pikemminkinvähittäisiä
ja osittaisia muutoksia ja toimia ja ovat siten sillä tavoin konkreettisia, että taloustieteen työvälineitä voidaan käyttää. Esimerkkeinä
voidaan mainita sairaaloiden optimaalisen koon määrittely, lääkintähenkilökunnan koulutuksen suunnittelu ja hoitokeinojen valinta joidenkin yksittäisten sairauksien hoidossa.
Lääketieteen piirissä näytetään monesti korostettavan periaatetta,
jonka mukaan lääketieteen kaikki teknilliset mahdollisuudet on pyrittävä käyttämään hyväksi taloudellisista uhrauksista välittämättä.
Tästä luultavasti aiheutuu enemmän tai vähemmän virheellistä' voimavarojen kohdentumista: Tuloksena ei välttämättä ole suurista kustannuksista huolimatta terveyden lisääntyminen ja tehokkaasti toimivat sairaalayksiköt. Kun lääkäreillä on sekä terveyspalvelujen tuotannossa että niiden kysynnässä erikoisasema, johon edellä viittasin,
on lääkäreillä myös huomattava vastuu siitä, -että yhteiskunnan voimavarat kohdentuvat tällä alalla järkevällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla, mikä merkitsee taloudellisten ongelmien tiedostamista ja
taloustieteen välineiden hyväksikäyttöä mahdollisuuksien mukaan.
Lopuksi vielä toteaisin eräästä ongelmasta, joka liittyy siihen, että
terveyspalvelujen tuotannossa pyritään kohti ilmaispalveluja tai sellaiseen hinnoitteluun, jolla kaikkia kustannuksia ei saada peitetyiksi.
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Tällöin luodaan terveyspalvelujen lisäkysyntää niin paljon, että palveluksistasaatava marginaalinen hyöty jää todellisia rajakustannuksia - uhrauksia - pienemmäksi: Syntyy jatkuva terveyspalveluihin
kohdistuva liikakysyntätilanne, jolloin osa kysynnästä jää tyydyttämättä: muodostuu jonotusta. Tällöin jonkinlaisen. säännöstelymekanismin käyttöönotolla terveyspalvelujen kohdentumisessa pääsee helposti esiintymään sattumanvaraisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta,
joka on ristiriidassa sen periaatteen kanssa, että kaikilla kansalaisilla
pitäisi olla yhtäläinen oikeus käyttää hyväksi terveydenhuollon palveluksia.
, Niin kauan kuin tulonjako pysyy epätasaisena, voidaan hintamekanismin soveltumista vastaan perustellusti esittää, että se tarjoaa
tulonjaon yläpäässä oleville väestöryhmille paremmat mahdollisuudet
kuin pientuloisille käyttää hyväksi terveydenhuollon palveluksia.Silti ei mielestäni·.pitäisi kokonaan sulkea pois mahdollisuutta hintamekanismin avulla leikata pois sellainen kysyntä, jota ei voida pitää
tähdellisenä ja joka liikakuormittaa olemassaolevaa terveyspalvelujen
tuotantokoneistoa.
Olen pyrkinyt esittämään eräitä näkökohtia ja probleemeja seminaarin teemasta, josta seuraavat esitelmöijät alan asiantuntijoina tulevat antamaan perusteellisemman ja monipuolisemman kuvan.
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Terveyden taloustiede -

yleiskatsaus ongelmiin

INGEMAR STAHL

Johdanto
Taloustieteilijät ovat tulleet terveydenhuollon alueelle varsin hiljattain, ja on luonnollista, että heidän ilmaantumisensa markkinoille
saattaa herättää jonkin verran skeptismiä alalla jo vakiintuneen aseman saavuttaneiden ammattiryhmien kuten lääkäreiden~ hammaslääkäreiden, sairaanhoitajien, sairaalahallinnon edustajien ja terveydenhuoltoalan suunnittelijoiden keskuudessa. Tähän skeptismiin saattavat yhtyä myös poliitikot, jotka ovat vakiinnuttaneet terveydenhuollon aseman sektorina, jossa markkinamekanismien toiminta olisi
tarkoituksellisesti estettävä ja jossa toimintaa ei säätelisi ihmisten
halukkuus maksaa tai kysyntä, sellaisina kuin nämä ilmenevät markkinakäyttäytymisessä, vaan tarpeen käsite. Pääkysymys saattaa näin
ollen kuulua: mitä voivat lääkintäammattien edustajat, suunnittelijat
ja terveydenhuoltopoliitikot saada taloustieteilijöiltä? Onko heillä mitään opittavaa taloustietee~ edustajilta, siis ammattiryhmäItä, joka on
läheisesti tekemisissä markkinoitten, hintojen ja kuluttujain kysynnän kanssa, eli sellaisten käsitteiden kanssa, jotka tuskin näyttelevät
tai joiden kenties ei pitäisi näytellä mitään huomattavaa osaa terveyssektorissa.
Olen taipuvainen vastaamaan tähän kysymykseen myöntävästi,
vaikka tietyin varauksin: ryhtyessään selvittelemään lääkintähuollon
ongelmia taloustieteilijöiden on oltava selvillä eräistä tärkeistä terveyssektorin ja traditionaalisten hyödykemarkkinoiden välisistä eroista; heidän on toisin sanoen otettava huomioon kaikki ne erityisongelmat, jotka tekevät »terveystaloustieteestä» suhteellisen selvärajaisen
taloustieteiden osa-alueen. Ennen eräiden tällaisten erikoispiirteiden
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käsittelemistä haluan kuitenkin antaa muutamia esimerkkejä siitä,
miten taloustieteellinen ajattelutapa voi auttaa meitä ymmärtämään
paremmin eräitä terveyssektorin ongelmia. Teen tämän viitaten seuraavassa taulukossa esitettyyn terveystaloustieteen luonnosmaiseen
jakoon neljään pääalueeseen.
Taulukko 1. Terveystaloustieteen pääalueet.

1. Kasvaviin terveydenhuoltomenoihin tai terveydenhoidon lisääntyvään BKT-osuuteen
liittyvät ongelmat.
2. Terveydenhuoltojärjestelmien deskriptiivinen ja normatiivinen· analyysi. Terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuus.
3. Eri hoitomuotojen tai terveydenhuoltojärjestelmien hyöty-kustannusanalyysi.
4. Sairaaloiden kustannusrakenne,
sairaalataloustiede.

Tämäntyyppinen jako kattanee useimmat niistä taloustieteen edustajien tätä aluetta koskevista tutkimuksista, joita on esitelty eräissä
hilj attain ilmestyneissä artikkelikokoelmissa ja kokousj ulkaisuissa. 1
Muuan tämäntyyppisen esityksen lisäetu on, että siinä edetään makroanalyysista, josta taloustieteilijä on tavallisesti parhaiten perillä,
asteittain kohti mikroanalyysia, jossa lääkintä- ja terveyspalvelujen
tuotannon teknologiaa koskeva erikoistietämys tulee yhä tärkeämmäksi.

Terveyspalvelujen lisääntyvä kulutus
Terveydenhuollon menot ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet voimakkaasti kaikissa teollistuneissa maissa. Esimerkiksi Ruotsissa terveysmenojen osuus kaikista yksityisistä ja julkisista kulutusmenoista
oli 6.1 % vuonna 1963.2 Vuonna 1972 tämä osuus oli kohonnut 9.3
0/0 :iin. Käyvin hinnoin nämä menot lisääntyivät 4.2 miljardista kruunusta 13.2 miljardiin kruunuun. Kiintein, vuoden 1968 hinnoin mitattuna lisäys oli pienempi, sillä inflaatio jatkui läpi näiden vuosien,
ja terveyskulutuksen volyymi lisääntyi 6.1 miljardista kruunusta
1. Terveystaloustieteen yleisesityksiä sisältyy useihin julkaisuihin: Cooper Culyer 1973, Ehrlich 1975, Fuchs 1972, Hauser 1975, Kamper - Jörgensen 1974, Perlman 1974 j~ Rosch 1973.
2. Ruotsia koskevia tietoja on esitetty julkaisussa Ståhl 1975.
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vuonna 1963 9.8 miljardiin kruunuun vuonna 1972. Kiintein hinnoin
mitattuna niiden osuus kokonaiskulutuksesta kasvoi hitaammin kuin
käyvin hinnoin mitattuna, nimittäin 6.9 %:sta vuonna 1H63 8.4 91o:iin
vuonna 1972. Tämä ero selittyy siten, että tuottavuus kasvoi terveys- .
sektorissa hitaammin kuin koko kansantaloudessa keskimäärin - tai
ainakin Ruotsin tilastollisen päätoimiston kansantalouden tilinpidon
osasto on laskelmissaan niin arvioinut.
Mutta kulutusmenojen lisäksi on otettava lukuun myös investointimenot, . jotka terveyssektorissa aiheutuvat pääasiallisesti investoin. neista sairaalarakennuksiin ja sairaaloiden kalustoon ja laitteistoon.
Nämä menot olivat 600 milj. kruunua vuonna 1963 ja ·1200 milj.
kruunua vuonna 1973 (vuoden 1968 hinnoin), joten 'ne likimain kaksinkertaistuivat kOe ajanjaksona. Nämä luvut eivät kuitenkaan vielä
kerro kaikkea, sillä vuonna 1970 ja sitä lähinnä edeltäneinä vuosina
investoinnit terveyssektoriin saavuttivat huipun, joka oli (edelleen
vuoden 1968 hinnoin) 1 600 milj. kruunua. Tämä huippu heijastaa
uusiin sairaaloihin tehtyjen investointien runsautta ja samalla kehityslinjaa, joka katkesi 1970-luvulla painopisteen siirtyessä sairaalahoidosta kohti avohoitoa ja investointivolyymin vastaavasti pienetessä.
Yhteenlaskettuna oli kulutuksen ja investointien - eli kaikkien
terveydenhoitomenojen
osuus tuotantokustannushintaisesta
BKT:sta (vuoden 1968 hinnoin) 6.4 % vuonna 1963 ja 7.7 % vuonna
1972. Vastaavat käyvin hinnoin lasketut osuudet olivat 5.7 910 vuonna
1963 ja 9.0 % vuonna 1972 -. eron aiheutuessa tässäkin tuottavuuden kasvun pienemmyydestä terveyssektorissa koko kansantalouden
keskiarvoon verrattuna.
Monet poliitikot ja terveyssektorin suunnittelijat pitävät tätä osuuden kasvua huolestuttavana - on julkaistu monia ennusteita, joiden
mukaan koko BKT joudutaan niin ja niin monen vuoden kuluttua
käyttämään pelkästään terveydenhuoltoon, jos terveyssektori jatkaa
kasvuaan BKT:ta nopeammin. Mutta tällainen väite pätee mihin tahansa nopeasti kasvavaan sektoriin, jos sovelletaan mekaanista ekstrapolaatiota. Silti ei tällainen väite voi olla tosi jokaisen sektorin kohdalla, sillä BKT on eri sektoreiden menojen summa.
Mutta antaako pelkkä tosiasia, että jokin sektori kasvaa tiettynä
rajoitettuna ajanjaksona koko kansantaloutta nopeammin, perustel-
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tua aihetta huolestumiseen? Koska näihin kysymyksiin liittyy monia
väärinkäsityksHi, käytän seuraavassa jonkin verran aikaa eräiden niitä koskevien seikkojen selvittelyyn.
1. Yleensä ei ole mitenkään epänormaalia, että jotkut sektorit
kasvavat tai joidenkin hyödykkeiden kokonaiskulutus lisääntyy nopeammin kuin kokonaistulot tai kansantalouden käytettävissä olevat voimavarat. On myös monia hyödykkeitä, joiden kohdalla tilanne on päinvastainen. Teollistuneissa yhteiskunnissa toteamme kotitalouskoneiden, hedelmämehujen, televisioiden, hajuvesien, pakasteiden, parranajokoneiden, jääkaappien, shampanjan ja hautakivien
kulutuksen, vain muutamia hyödykkeitä mainitakseni, osoittaneen
monessa tapauksessa kasvunopeuksia, jotka suuresti ylittävät lääkintähuoltomenojen suhteellisen vakaan 5-7 %:n vuotuisen (kiintein
hinnoin lasketun) kasvun. Katsomme yleensä kulutuksen suuntautumisen kohti ylellisyystavaroita ja runsautta merkitsevän elintason kohoamista. Korkeampi tulotaso tietää yleensä kulutuksen siirtymistä
hyödykkeisiin, joiden tulojousto on korkea, ja terveydenhoito on ilmeisesti juuri tällainen hyödyke, muttei mitenkään erityisen silmäänpistävä tai huomiota herättävä esimerkkitapaus. Ruotsalaisen tietoaineiston pohjalta tehdyt laskelmat osoittavat sen menojouston olevan 1.68; toisin sanoen, kun kokonaiskulutus lisääntyy 1 %, terveydenhoitomenot kasvavat 1.68 %.
2. Ruotsia koskevilla havainnoilla on yleensä hyvin samankaltaiset vastineensa muissa teollistuneissa maissa. Seuraavaan taulukkoon
olen koonnut viimeaikaisia trendejä osoittavia lukuja.
Taulukko 2. Lääkintähuoltoon käytetty osuus BKT:sta eri maissa.

Yhdysvallat
Ranska
Kanada
Ruotsi (tuotantokustannushintaan)
Länsi-Saksa
Englanti

1960

1973

4.7 (5.2)
4.0

6.6
5.8
7.1
9.0
6.1
4.6

5.7 (1963)
3.9

(7.7)

(1972)
(1968)
(1969)

Lähteet: Kansainvälisessä terveydenhuollon kustannuksia ja menoja käsitelleessä v.
1975 Bethesdassa järjestetyssä konferenssissa pidetyt esitelmät (Fogarty Center Nafional
Institute of Health).
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Taulukkoa laadittaessa käytetyissä lähteissä on eroja, mitä tulee
laskentamenetelmiin (BKT markkinahinnoin tai tuottajanhinnoin,
BKT käyvin tai kiintein hinnoin jne.), mutta trendit ja tendenssit
ovat varsin ilmeisiä. Kansainvälisten poikkileikkaustietojen valossa terveydenhuolto näyttää hy-ödykkeeltä, jonka tulojousto on suuri, eikä
kasvunopeuksia voi selittää viittaamalla maiden välisiin eroihin poliittisessa järjestelmässä tai siihen, onko terveydenhoito-ongelma pyritty ratkaisemaan yksityistä tietä va~. julkisen vallan tekemin järjestelyin.
Todettakoon myös, että tässä mainittujen maiden välisistä poliittisista eroista riippumatta esiintyy voimakasta- pyrkimystä saada terveydenhoitomenot rahoitetuksi kolmansien osapuolten välityksellä,
joko julkisen vakuutus- tai terveydenhoitojärjestelmän tai yksityisen
vakuutustoiminnan puitteissa. Järjestelmien väliset erot vaikuttavat
resurssien kohdennukseen todennäköisesti vähemmän kuin erot tulojen jakautumisessa. Yksityinen vakuutus toimii yleensä vakuutetun
tuloista riippumattomana kiinteän maksun pohjalla, kun taas julkiset
vakuutusjärjestelmät soveltavat tulojen mukaan määräytyviä mm.
veroja tai maksuja. Mitä kuluttajien terveydenhoitoon kohdistuvaan
kysyntään tulee, molemmat järjestelmät pyrkivät kuitenkin tarjoamaan terveyspalvelut niiden käyttäjille ilmaiseksi vakuutuksen peittäessä kummassakin tapauksessa näiden palvelujen kustannukset.
Maiden väliset tärkeimmät erot näyttävät olevan eroja terveydenhoitopalvelujen koostumuksessa: toisissa tapauksissa painopiste on
avohoidon puolella yksityislääkäreiden näytellessä tärkeätä osaa ja
lääkkeiden kulutuksen ollessa suuri (Ranska, Länsi-Saksa), kun taas
toisissa tapauksissa turvaudutaan runsain mitoin sairaalahoitoon
(Ruotsi). Olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin tätä kahden terveydenhoidon päämuodon välistä korvattavuussuhdetta ja yrittää selittää
todettuja eroja lääkäreiden suhteellisessa tarjonnassa esiintyvien erojen sekä avohoidon ja sairaalahoidon rahoitusjärjestelmissä tavattavien institutionaalisten erojen avulla.
3. Olen edellä todennut, että tuottavuus saattaa terveyssektorissa kasvaa hitaammin kuin koko kansantaloudessa keskimäärin. Jalostuselinkeinoissa toteamme tuottavuuden kasvun riippuvan yleensä työn korvaamisesta halvemmalla tai tehokkaammalla pääomalla
tai kasvavien tuottojen hyväksikäytöstä. Opetustoimen ja terveyden?
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huollon kaltaisissa palvelusektoreissa, JOIssa esiintyy paljon yksilöllistä vaihtelua ja yksilöllisesti määräytyviä menettelyjä, eräät perinteelliset valintavaihtoehdot tuottavuuden lisäämiseksi eivät enää ole
käytettävissä. Palvelusektoreissa tuottavuuden kasvu liittyy suurelta
osin tieteellisiin keksintöihin, jotka aiheuttavat siirtymiä tuotantomenetelmissä ja johtavat kokonaan uusien menetelmien käyttöönottamiseen sekä hyppäyksenomaisiin, hyvin suuriin tuottavuuden lisäyksiin. Hyviä esimerkkejä tällaisista uusista teknologisista menetelmistä tarjoavat tehokkaat, bakteerien aiheuttamien tartuntatautien
hoitoon käytettävät lääkkeet, rokotusten käyttö virussairauksia vastaan sekä psykofarmakoiden käyttö psyykkisten häiriöiden hoidossa.
Meidän on näin ollen oltava hyvin varovaisia väittäessämme, että
tuottavuuden kasvu terveyssektorissa on hidasta, ja kuva saattaa
muuttua toiseksi, kun asioita tarkastellaan osa-alueittain tai erikseen
eri diagnoosiryhmissä. Sellainen tartuntatauti kuin tuberkuloosi ei ole
enää suuren luokan ongelma terveyssektorissa, ja sen aiheuttamat
kustannukset ovat olleet laskussa vuosikausia. Sama pitää paikkansa
poHoon, jonka osalta tehokas ja halpa, rokotuksen avulla toteutettu
ehkäisyhoito on tullut tautiin sairastuneiden hoitamisen tilalle ja samalla vähentänyt kuolevuutta, ahdistusta ja tuskaa.
Lääketieteellisen teknologian kehitystä voitaisiin kuvata Thomasin
(1974) esitykseen liittyen mutta taloustieteen terminologiaa käyttäen
yleispiirteittäin seuraavaan tapaan:
Taso 1. Erittäin työvaltaista teknologiaa käyttäen annettu hoito (ei parantaminen)
tiloissa, joita ei voida muuttaa eikä tehokkaasti kontrolloida. Ääritapauksessa hoito
voi merkitä vain sitä, että hoitohenkilöstö huolehtii monista yksilön toiminnoista ja
toimista ja että ainoa apu, mitä hänelle tämän lisäksi voidaan antaa, on lohdutus. On
muistettava, että tilanne on ollut tällainen aivan lähimenneisyydessä monien sellaisten tautitilojen kohdalla, joita nyt pystytään menestyksellisesti parantamaan (tuberkuloosi, endogeeniset depressiot jne.). Tunnusomaista tälle tasolle on tuottavuuden
normaalin kasvun mitättömyys, ja kasvu voi olla negatiivistakin, esim. hoitohenkilöstön työaikojen lyhentyessä. Puhdasta »hoitoa» koskevat vaatimukset voivat samanaikaisesti lisääntyä nopeasti kohoavan elintason vuoksi, perherakenteiden hajoamisen
johdosta ja vanhojen ikäryhmien suhteellisen kasvun seurauksena.
Taso 2. Ensimmäistä sairauksien aktiivisen kontrollin vaihetta edustaa teknologia,
joka perustuu laajamittaiseen fyysisten panostekijöiden ja korkeaa koulutustasoa edustavien työpanostekijöiden käyttöön. Tämäntyyppisen pääomavaltaisen teknologian käytöstä voidaan mainita esimerkkeinä avoimet sydänkirurgiset leikkaukset, munuaissiirto
ja -dialyysi, infarktipotilaiden tehohoito ym. Tuottavuuden kasvu voi tällä tasolla olla
hyvin samantapainen kuin jalostuselinkeinoissa: mittakaavavaikutuksia saattaa esiinty~ sekä sairaaloissa että tarvittavan pääomavälineistön tuotannossa.
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Taso 3. Tällä tasolla on kysymys sairauksien parantamisesta tai tehokkaasta ehkäisystä elimistöön tai sen fysiologisiin tiloihin vaikuttavien lääkkeiden avulla. Lääkevaltaisen teknologian käyttöön ottaminen saattaa merkitä hyppäyksenomaista, kertakaikkista tuottavuuden nousua terveyssektorissa.

Olisi myös oivallettava, että kustannusten kohoaminen sairaalahoitopäivää kohti ei välttämättä osoita tuottavuuden laskua. Kustannukset sairaalahoitopäivää kohti ovat Yhdysvalloissa ja Ruotsissa
korkeammat kuin Englannissa, mutta toisaalta tiettyä sairautta poteva henkilö joutuu viipymään korkeiden kustannusten maissa lyhyemmän ajan sairaalassa. Tämä merkitsee sitä, että suhteellisen halvat hoitopäivät sairausajan lopulla, jolloin sairaalapalvelu on lähinnä
hotellipalvelun luonteista, jäävät pois ja vastaavat palvelut tuotetaan
luultavasti potilaan kotona. Keskimääräiset kustannukset kohoavat
tällöin, koska jäljelle jäävät ne päivät, joiden aikana tehdään tarvittavat leikkaukset, annetaan teho-osastohoitoa jne., mutta nämä tietyn hoidon aiheuttamat kiinteät kustannukset joudutaan jakamaan
pienemmällä päivien lukumäärällä. Kun sairaaloiden kyky tuottaa
hyviä taloudellisia tilastoja on erinomaisen huono - esim. tilastoja,
joista näkyisivät kustannukset tiettyä hoitokuuria kohti eikä vain keskimääräiset kustannukset sairaalahoitopäivää kohti - emme voi juuri tietää, johtuvatko kohoavat kustannukset todellakin tuottavuuden
muihin sektoreihin verrattuna hitaasta noususta vai uusista, kalliista
hoitomenetelmistä.
On myös pidettävä mielessä, että terveyssektori ei ota kirjanpidossaan lukuun kaikkia niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat sairaudesta yksityiselle henkilölle hänen kotonaan tai ansionmenetyksen muodossa. Ruotsin tilastot osoittavat ilmoitettujen sairauspäivien
lisääntyneen jatkuvasti, mutta tämä ei osoita sairastavuuden kasvua,
vaan saattaa yksinkertaisesti heijastaa vapaa-ajan arvostuksen kasvua tulojen kohotessa ja sangen vapaamielisen sairauskorvausjärjestelmän ollessa voimassa. Tämä merkitsee, että tiedämme hyvin vähän laitospuitteisen (ja tilastoidun) terveydenhoidon ja kotona tuotettujen (tilastoimattomien) terveydenhoitopalvelujen välisestä, siirtyilevästä rajaviivasta. Liikettä molempiin suuntiin tapahtuu jatkuvasti, ja tuntuisi perustellulta otaksua, että akuuttitapausten osalta
olemme siirtämässä rasituksia jossakin määrin sairaaloilta kotitalouksien kannettavaksi (sairaalahoidon kesto umpilisäkkeen poiston tai
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sappileikkauksen yhteydessä on lyhenemässä), kun taas eräiden pitkäaikaissairauksien osalta tilanne on päinvastainen. Pitkäaikaishoitoon Ruotsissa kohdistuva äärimmäisen voimakas kysyntä ei ole selitettävissä pelkästään väestön vanhenemiseen viittaamalla, vaan li-säksi on otettava- lukuuD: kotitalouksien vähenevä alttius huolehtia
vanhuksistaan kotona ja halu sijoittaa heidät sairaaloihin, varsinkin
ajanjaksoina, jolloin naisten työvoimaosuus on nousussa. Samanaikaisesti muuttuu lyhytaikaissairauksien hoito yhä intensiivisemmäksi, jolloin kustannukset päivää kohti lisääntyvät, mutta sairaalahoidon kesto lyhenee.
Tässä mainitsemani ongelmat merkitsevät meille haastetta pyrkiä
parempaan tuottavuuden mittaamiseen terveyssektoreissa; meidän
tulisi päästä selville siitä, miten keskimääräiskustannukset jakautuvat eri sairauksien (sairausnimikkeiden) hoitojen kesken, ja samalla
hankkia tietoa siitä, mitä tapahtuu laitosten ja kotitalouksien välisen
rajalinjan kummallakin puolella. Ennen tämäntyyppisten tietojen
hankkimista ei kukaan pysty kertomaan meille paljoakaan tuottavuu~
den kasvusta terveyssektorissa.
4. Olen tässä aika pitkään korostanut jokseenkin ilmeisen (positiivisen) tulovaikutuksen sekä hieman epämääräisempien tuottavuus- ja rajaviivavaikutusten merkitystä kohoavia kustannuksia selitettäessä. Eräs kasvuun vaikuttanut lisätekijä - tai paremminkin
tekijä, joka on tehnyt rajaviivaongelmasta laajakantoisemman - lienee tosiasia, että terveyssektori on ottanut vastatakseen tehtävistä,
jotka eivät ole sille aikaisemmin kuuluneet. Esitän kaksi esimerkkiä
tällaisen laaj entumisvaikutuksen valottamiseksi.
Ehkäisyvälineiden ei ennen 1960-luvun alkuvuosia katsottu kuuluvan terveyssektorin toimintapiiriin - tilastoissa niiden valmistus ja kulutus joka tapauksessa luettiin muihin sektoreihin kuuluvaksi. Hormonaalisten ehkäisymenetelmien ja kohdun sisäisten ehkäisylaitteiden käyttöönoton jälkeen niiden kulutus on suureksi osaksi siirtynyt terveyssektorin asiaksi. Karkean arvion mukaan olisivat
hormonaalisista ehkäisymenetelmistä Ruotsissa aiheutuvat kokonaiskustannukset suunnilleen seuraavat: 12 milj. Rkr lääkevalmisteista,
6 milj. Rkr. apteekeille ja yli 30 milj. Rkr. lääkärintarkastuksista ja
lääkemääräyksistä eli yhteensä 50 milj. Rkr. Tämä on tosin vain 0.5
% terveydenhoidon kokonaiskustannuksista, mutta osoittaa silti, että
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näistä ehkäisymenetelmistä koituneet kustannukset riittävät yksinään
selittämään usean kuukauden kasvun viime vuosikymmenenä.
Puhutaan paljon terveydenhoidon ja muiden sosiaalipalvelujen
yhdentämisestä .. Tämäkin voi johtaa eräänlaiseen terveys sektorin _
laajenemiseen. Jotkut teryeystaloustieteilijät - kuten Victor Fuchs.
- ovat verranneet terveyssektorin asemaa siihen, joka uskonnolla oli
aikaisemmin yhteiskunnassa. Ihmiset eivät tule terveyskeskukseen.
tai lääkäriin vain hoidattamaan sairauksiaan vaan myös saamaan
»hoitoa» myötätunnon ja lohdutuksen muodossa. Jos tällainen hypoteesi on tosi, voimme hyvin kysyä, onko terveydenhoitohenkilöstön
koulutus tai terveydenhuollon -organisaatio sopeutettu palvelemaan
tällaista tehtävää. Vaikka sairasta ei voitaisikaan parantaa, tämäntyyppinen terveyspalvelu on tietenkin yhtä luvallinen kulutuksen muoto
kuin mikä tahansa muu nyky-yhteiskunnassa tavattava kulutustoiminta.
5. Tarkastellessamme terveys sektoria hieman lintuperspektiivistä
on vaikea sanoa, muodostaako sen nopea kasvu todellisen ongelman.
Joka tapauksessa on sanottava, ettei ole -sinänsä ongelmallista, jos
yhä suurempi osa BKT:sta käytetään terveyspalveluihin. Kasvavassa
kansantaloudessa odotamme normaalisti, että eri sektoreiden osuudet
muuttuvat ajan kuluessa. Sata vuotta sitten yli 60
Ruotsin väestöstä oli maatalouden palveluksessa, mutta nykyisin vain 5 %. Osuus
on jonkin verran suurempi, jos mukaan otetaan muista sektoreista
saatu välineistö mutta jätetään ottamatta huomioon maatalousväestön aikaisemmin tuottamat palvelut. Tässä tapauksessa ei kukaan olisi
pitänyt tarkkaan suhteellista kasvua parempana!
Silti minusta näyttää olevan kolme hyvää syytä tiettyyn huolestuneisuuteen terveyssektorin kasvun osalta.
1. -Ensimmäinen on kiinteässä yhteydessä tiettyihin terveydenhuollon suunnitteluun liittyviin perusajatuksiin. Monet kaikkein pisimmälle kehitetyistä terveydenhoitojärjestelmistä, sellaiset kuin Englannin National Health Service ja Ruotsin järjestelmä, rakennettiin
lähtien »objektiivisen» tarpeen käsitteestä. Arvelen monen terveydenhuollon suunnittelijan ja poliitikon ajatelleen ja ehkä vieläkin uskovan, että on olemassa jotakin sellaista kuin äärellinen, 0 bj ektiivinen
terveyspalvelujen ta~ve. Terveydenhuoltojärjestelmän tarkoituksena
oli tuottaa riittävä määrä palveluja tämän »objektiivisen» ta~peen
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tyydyttämiseksi. Tämän tuli tapahtua tarjoamalla palvelut kuluttajille nolla-kustannushintaan, lähinnä oikeudenmukaisuusnäkökohtien vuoksi. Mutta terveydenhuollon suunnittelijat eivät milloinkaan
oivaltaneet, että tämä tarve oli lähes rajaton. Sairauden jäävuoren.
näkymättömissä ollut osa <;>li hyvin suuri siihen verrattuna, mitä suunnittelijat osasivat ennalta aavistaa. Rajallinen tarjonta yhdessä hyvin
suuren kysynnän ja sen seikan kanssa, että ostajien palveluksista
maksama hinta asetettiin nollaksi, aiheutti useimmissa terveydenhoitojärjestelmissä - yksityiseen vakuutukseen perustuvat järjestelmät
mukaan lukien - pysyvän liikakysyntätilanteen.
Tämän liikakysynnän säätely on käynyt päinsä vain erilaisten
säännöstelymenetelmien avulla, luontevimmin tarjoutuvan menettelyn ollessa sellainen, että säännöstely perustuu lääkärintarkastukseen
ja johonkin - monessa tapauksessa sangen epämääräiseen - tarvekäsitteeseen. Muita usein käytettyjä säännöstelykeinoja ovat odotushuoneiden jonot - joiden avulla lääkintäpalveluksille muodostuu
korkea hinta menetetyn ajan muodossa silloin, kun potilas on hyvin
ansaitseva palkansaaja, ja halpa hinta, kun hän on lapsiperheen äiti
tai vanhuus eläkkeen saaja - sekä eri klinikoiden odotuslistat, joiden
avulla karsiutuvat vähemmän akuutit tai vähemmän kiireelliset tapaukset sekä potilaat, joiden kivunsietokyky on suuri. Lääkintäalan
henkilöstön työ koostuu tällöin suureksi osaksi sangen mutkallisen
säännöstelyj ärjestelmän hallintotehtävistä.
Tähän liittyvät taloustieteelliset ongelmat ovat kahdenlaisia. Ensiksikään emme todellisuudessa tiedä paljoakaan siitä, miten säännöstelyjärjestelmä toimii, koska se on suuressa määrin kätkössä »kliinisen vapauden» julkisivun takana. Jonotuksen aiheuttamat aikakustannukset ovat reaalikustannuksia, vaikkei niitä koskaan viedä kirjoihin, mutta ilmeisistä syistä ne karsivat kysyntää vähemmän tehokkaasti kuin rahakustannukset. Toinen ongelma on, että kuluttajanhintojen ollessa nollassa tai lähellä nollaa terveyspalveluja pyritään ehkä lisäämään siksi, kunnes niiden kysyn~ä ja tarjonta saadaan tasapainoon. Tarjonnan lisääminen johtaa kuitenkin vain aikakustannusten alenemiseen, jolloin jonot jäävät yhtä pitkiksi ku~n
aikaisemminkin. Tilannetta valaistaan kuviossa 1.
Optimitila saavutettaisiin pisteessä A, jossa palvelujen rajakustannukset ja rajamaksuhalukkuus ovat yhtä suuret. Mutta tietyn suu-
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Kuvio 1. Lääkinnällisen hoidon tarjonnan optimivolyymin määräytyminen.

ruista tarjontaa vastaa· tietty, aikakustannusten määräämä jonon
pituus. Jos tarjontaa lisätään, jono siirtyy kuviossa oikealle, j~ tarjonnan lisääminen kustannusten välttämiseksi saattaa johtaa tilanteeseen, jossa rajamaksuhalukkuus on rajakustannuksia pienempi. Esittääkseni asian täysin selvästi on todettava, että rajamaksuhalukkuus
voitaisiin ilmaista asianmukaisesta vakuutuksesta suoritettavan vakuutusmaksun avulla sen sijaan, että se ilmaistaisiin nettorahamääränä, joka olisi maksettava hoidosta tietyssä akuutissa tilanteessa
(Arrow, 1963).
Terveydenhoitojärjestelmien laajeneminen saattaisi osittain selittyä siten, että aikaisemmin, kun vakuutusj ärj estelmät eivät olleet
vielä yhtä kehittyneitä kuin nykyisin, me olimme optimitason alapuolella. On kuitenkin myö·s mahdollista, että pyrkimyksemme välttää
jonoja ja perustaa suunnittelumme »tarpeen» käsitteeseen on omiaan
johtamaan tilanteeseen, jossa joudumme palvelujen optimivolyymin
yläpuolelle. Tämä on kohta, jossa hyöty-kustannustyyppiset tarkastelut tulevat mukaan kuvaan.
»Tarve» voidaan ilmaista lääketieteellisiä kriteerejä käyttäen, jolloin se tarkoittaa, että jokin hoitomenetelmä saattaa vielä antaa positiivisia tuloksia. Mutta se seikka, että jokin on lääketieteellisessä mielessä tehokasta ei vielä sinänsä merkitse, että taloudellisen tehokkuu-
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den vaatimus olisi täytetty. Taloudellisen tehokkuuden määrittämiseksi meidän on selvitettävä, ovatko aiheutuneet kustannukset saavutettua hyötyä pienemmät tai enintään sen suuruiset. Hyötyjen
määrittämistä ja mittaamista käsitellään myöhemmässä yhteydessä.
Muuan viimeaikainen, mielenkiintoinen julkisen talouden tutkimuksen kehityslinja on ollut sen seikan selvittäminen, miten hyvin
poliittinen äänestysmenettely soveltuu käytettäväksi voimavarojen
kohdennustehtäviä ratkaistaessa. Äänestäjä on valmis kannattamaan
tiettyä suunnitelmaa, jos siitä hänelle aiheutuva verojen lisäys jää pienemmäksi kuin se lisähyöty, jonka hän voi odottaa suunnitelmasta
itselleen koituvan. Toisin kuin aikaisempien tutkimusten tulokset, tällainen analyysi on osoittanut mahdolliseksi, että äänestysmenettelyn
osoittama tasapaino asema julkisessa sektorissa tietää suurempaa tarjontaa kuin puhtaasti taloudelliselta kannalta olisi pidettävä optimaalisena. Näin ollen on mahdollista, että poliittiseen prosessiin sinänsä
sisältyy automaattinen taipumus tuottaa terveydenhoitopalveluja optimaalista suurempia määriä (StåhllH74 a).
2. Toinen huolestuttava seikka - joka usein jää hyöty-kustannustutkimuksissa vaille huomiota - on, että terveydenhoitotarkoituksiin käytetty kruunu usein aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin
kuluttajan markkinoilla kuluttama vastaava rahamäärä. Tämä johtuu
siitä, että terveydenhoitojärjestelmien rahoitus tapahtuu suureksi osaksi tuloverotuksen tai välillisen verotuksen avulla, mikä aiheuttaa
vääristymiä kansantalouden muissa sektoreissa, lähinnä työmarkkinoilla niiden valintojen välityksellä, joita kuluttaja tekee työtä ja
vapaa-aikaa koskien tai suorittaessaan valintoja eri tavoin verotettujen hyödykkeiden välillä tai hyödykkeiden välillä, joiden substituutiomahdollisuudet ovat erilaiset, mitä tulee niiden hankkimiseen
markkinoilta tai niiden omatoimiseen valmistamiseen.
Korkean verotuksen maissa, kuten Pohjoismaissa, julkisessa sektorissa viimeksi käytetyn kruunun arvo osoittautuisi sen nimellis~
arvoa suuremmaksi, jos kaikki verotusjärjestelmän aiheuttamat vääristymät voitaisiin ottaa huomioon. Tästä seuraa, että meidän on verovaroin rahoitetussa sektorissa sovellettava jonkin verran tiukempia
tehokkuuskriteerejä kuin markkinasektoreissa, koska meidän on
otettava huomioon julkisen budjetin ja verojen marginaalisten lisäysten vaikutukset työnteon ja kulutuksen yllykkeisiin.
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3. Kolmas huolestuttava seikka on, että kuluttajien kysyntä ei
tule milloinkaan ekplisiittisesti ilmaistuksi markkinoilla vaan kanavoituu sinne lääkärikunnan välityksellä. Useimmissa maissa lääkärikunta omaa monopolistisen aseman,3 ja sen palkat ylittävät suu- .
resti tason, joka tarvittaisiin yllykkeeksi lääketieteellisen koulutuksen hankkimiseen (Ståhl '1974 b) .. Ihsinöörien työmarkkinoilla palkat muodostavat katkeamattom.an sarjan korkeakouluista valmistuneiden ja lyhyemmän koulutuksen saaneiden insinöörien palkkojen
mennessä paljolti päällekkäin. Sairaanhoitaja sen sijaan voi tuskin
saavuttaa nuoren, kokemattoman l~äkärin palkkatasoa, ja lääkäreiden palkat ovat usein kaksin- tai kolminkertaiset sairaanhoitajien
palkkoihin verrattuna. Tällainen asiantila voi tuskin heijastaa eroja
asianomaisten taidoissa tai älykkyydessä ja se on helpommin selitettävissä viittaamalla lääkärijärjestöjen voimakkaaseen monopoliasemaan.
Tämä asema antaa lääkärikunnalle jossakin määrin mahdolJisuuden riittävän kysynnän luomiseen, kun yksityin~n kuluttaja omaa
useimmissa tapauksissa vähemmän tietoa ja vain vähän valta~~ Järjestelmässä, jossa lääkäri saa vakiopalkkion vastaanotolla käynnistä,
saattaa esiintyä taipumusta lisäpalvelujen luomiseen esim. lähettämällä potilas toisten lääkäreiden luokse lisätutkimuksia varten. Lääkäreiden asymmetrinen riskiasema aiheuttaa samanlaista vino utumista. Ruotsin tyyppiä olevassa järjestelmässä, jossa lähes kaikki lää~
kärit ovat kiinteäpaIkkaisissa viroissa tai toimissa, lääkärille saattaa
käydä kohtalokkaaksi arvioida hoidon tarve liian pieneksi tapauksessa, joka osoittautuu myöhemmin vakavaksi, kun sen sijaan tarpeettoman hoidon antaminen vähäpätöisessä vaivassa johtaa tuskin
minkäänlaiseen rangaistukseen.
On myös aihetta olla selvillä siitä, että tietämys hoitotoimenpiteiden vaikutuksista on monessa tapauksessa yllättävän vähäistä. Kitarisan .poisto on Yhdysvalloissa tavallisempaa kuin lienee perusteltavissa puhtaasti lääketiete~llisin syin. Tapa määrätä sellaisia lääkkeitä
kuin valiumia, libriumia tai tofranilia näyttää monissa maissa olevan
mukava keino potilaan vastaanotolla käynnin päättämiseen. Kuole3. Informoinnin kannalta lisenssiointi on hyvin perusteltavissa, mutta sen yhdistäminen oikeudelliseen monopoliin ei ole välttämätöntä. Lisenssi voisi yksinkertaisesti
osoittaa tiettyä lääketieteellisen koulutuksen tai kokemuksen tasoa.
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maan johtavien umpilisäkkeentulehdustapauksien suuri lukuisuus
Länsi-Saksassa aiheutunee siitä, että umpilisäkkeen poistoja tehdään
paljon kuolemaan johtavien poistoleikkausten suhteellisen lukuisuuden pysyessä vakiona. Joukkotarkastukset kohdunkaulansyöpätapauksien toteamiseksi eivät ilmeisestikään ole kannattavia puhtaasti
taloudellisesta näkökulmasta katsoen, mutta useimmat gynekologit
pitävät niitä »ehdottoman välttämättöminä». Esimerkkejä olisi helppo luetella lisää (Cochrane 1972).
Olen tässä viitannut eräisiin huomattavaa ylitarjonnan vaaraa
terveydenh uoltoj ärj estelmässä aiheuttaviin seikkoihin. Tästä vaarasta aiheutuu terveydenhoidon suunnittelijoille ja sen hallinnosta vastuussa oleville aivan toisenlainen tehtävä kuin se, mitä tavallisesti
pidetään heidän päätehtävänään. Ongelma ei todennäköisesti ole siinä, miten luoda kapasiteettia lääkäreiden arvioimaa tarvetta vastaavasti tai sen kuluttajien/potilaiden taholta tulevan kysynnän tyydyttämiseksi, joka on odotettavissa kun palvelujen hinta asetetaan nollaksi. Päin vastoin, ongelmana on löytää menetelmiä, joiden avulla
kysyntään ja tarpeeseen voitaisiin vaikuttaa sillä tavoin, että päädyttäisiin tarjontaan, jonka kustannukset eivät ylittäisi siitä saatavaa
hyötyä - mikä on parhaiten ilmaistavissa rajahalukkuutena maksaa
täydellisestä vakuutuksesta. Tähän päästään luultavasti helpoimmin
tarjonnan tiukan valvonnan avulla, turvautumalla keskitettyyn voimavarojen, nimenomaan työvoiman kohdentamiseen sekä antamalla
säännöstely järjestelmän toimia, vaikka tämä saattaakin johtaa lisäkustannuksiin jonojen muodossa. Useimmissa tapauksissa yritys
päästä jonoista tarjontaa lisäämällä olisi huonoa strategiaa. Jos jonotuksen ongelmat käyvät liian vaikeiksi, parempi ratkaisu olisi luultavasti antaa puhtaan markkinasektorin toimia julkisen terveydenhoitoj ärj estelmän rinnalla eräänlaisena varaventtiilinä.

Terveydenhoitojärjestelmä
Koska luentoni on johdantomainen, olen käyttänyt huomattavan paljon aikaa eräiden laajenevaan terveyssektoriin liittyvien yleisempien
kysymysten pohtimiseen senkin vuoksi, että seuraavissa esityksissä
tullaan käsittelemään enemmän erikoisongelman luonteisia seikkoja.
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Kuvio 2. Terveyspalvelun tuotantojärjestelmä.

Ryhdyn nyt tarkastelemaan terveydentaloustieteen pääaihetta esittelevän luetteloni toista kohtaa. Oheinen kuvio esittää terveydenhoitoj ärj estelmänperusrakennetta.
Järjestelmän eri panostekijät on esitetty ylimpänä kuviossa. Kuten
olen jo maininnut, eräs' tuotannontekijä - lääkärit - antaa aihetta
tiettyihin erityisiin taloustieteellisiin pohdintoihin, koska lääkärit
muodostavat ammatillisen monopolin, joka pystyy huomattavassa
määrin vaikuttamaan kysyntään. Lääketeollisuuden ongelmia, vaikka ne ovatkin hyvin mielenkiintoisia, ei tässä käsitellä.
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Terveyssektorin tuotos ilmaistaan useimmissa tilastojärjestelmissä
käyttäen lääkärissäkäyntiä tai sairaalahoitopäivää yksikkönä. Vain
sangen harvoin tapaa tilastoja, joissa kuvaus tapahtuu prosessitasolla,
kuten sitä nimittäisin, ja joka tekee eron lääkintätapahtuman kolmen
eri vaiheen, nimittäin informaation, sairauden parantamiseen tähtäävien hoitotoimenpiteiden ja potilaan hoidon välillä.
Lähtökohdan taloustieteelliselle analyysille voisivat tarjota erilaiset sairaudet ja niiden hoito. Yksityiskohtiin menemättä haluaisin
tässä korostaa substituutiomahdollisuuksia, joita on olemassa tämän
kaavan sisältämissä eri vaiheissa: Eri panostekijät ovat suuressa määrin korvattavissa toinen toisillaan. Olen jo maininnut, että Ranskan
järjestelmä näyttää käyttävän hyväksi yksityislääkäreitä ja lääkkeitä
paljon enemmän kuin esim. Ruotsin, joka turvautuu laajassa mitoin
laitoshoitoon. Tällaiset erot selittyvät osittain jonkin niukan tuotannontekijän, esim. lääkäreiden, tarjonnassa esiintyvien erojen avulla:
Ruotsissa vallinnut krooninen lääkärivajaus pyrittiin osittain korvaamaan turvautumalla pääomavaltaisempaan teknologiaan sairaaloissa
ja antamalla sairaanhoitajien suorittaa valvonnan alaisina tehtäviä,
jotka monissa maissa on sallittu vain lääkäreille. Olen myös esittänyt
joitakin. todisteita siitä, miten intensiivisempi hoito saattaa lyhentää
potilaan sairaalassa viettämää aikaa tai supistaa lääkärihuoltoon sisältyvän »majoitustehtävän» osuutta. Tiedämme kuitenkin hyvin vähän
kustannusten jakautumisesta tässä erotettujen eri prosessien osalle. 4
Korvautuvuuden käsitteellä on keskeinen asema lääkintähuollon
taloustieteellisessä analyysissa. Sen tulisi näytellä tärkeätä osaa sairaalahallinnossa ja terveydenhoidon mikrosuunnittelussa. Millaisia
sairaustapauksia ja millaisissa lukumääräisissä suhteissa on hoidettava, jotta yhdistelmä olisi optimaalinen? Milloin on käytettävissä
olevien tuotannontekijöiden kohdennus optimaalinen? Mikä on lääkinnällisen hoidon optimiajankohta; ts., mikä on optimipiste asteikolla, joka ulottuu puhtaasta ennaltaehkäisystä akuuttihoitoon? Kaikissa näissä tapauksissa ollaan lääkintäsektorissa tekemisessä valintaongelmien kanssa. Kuten olen aikaisemmin maininnut, eräs suunnittelijan valittavissa oleva vaihtoehto on turvautua jonkinlaisiin
hyöty-kustannuslaskelmiinkeskushallinnon tasolla sekä päätellä, mil4. Täydellisemmässä analyysissa on myös potilaan aika otettava huomioon tärkeänä tuotannontekijänä.
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laista tuotannontekijäin kohdennusta ja eri erikoisalojen organisaatio-ohjelmaa analyysin tulokset edellyttävät. Palautejärjestelmän
puitteissa voidaan tehdä -havaintoja tuloksista, joihin päädytään harjoitettaessa säännöstelyä samalla kun kliininen vapaus sallitaan, ja.
näitä tuloksia voidaan verrata hyöty-kustannustarkastelun tuloksiin
sekä tarkistaa kohdennusta ja organisaatiota saavutettujen päämäärien mukaisesti. Tällaiset iteratiiviset prosessit, yhdessä fyysisten voimavarojen budjettipelissä tapahtuvan kohdentumisen kanssa tarjoavat
mahdollisuuden markkinamekanismin ulkopuolisten sektoreiden
säätelyyn (Grape - Ståhl 1969).
Alimpana kuviossa 2 on esitetty järjestelmän erilaiset tuotokset:
lääkintähoidon vaikutukset terveyteen. Tässä olen viitannut eräisiin
mahdollisuuksiin tasoittaa lääketieteellisen ja taloustieteellisen ajattelun välistä kuilua määrittelemällä terveys »kyvyksi erilaisiin toimintoihin». Eräs hyvin yksinkertainen' kyvyn mitta - jota usein
käytetään sosiaalilääketieteessä - on aika, jonka henkilö tarvitsee
tietyn toiminnan suorittamiseen, esim. noustakseen tietyt portaat, kävelläkseen tietyn pituisen matkan tai lukeakseen tietyn kirjan. Huono terveydentila tietää sitä, että monet toiminnat ovat hyvin hitaita
tai että ne käyvät mahdottomiksi, ts. niiden vaatima aika pitenee rajattomasti. Vanhuuden tai työkyvyttömyyden ongelmat voidaan silloin ilmaista toteamalla, että tietyt tärkeät toiminnat vievät niin paljon aikaa tai ovat niin mahdottomat suorittaa, että koko päivä kuluu
kaikkein alkeellisimmissa toimissa ja että aikaa ei jää lainkaan tuotannolliseen toimintaan osallistumista tai korkeampitasoista kulutusta
varten (Söderström 1974).
Sen seikan tarkastelu, miten ihminen jakaa aikansa erilaisiin toimintoihin, sekä terveydentilan ja koulutustason käsittely tärkeimpinä tekijöinä, jotka määräävät, paljonko hän tarvitsee aikaa eri toimintoipin, ovat näytelleet keskeistä osaa viimeaikaisessa. inhimillistä
pääomaa ja teknologiaa koskevassa tutkimustyössä. Tällainen lähestymistapa selittänee myös, miksi emme odota paljoakaan yrityksistä
parannella sellaisia perinnäisiä terveyden osoittimia kuin kuolevuuslukuja tai tavallisia tautisuustilastoja. Tällaiset osoittimet ovat liian
karkeita halutessamme mitata tiettyjä terveydenhoitojärjestelmän korkeampitasoisia tuotoksia, jotka ovat merkityksellisiä terveydenhuoltomenojen ja lääketieteellisen teknologian nykyisellä tasolla. Aikaisem(
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min ongelmana ilmeisesti oli, miten elämään voitaisiin lisätä vuosia.
Edellä esitetyn lähestymistavan puitteissa saattaisi kysymys kuulua:
miten vuosiin voitaisiin lisätä elämää? Viimeaikoina ilmestyneessä
kirjallisuudessa korostetaan myös yksilön mahdollisuutta vaikuttaa
valitsemillaan elintavoilla - kulutusta, työntekoa ja terveydenhoitoa koskevilla valinnoillaan - elämänsä pituuteen. Useimpien yksilöiden tavoitteena lienee maksimoida osittain säädeltävissä olevan
elinajan kuluessa saatavissa oleva hyöty, sen sijaan että he pyrkisivät
maksimoimaan elinaikansa pituuden sinänsä (Grossman 1972).
Monet nykyisistä lääkinnällisistä toiminnoista eivät enää pyri pidentämään elämää vaan tarjoamaan meille mahdollisuuden »täyteläisempään» elämään siten, että me voisimme sisällyttää siihen enemmän erilaisia toiminnallisia asioita. Mekin puhumme mieluummin
»täyteläisemmästä» elämästä, joka on täynnä erilaisia toimintoja ja
vaihtoehtoja. Lisääntynyt kyky erilaisiin toimintoihin ilmenee yksilön käyttäytymisessä hänen osallistuessa kulutukseen ja tuotannolliseen toimintaan. Tässä yhteydessä yksilö on kiinnostunut lisäämään
kykyjänsä joko pystyäkseen välittömästi lisäämään kulutuksensa arvoa tai - parantamalla kykyään tuottajana - välillisesti parantamaan
asemaansa kuluttajana. Osoittaaksemme millä tavoin ajan allokoinnin
ideaa voidaan soveltaa, voimme ajatella arvoa, jonka kuluttaja antaa
Välimerelle suuntautuvalle matkalle, ja sitä miten tämä arvo saattaa
riippua kaikesta, mitä hän pystyy tekemään. On myös ilmeistä, että
tällainen lähestymistapa tekee terveyden käsitteen suuressa määrin
suhteelliseksi. Vähäinen nilkkavaurio ei juurikaan haittaa minun työtäni ja rajoittaa tuskin lainkaan tavanomaisia toimintojani, mutta
Björn Borgille, ammattimaiselle tenniksenpelaajalle, samanlainen
vaurio olisi kohtalokas.
Ennen kuin käyn esittämään muutamia lääkintähuollon hyötykustannustarkastelua koskevia huomautuksia, haluaisin lyhyesti kosketella muutamia piirteitä, jotka erottavat terveydenhoidon monista
muista yksilön taloudellisen käyttäytymisen alueista. Pääongelmista'
voidaan käyttää nimityksiä epävarmuus ja rationaalinen tietämättömyys (Arrow 1963).
Terveys on alue, jossa keskivertokuluttajalla on vastassaan huomattava määrä epävarmuutta. Tämä on ilmaistavissa yksinkertaisella
tavalla epävarmojen tulo- ja kulutusodotusten ongelmana ajassa:
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Kuvio 3. Tulo- ja kulutusodotusten sairausepisodista johtuva epävarmuus.

Täydellisessä markkinataloudessa tämäntyyppinen ongelma olisi hoidettavissa erilaisten vakuutusjärjestelmien avulla. Vakuutusmarkkinat ovat "kuitenkin ilmeisesti kaikkea muuta kuin täydelliset,
ja sen vuoksi on luotava kollektiivisen poliittisen toiminnan avulla
erilaisia pakollisen vakuutuksen järjestelmiä tai verovaroin rahoitettavia terveydenhuoltojärjestelmiä eräänlaisiksi täydellisen vakuutusjärjestelmän korvikkeiksi (Ståhl 1973). Niin kuin myöhemmin käy
ilmi, voimme kuitenkin käyttää täydellisen vakuutuksen käsitettä
hyöty-kustannusanalyysin välineenä.
Terveydenhoidon teknologia on kaukana yksinkertaisesta, ja vain
pitkälle erikoistunut ammattiryhmä omaa sitä koskevan täydellisen
tai paremmin sanoen hyvän tietämyksen. Yksityinen kuluttaja saattaa näin ollen suosia tilannetta, jossa hän itse on rationaalisesti tie~
tämätön mutta voi ostaa informaatiota alan spesialisteilta. Epävarmuus tietenkin muodostaa lisäyllykkeen rationaaliseen tietämättömyyteen: miksi hankkia tietoa sairaudesta, jonka todennäköisyys on
hyvin pieni, kun kerran riittävä määrä tietoa siitä on saatavissa markkinoilta siinä tapauksessa, että itse sattuisi tähän tautiin sairastumaan.
Epävarmuuden ja informaation ongelmista selviytyäkseen useimmat yhteiskunnat ovat kehittäneet vakuutusjärjestelmiä sekä lääkinnälliseen informointiin erikoistuneita ammattiryhmiä. Tätä voidaan
pitää pyrkimyksenä välttää vakavia markkinahäiriöitä. Mutta täten
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luotu järjestelmä - sairausvakuutus tai verovaroin rahoitettu terveydenhoito sekä lääkäriammattikunta - aiheuttaa seuraavassa vaiheessa uudentyyppisiä markkinahäiriöitä tai vääristymiä voimavarojen kohdennuksessa, joista edellä mainitsin. Nollakustannushinnoittelu on sekä vakuutusjärjestelmien että verovaroin rahoitettujen 'järjestelmien tyypillinen piirre. Lääkäreiden ammatillisen tason kohottamiseksi heidän toimintansa tehdään julkisen vallan luvasta riippuvaksi. Samalla kun tällainen järjestely lisää kuluttajan turvallisuutta
ja hänen mahdollisuuksiaan saada informaatiota, se kytkeytyy useimmissa maissa .ammattikunnan oikeudelliseen monopoliin.
Kukaan joka on toiminut riittävän kauan terveystaloustieteen
alalla, ei pidä paluuta puhtaaseen markkinajärjestelmään mahdollisena: epävarmuuteen ja informaatioon liittyvät ongelmat ovat niin
suuria, että markkinakäyttäytyminen ei takaisi tehokkuutta enempää kuin oikeudenmukaisuuttakaan. Mutta on myös tärkeätä täysin
käsittää nämä terveyspalvelumarkkinoiden erityispiirteet sekä olla
tietoinen niistä uusista - ja toivottavasti vähemmän vakavista markkinahäiriötendesseistä, jotka verovaroin tai vakuutuspohjalla
rahoitetut terveydenhoitojärjestelmät sekä voimakkaasti monopolistisen aseman omaava ammattikunta ovat synnyttäneet.
Tämä merkitsee myös, että - lähtien terveyspalvelujen markkinoiden toiminnan teoreettisesta analyysista tietyissä olosuhteissa kiinnostus sen seikan institutionaalisluonteiseen analyysiin on kasvamassa, miten eri kansantaloudet ovat pyrkineet selviytymään mainitsemistani organisaatio-ongelmista: vakuutus- ja terveydenhoitojärjestelmien organisoinnista ja lääkärikunnan asemasta eri järjestelmissä. Mutta tarkastellessamme Pohjoismaissa voimassa olevia, terveydenhuoltoa palvelevia sosiaalivakuutusjärjestelmiä meidän on
syytä olla myös tietoisia siitä, että ne pyrkivät suojaamaan vakuutettuja sangen pieniä ja mitättömiäkin riskejä vastaan. Tavallinen autonomistaja joutuu ottamaan huomattavasti suurempia riskejä korjauskustannusten yhteydessä kuin keskivertokuluttaja joutuu ottamaan
terveydenhoidon alueella. Vakuutusturvan korkea taso yhdessä sosiaalivakuutusmaksujen veronluonteisuuden kanssa saattaa myös yllyttää yksilöitä ottamaan suurempia riskejä ja estää heitä oivaltamasta, millainen riippuvuussuhde vallitsee heidän »elämäntyylinsä» ja
terveydenhoidon kustannusten välillä. Voimavarojen kohdennusta
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terveyssektorissa voitaisiin mahdollisesti parantaa kohottamalla kuluttajien monista vähäisistä hoitotoimenpiteistä maksamia hintoja sekä rajoittamalla vakuutus koskemaan vain vakavia tapauksia.

Hyöty-kustannusanalyysi '
Lopuksi esitän vain muutamia huomautuksia hyöty-kustannusanalyysista, koska sitä tullaan käsittelemään eräissä myöhemmistä esitelmistä, ja esittelen sitä puhtaasti taloustieteellisestä näkökulmasta.
Lääkintähuollon hyöty-kustannusanalyysia käsitellessämme meidän on muistettava, että hyöty-kustannusanalyysin tarkoitus yleensä on markkinakäyttäytymisen tai -päätösten simulointi markkinoilla,
joilla hintajärjestelmä on vääristynyt tai hintoja ei ole. Tämä hyötykustannusanalyysin perusidea on hyvin tärkeä mutta hyvin usein
myös asianmukaista huomiota vaille jäävä seikka. Ongelma on seuraava: jos yksilö tuntisi täydellisesti kaikki itselleen, omaisilleen ja
kansalaisille yleensä tietystä hoidosta koituvat hyödyt ja kustannukset, valitsiko hän tämän hoidon?
Eräissä tapauksissa markkinasimulointikoe on sangen yksinkertainen. Halutessamme tietää, onko tietyssä tapauksessa esim. varhaisesta abortista tai sappileikkauksesta koitunut enemmän hyötyä kuin
kustannuksia, meidän ei tarvitse mitata tämän toimenpiteen vaikutuksia yksilön tuottavuuteen tai jättää laskuista sen puolesta ja sitä
vastaan puhuvia psyykkisiä seikkoja. Riittää kun kysymme: jos kuluttajalle/potilaalle olisi tulonsiirtona maksettu kertakaikkisesti rahamäärä, joka olisi vastannut sairaalakustannuksia ynnä vakuutusjärjestelmän puitteissa maksettavaa korvausta tulojen menetyksestä, ja
hänen olisi ollut maksettava itse kaikki kulut ja tulonmenetykset,
olisiko hän päättänyt mennä leikkaukseen? Jos vastaus on myönteinen, yksilön saama hyöty on ollut kustannuksia suurempi; jos vastaus
on kielteinen, hyöty ei ole riittänyt peittämään kustannuksia. Tällaista
testausmenettelyä käytämme päivittäin useimpien kulutushyödykkeiden markkinoilla, eikä meillä terveydenhoidon tapauksessa ole
yleensä tarjolla parempaa. Emme yritä arvioida eilisiltaisen päivällisen tuottamaa hyötyä epäsuorasti, yrittämällä arvioida missä määrin tämänpäiväinen tuottavuutemme on sen johdosta lisääntynyt tai
vähentynyt.
3
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Monissa vähämerkityksisissä tapauksissa tällaisen kysymyksen
asettaminen on suorin lähestymistapa. Jos haluamme tietää kaikki
hyödyt, meidän on kysyttävä, miten paljon yksilö on enintään halukas maksamaan tietystä toimenpiteestä tai hoidosta.

,,.

Markkinasimulointi -. toteutettuna esittämällä potilaille tai lääkintähenkilöstölle kyselylomakkeita (olisivatko he hakeutuneet tietynlaiseen hoitoon, jos heidän olisi täytynyt maksaa kaikki siitä aiheutuneet kustannukset?) tai hintakokeilun muodossa - saattaa olla
vaikeampaa toisilla terveyssektorin alueilla, ja silloin voidaan turvautua vakuutuksen ideaan.

-

Esimerkkinä mainitsen voimakkaasti arvostuksin latautuneen ongelman, nimittäin kroonista virtsamyrkytystä sairastavien. keinomunuaishoidon. Tavanomainen hyöty-kustannus analyysi - jossa hyötyinä pidetään tuotantotoimintaan osallistumisesta saatavan tulon lisäystä ja kustannuksina sairaalakustannuks:a -. osoittaisi, että kaikki keinomunuaisyksiköt olisi suljettava huomispäivänä. Jos taloustieteilijä ei pysty antamaan mitään muuta vastausta kOe ongelmaan,
hänen on parasta jättää terveys sektori ja siirtyä käsittelemään vähemmän mutkallisia ongelmia.
\~

Eräiden keinomunuaishoidon tuottamien hyötyjen testaamiseksi
voimme ajatella seuraavaa markkinasimulaatiota tai koetta. Jos keinomunuaispotilaalle annettaisiin kertakaikkinen rahamäärä, joka
olisi suuruudeltaan 130 000 Rkr kerrottuna hänen todennäköisesti
jäljellä olevien elinvuosiensa lukumäärällä, eli n. 1 milj. Rkr, ja hän
joutuisi maksamaan 130 000 Rkr jokaiselta vuodelta, jonka aikana
hänelle annetaan keinomunuaishoitoa, haluaisiko hän silloin nykyistä
hoito-ohjelmaa jatkettavan, vai lisäisikö hän mieluummin muuta kulutustaan ja ehdoin tahdoin vähentäisi jäljellä olevien elinvuosiensa
määrää? Tämä on drastinen mutta täysin mahdollinen tapa lähestyä
kysymystä siitä, haluammeko mieluummin lisätä vuosia elämään vai
elämää vuosiin.
Mutta voimme testata halukkuutta maksaa keinomunuaishoidon
tyyppisestä käsittelystä myös asettamalla paljon yleisemmän kysymyksen: olisiko tyypillinen ruotsalainen - jos ei olisi tehtävissä eroa
eri ihmisten sairastumistodennäköisyyksien välillä - halukas maksamaan 5-10 Rkr vuodessa sellaisesta vakuutuksesta, joka takaisi
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hänelle vuoden keinomunuaishoidon siinä tapauksessa, että häntä
kohtaisi munuaisten krooninen toimintavajaus? Vakuutuksen ideaan
perustuvan tavan lähestyä terveysmenojen optimin määrittämisen
ongelmaa esitti ensimmäiseksi täsmällisessä muodossa Arrow (1963).
Jos hyvin informoitu kuluttaja, esimerkiksi munuaistautien klinikan
henkilökuntaan kuuluva yksilö, olisi valmis hyväksymään tämäntyyppisen vakuutuksen, meillä olisi käytettävissämme järjestelmän
tarjoamia potentiaalisia etuisuuksia koskeva markkinatesti.
Tällainen lähestymistapa poikkeaa selvästikin täysin tavanomaisista hyöty-kustannustutkimuksista, joissa keskitytään tarkastelemaan erilaisten hoitojen vaikutuksia tuotantoon. Monissa tällaisissa
varsin tavanomaisissa hyöty-kustannustutkimuksissa tietyn hoidon
arvo on mitattu sen yksinkertaisten tuottavuusvaikutusten avulla. Pelastetun elämän arvo on mitattu määrittämällä kOe yksilön vastaisen
tuotannon tai kulutuksen nykyarvo. Mutta meillä ei ole mitään tietoa tai testiä, joka osoittaisi yksilön arvioivan elämänsä tällä tavoin.
Kun kysymys on sairaustiloista, jotka eivät johda kuolemaan, hyötyä mitataan usein määrittämällä, missä määrin parantunut terveys
lisää tuottavuutta ja vähentää terveydenhoidon kustannuksia. Lukuisia tämäntyyppisiä tutkimuksia on julkaistu (Alter - Klausing 1974,
Brungger 1974, J onasson 1971, J onsson 1971, Jönsson 1974, Lindholm 1973, Weisbrod 1971).
Hyvinvointiteorian kannalta katsoen on sangen epäselvää, mitä
tämäntyyppiset tutkimukset pyrkivät itse asiassa mittaamaan. Jos taloustieteen teoria rajoitetaan koskemaan vain tuotantomahdollisuuksia jättäen huomiotta, että tuotanto on vain lopullista kulutusta palveleva keino, harjoitetaan yleensä huonoa taloustiedettä. Tuotannolla
on arvoa vain sikäli, kuin se lisää kulutusta.
Äärimmäistapauksissa monet laskelmat, joissa hyödyn on käsitetty merkitsevän vain tuottavan työn lisääntymistä tai se on määritetty jopa maksettujen verojen avulla, ovat merkinneet vain tuotoksensa maksimointiin pyrkivän orjatyöleirin tarkoituksiin soveltuvan
arviointimenettelyn muunnelmaa.
Jotta lääkinnällisen hoidon hyöty-kustannusanalyysissa päästäisiin eroon tällaisesta »orjatyöleiri» -lähestymistavasta, ehdotan hyöty-kustannusanalyysin palauttamista hyvinvointiteoreettiselle poh-
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jalle, jolloin kysyttäisiin, mikä on maksimaalinen maksuhalukkuus. 5
Tulonjako-ongelmien välttämiseksi voitaisiin kysyä, miten paljon yksilö olisi enintään valmis maksamaan joko »täydellisestä vakuutuksesta» tai todellisista palveluksista sen jälkeen, kun hän olisi saanut
itselleen tulonsiirtona tuloyaikutuksen kompensoivan rahamäärän.
Tämäntyyppisiin kysymyksiin annetut vastaukset pohjautuvat kulut-tajan omiin arvostuksiin ja palauttavat hänen suvereniteettinsa. Tällainen lähestymistapa on paljon paremmassa sopusoinnussa sekä hyvinvointitaloustieteen perustan että lääketieteen ja lääkäreiden etiikan kanssa kuin se tavanomainen lähestymistapa, joka näkee ihmisessä vain tuotannon välikappaleen.
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Terveyspalvelujen ku.stannukset ja tuotot

BRIAN ABEL-SMITH

Otsikko, jonka eri vaihtoehdoista valitsin tälle esitykselleni, herättää
kaksi kysymystä: Kuka kustantaa? Mitä tarkoitetaan hyödyllä terveyspalvelujen yhteydessä?
Ensimmäiseen kysymykseen on helppo vastata. Tarkoitan kenen
tahansa varoja. Tämänkertaisen esitykseni kannalta on samantekevää, maksavatko terveyspalvelulaskun yksityiset henkilöt, pakollinen
tai vapaaehtoinen sairausvakuutus, hyväntekeväisyysjärjestöt vai julkinen valta. Toiseen kysymykseen vastaaminen on vaikeampaa. Haluan heti sanoa, mitä en tarkoita. Käsitykseni mukaan terveyspalvelujen tarkoituksena ei missään tapauksessa ole maan kokonaistulon
tai varallisuuden lisääminen. Jotkut terveyspalvelut voivat mahdollistaa sen ajan lyhentämisen, jonka ihmiset ovat poissa työstä, tehokkaamman työskentelyn heidän työssä ollessaan tai sen ajan pidentämisen, jona he pystyvät osallistumaan työelämään. Toiset terveyspalvelut saattavat puolestaan yksinkertaisesti auttaa vanhuksia ja työkyvyttömiä henkilöitä pysymään hengissä kauemmin tai viettämään
miellyttävämpää elämää. Omien arvostusteni mukaan terveyspalvelujen tarkoituksena ei kuitenkaan ole taloudellisten tavoitteiden vaan
tietyn sosiaalisen tavoitteen, nimittäin korkeamman terveystason,
saavuttaminen. Näin ollen terveyspalvelujen hyödyn määrittelemisen ongelma aiheutuu ensinnäkin vaikeudesta mitata terveyden tasoa
ja toiseksi ongelmasta, joka kohdataan yritettäessä päästä selville,
missä määrin terveyspalvelut kohottavat tätä tasoa.
Terveyspalvelujen tuottamisesta yhteiskunnillemme koituvat kustannukset koostuvat taloudellisista resursseista, joita olisi voitu vaihtoehtoisesti käyttää tyydyttämään muita tarpeita. Siksi on paikallaan
kysyä, saammeko me parantuneen terveyden muodossa hyötyä ei
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ainoastaan terveyspalveluihin käytetystä rahamäärästä kokonaisuudeksi käsitettynä vaan myös jokaisesta tämän kokonaisuuden osasta.
Toisin sanoen, voisimmeko saavuttaa yhtä hyviä tuloksia käyttämällä
vahemmän rahaa? Jos voisimme, pitäisi meidän siten menetellä. On
syytä tehdä selväksi, että tuloksista puhuessani en tarkoita vain sairauksien ehkäisyä ja parantamista, elämän pidentymiseen johtavat
paranemistapaukset mukaan lukien, vaan sisällytän niihin myös hoidon tason, joka on terveyspalvelujen tulosten vaikeimmin mitattava puoli.
Terveyspalveluista koituvan hyödyn määrittäminen on vaikeata.
Näiden palvelujen tuottamiseen käytettyjen rahamääri~n toteaminen
on sen sijaan helpompaa, vaikka tässäkään suhteessa ei, päästä suureen tarkkuuteen. Kaikissa niissä länsimaissa, joista on saatavissa tilastoja, terveyspalveluiden tuottamiseen käytettyjen resurssien määrä on osoittanut kasvavaa trendiä sodasta lähtien ja luultavasti aikaisemminkin, ehkä sadan tai runsaan sadan vuoden ajan. Olisi odotettavissa, että terveyspalvelujen laajamittainen tarjollaolo koko väestölle vähentäisi aikaa myöten väestön terveyden yleisen paranemisen
johdosta niiden tuottamiseen tarvittavaa rahamäärää. Esimerkiksi
tartuntatautien esiintymistiheyden suuri väheneminen kehittyneemmissä maissa (ja erityisesti tuberkuloosin väheneminen toisen maailmansodan jälkeen) on epäilemättä johtanut tuntuviin säästöihin näitä tauteja sairastavien hyväksi käytetyissä rahamäärissä. Siitä huolimatta useimmat kehittyneet maat käyttävät yhä lisääntyvässä määrin varoja terveyspalveluihin - sek~ absoluuttisesti että suhteessa
kokonaisresursseihinsa.
Ei ole olemassa mitään yhtenäistä, mm. kaikkialla maailmassa
käytössä olevaa terveyspalvelu-termin määritelmää. Esim. tietyille
potilasryhmille annetaan eräissä maissa hoi toa sairaaloissa, toisissa
maissa sosiaalihuoltolaitosten puitteissa. Myöskään ei ole olemassa
'mitään yhtenäistä lääkeaineen määritelmää. Sairaiden kuljetus sekä
sairaille tarkoitetut koulutus- ja sosiaalipalvelut sisällytetään joissakin maissa, mutta ei kaikissa, sairaanhoitopalveluihin.
Tämä on eräs syy, miksi on vaikeata tehdä eri maiden välisiä,
sairaanhoidon ja terveyspalvelujen kustannuksia koskevia vertailuja.
Toinen syy on, että valuuttakurssit eivät välttämättä osoita eri valuuttojen suhteellista ostovoimaa. Myöskään ei ole olemassa mitään yhte-
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näistä menettelyä tämän arvioimiseksi. Kolmanneksi, sairaanhoidossa käytettyjen tavaroiden ja palvelusten suhteelliset. hinnat vaihtelevat suuresti maasta toiseen. Neljänneksi, tiettyjen tavaroiden ja
palvelusten osuus kokonaismenoista vaihtelee maasta toiseen. Kun .
henkeä kohden lasketut ~ustannukset ilmaistaan tiettynä valuuttana (esim. dollareina) käyvin valuuttakurssein, saadaan näin ollen
vain erittäin karkea kuva resurssien suhteellisesta käytöstä. Tämä
kuva ei liioin ole kovinkaan käyttökelpoinen, jos väestön koostumus
vaihtelee maasta toiseen (esim. pikkulasten, hedelmällisyysiässä olevien naisten, naimattomien henkilöiden ja vanhusten osuus - nämä
kaikki väestöryhmät käyttävät terveyspalveluja keskimääräistä
enemmän). Vaihtoehto, jossa verrataan terveyspalveluiden osuutta
kunkin maan kokonaisresursseista - niiden bruttokansantuotteesta
- saattaa myös olla harhaanjohtava sen vuoksi, että tavaroiden ja
palvelusten suhteelliset hinnat ovat erilaiset eri maissa, minkä lisäksi
terveyspalveluiden tarpeessa esiintyy eroja.
Tällaiset mitat antavat kuitenkin luotettavan kuvan trendeistä
kussakin maassa erikseen. Ne länsimaat, joista meillä on tietoja, näyttävät lisänneen terveyspalvelujen osuutta kokonaisresursseistaan
(bruttokansantuotteestaan) likimain 1-2' prosenttiaviisikymmenluvun kuluessa. 1 Englanti muodosti tästä säännöstä poikkeuksen. Kuten Simanis·2 ja muut ovat osoittaneet, sama trendi jatkui kuusikymmenluvulla. Kuusikymmenluvun lopussa Yhdysvallat, Kanada ja
Ruotsi käyttivät kukin 7-8 prosenttia resursseistaan terveyspalveluiden tuottamiseen. Nykyisten trendien jatkuessa, kohoaisi terveys. .
palveluiden osuus kokonaisresursseista useissa maissa kymmenekseen
ennen vuosisadan loppua. Eikä näin ole laita ainoastaan Ruotsin ja
Pohjois-Amerikan tapauksessa. Australiassa osuuden ennakoidaan
olevan 25 vuoden kuluttua 12 prosenttia bruttokansantuotteesta.3
Ranskassa lääkintämenojen ennakoidaan kohoavan vuoteen 1985
mennessä 11-13 prosenttiin bruttokansantuotteesta.4
1. B. Abel-Smith, An International Study of Health Expenditure, Publie Health
Papers No.32, 1967, WHO, Geneva.
2. J. C. Simanis, Medical Care Expenditure in Seven Countries, Social Security
Bulletin, March 1973.
3. The Australian Health Insurance Programme, Canberra, 1973, p. 2.
4. P. Cornillot - P. Bonamour, France, Health Service Prospects, Lancet and
. NPHT, 1973 p. 75.
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On osoitettavissa viisi menojen kasvun pääsyytä. Ensiksikin, lääkintäpalveluja on 'ollut tarjolla yhä suuremmalle osalle väestöä ilmaiseksi tai nimellistä korvausta vastaan sosiaaliturva- tai kansanterveysohjelmien puitteissa. Toinen syy on väestön ikärakenteen muuttuminen - erityisesti vanhusten osuuden kasvu. Kolmas juontaa juu-'
rensa siitä seikasta, että· terveyspalvelut koostuvat suuressa määrin
lääkäreiden, sairaanhoitajien ja muiden antamasta henkilökohtaisesta hoidosta. Vaikka koneellistaminen voi vähentää työvoiman tarvetta tietyillä terveyssektorin osa-alueilla, työtäsäästävien menetelmien
käytöllä on tässä sektorissa ahtaammat rajat kuin tehdasteollisuudessa. Neljänneksi, lääketieteellisen tietämyksen lisääntyminen uudet lääkeaineet sekä taudinmääritys- ja hoitomenetelmät - ovat
suuresti lisänneet niiden palvelusten määrää, joita lääkärit voivat tarjota kullekin yksityiselle potilaalle. Ja lopuksi, ihmiset odottavat terveyspalveluilta enemmän kuin ennen. Olosuhteet, joita aikaisemmin
olisi siedetty terveyspalveluihin turvautumatta, johtavat nyt terveydenhoitoa koskeviin vaatimuksiin. Yhteiskunta tai asianomaiset ammattiryhmät käsittävät myös erilaiset uudet sosiaaliset tarpeet tai ongelmat terveysongelmiksi, ja tämä johtaa uusien palvelujen tarjoamiseen -, esimerkkeinä voidaan tässä mainita huumeongelmat, alko~
holismi, tupakoinnin vastustaminen, aborttiongelma, perhesuunnittelu, neuvontatyö ja psykoterapia.
Edellä mainituin varauksin näyttää eri maiden välillä olevan sangen suuria eroja siinä, miten paljon varoja terveyspalveluihin käytetään ja miten paljon niitä on käytetty viimeksi kuluneiden kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden aikana. Tämä pitää paikkansa
siitä riippumatta, tehdäänkö vertailut muuntamalla henkeä kohden
lasketut terveyspalvelumenot dollareiksi käyvin valuuttakurssein
vai tarkastelemalla terveyspalveluihin käytettyjä bruttokansantuoteosuuksia. Sama pitää paikkansa myös, jos erilaisista suhteellisista hinnoista ja palkkaustasoista johtuvien vaikeuksien välttämiseksi vertailujen pohjana käytetään olemassa olevia panostilastoja - esim. tilastoja lääkäreiden tai sairaanhoitajien lukumäärästä tai sairaansijoista
asukasta kohden.
Merkityksellistä kuitenkin on, että on vaikeata todeta mitään vastaavuutta käytettyjen resurssien määrän ja terveyden tason välillä,
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ainakin jos jälkimmäisen mittana käytetään kuolleisuuslukuja. Robert
Maxwell on hiljattain koonnut yhteen tätä asiaa koskevia keskeisiä
lukuja. 5 Hänen arviointiensa mukaan käytettiin terveyspalveluihin
v. 1969 Yhdysvalloissa 298 dollaria henkeä kohden, Ruotsissa 234
dollaria, Saksassa ja Ranskassa n. 150 dollaria, Alankomaissa 116 dollaria ja Englannissa (v. 1968) 9-3 dollaria. Mainittuna ajankohtana
Yhdysvallat ja Ruotsi käyttivät terveyspalveluihin n. 6 1/2 % bruttokansantuotteestaan, Ranska, Länsi-Saksa ja Alankomaat 5.7-5.9- %
ja Englanti 4.6 0/0. Maiden järjestys on samantapainen siitä riippumatta, kumpaa mittaa käytetään.
Yhdysvallat käytti eniten varoja kummallakin tavalla laskien,
mutta sen syntymäkuolleisuusluvut sekä kuolleisuusluvut miesten
ikäluokissa 35-44 tai 45-54 ja naisten ikäluokissa 35-44 tai 4554 olivat epäedullisimmat. Myös imeväis- ja äitiyskuolevuuden osalta
tilanne oli lähes huonoin Yhdysvalloissa. Toisaalta taas Ruotsin ja
Alankomaiden tulokset olivat kaiken kaikkiaan muiden maiden tuloksia paljon paremmat. Englannissa ja Walesissa, jotka käyttivät
kummankin kriteerin mukaan vähiten varoja, kuolevuustulokset olivat kuuden indikaattorin mukaan Ranskan ja Länsi-Saksan tuloksia
paremmat ja jokaisen indikaattorin mukaan paremmat kuin Yhdysvalloissa. Pelkästään kuolevuuslukujen pohjalta arvioiden ei terveyspalveluihin uhrattujen varojen lisääminen välttämättä johda parempiin terveystuloksiin.
On esitettävissä monia seikkoja, jotka mahdollisesti selittävät,
miksi varojen käytön ja näiden karkeiden terveysindikaattoreiden
välillä ei ole vastaavuutta, ja arvelen jokaisen selityksen sisältävän
hivenen totuutta. Ensimmäinen selitys on, että elämän pidentäminen
muodostaa vain osan tavoitteista, joihin terveyspalveluilla pyritään.
Toinen selitys on, että eräät ennenaikaisen kuoleman tärkeistä syistä
sisältyvät ihmisten elinympäristöön ja heidän elintapoihinsa - heidän sosiaalisiin ja taloudellisiin olosuhteisiinsa, ruokailu-, tupakointija alkoholinkäyttötottumuksiinsa, autonajotapoihinsa, liikuntatottumuksiinsa jne. Monia näistä tottumuksista on vaikeata muuttaa. Näyttää kuin ihmiset odottaisivat saavansa pitää pahat tapansa ja silti säi1yttää hyvän terveyden. He odottavat, että heidän terveytensä voi5.

R. Maxwell,

Health Care:

The Growing Dilemma,

McKinsey, 1974.
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daan palauttaa ennalleen siitä riippumatta, mitä he itselleen tekevät.
Silti on totta, että nykyiset terveyspalvelumme eivät pääse käsiksi tärkeimpiin sairautta aiheuttaviin tekijöihin tai eivät pysty vaikuttamaan
niihin riittävästi. Toisin sanoen, jos yhteiskuntamme haluavat hyvää
terveyttä, ne investoivat nykyisin liikaa terveyspalveluihin verrattuna muihin yhteiskunnallisen asioihinpuuttumisen menetelmiin.
On kuitenkin kolmaskin selitys, ja tarkoitukseni on keskittyä luentoni loppuosassa juuri siihen. Tämä selitys kuuluu, että suurta osaa
monissa maissa nykyisin terveyspalveluihin käytettävistä varoista ei
käytetä tehokkaasti edes nykyisten, jonkin verran rajallisten tavoitteiden kannalta arvioiden. Jo nyt on monia maita, joissa työhön osallistuva väestö työskentelee lähes kuukauden vuodessa pelkästään terveyspalvelujen maksamiseksi. Pian tämä osuus voi kohota viiteen
viikkoon vuodessa, ja jos tämänhetkiset trendit jatkuvat, ei kestä
pitkään ennen kuin viidestä viikosta on tullut kuusi. Eikö kerran tule
aika, jolloin tämä väestönosa sanoo: »Jo riittää»? Ja miten kauan kestää, ennen kuin tämä väestönosa alkaa vaatia sitovaa näyttöä siitä,
että se todella saa vastinetta jokaisesta päivästä, jonka se työskentelee
terveyspalvelujen maksamiseksi?
Erilaisia jännityksiä saattaisi syntyä, jos näin kävisi. Asetettaisiinko kenties lääkärien kliininen vapaus, sellaisena kuin se nykyisin
ymmärretään, kiistanalaiseksi? Miten ihmiset mahtaisivat reagoida,
jos tulisi laajalti tunnetuksi, että 25-30 % Englannin terveyspalveluista tuli sellaisten ihmisten osalle, jotka kuolivat vuoden kuluessa. 6 Luulen, että vaadittaisiin tietoa siitä, miten ja millaisin tuloksin
tämä tapahtui. Olen varma, että ihmiset olisivat iloisia, jos he saisivat
tietää, että viimeisen elinvuoden aikana saadun hoidon taso oli hyvä
ja että hoito oli loppuvaiheessa korkealaatuista. Pelkään kuitenkin, että Englannissa näin ei aina ole ollut laita. Mutta miten paljon varoja
käytetään taudinmäärityksen vahvistamiseen tapauksissa, joissa, jos
määritys saataisiin varmistetuksi, se ei voisi johtaa tehokkaasti vaikuttavaan hoitoon? Miten paljon tehdään suuria kustannuksia vaativia ponnistuksia potilaan hengen pelastamiseksi tapauksissa, joissa
onnistumisen mahdollisuus on vain vähäinen eikä ole mitään toiveita
6.

Ann Cartwright, Lisbeth Hockey and J. L. Anderson: Life Bej01'e Death,

Routledge, 1973, p. 79.
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saavuttaa parantumista läheneviäkään tuloksia? Miten paljon varoja
käytetään kuoleman viivyttämiseen joillakin päivillä tai viikoilla ilman, että tämä johtaa potilaan tietoisen elämän pidentymiseen tai
antamatta edes toiveita sen pidentymisestä? WHO:n pääjohtaja, tri
Mahler, esitti hiljattain rohkean kannanoton, jota mielestäni kannattaa lainata tässä yhteydessä:
· .. suurin - ja kallein - osa lääketieteellisestä teknologiasta, niin kuin sitä
nykyisin sovelletaan, näyttää palvelevan terveyshuollon ammattilaisten tyydytystä
enemmän kuin terveyshoitopalvelusten kuluttajien etua. 7

Kohtaamme tässä eräitä lääkintätoimen käytännön vaikeimmista
eettisistä pulmista. Mikä on terveyden parantamista? Ja miten päätöksentekijöiden pitäisi sitä arvioida? Mikä määrä epämukavuutta
potilaan voidaan antaa kärsiä eri tapauksissa, joissa terveyden paranemisen mahdollisuudet ovat erilaiset? Miten pitäisi potilaalle hoitotoimenpitein ·-aiheutetun epämukavuuden määrän suhteutua niiden
avulla odotettavissa olevaan terveyden paranemiseen? Miten tulisi
käytettävien varojen määrän suhteutua potilaan elämän pidentämismahdollisuuksiin sellaisissa tapauksissa, joissa kysymys ei ole juuri
muusta kuin teknisestä henkiinjäämisestä ?
Nämä ovat lääketieteen käytännön perimmäiset eettiset pulmakysymykset, joihin lääketieteellisen teknologian laajenemisen ja tästä
aiheutuneiden kustannusten vuoksi on kohdistettu yhä enemmän huomiota. En ole pätevä esittämään vastauksia näihip kysymyksiin. Mutta ennen kliinisen vapauden rajoittamiseen ja eettisten periaatteiden
uudelleensuuntaamiseen tähtäävän paineen syntymistä olisi mielestäni hyvä, jos terveyssektori ottaisi tehtäväkseen osoittaa ihmisille,
että se toimii tehokkaasti käytellessään niitä välineitä, joita sillä on
nykyisten päämääriensä toteuttamiseksi. Sallittakoon minun sen
vuoksi selittää, mitä tarkoitan tehokkuudella. Nähdäkseni on hyödyllistä erottaa kolme tehokkuuden lajia, vaikka nämä liittyvätkin läheisesti toinen toisiinsa.
Ensiksikin saattaa esiintyä jakaumaperäistä tehottomuutta. Vaikka
terveyspalveluihin käytetään runsaasti varoja, tietyt rodulliset tai
s~sioekonomiset väestöryhmät tai maantieteelliset alueet voivat saada
7.

H. Mahler, New PossibiHties for WHO, WHO Chronicle, VoI. 29, February

1975, p. 43.
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paljon vähemmän kuin kohtuullisen osuutensa. Kohtuullisen osuuden
käsite muodostaa sinänsä oman tutkimuskohteensa. Määritelmällisiin
hienouksiin menemättä on kuitenkin selvää, että jakaumaperäinen tehottomuus on Yhdysvalloissa huomattava ongelma. Käsitykseni mukaan se on suhteellisesti vähäisempi ongelma Alankomaissa.
Toiseksi voi esiintyä teknistä tehottomuutta - tuotetaanpalveluksia, myös kalliita palveluksia, jotka eivät tosiasiallisesti johda odotettuihin tuloksiin. Tällaista voi esiintyä sen vuoksi, että tietyt lääkinnälliset hoitotavat tulevat yleiseen käyttöön ympäri maailmaa, ennen kuin on olemassa sitovaa näyttöä niiden tehokkuudesta. Tämä
on alue, johon tri Archie Cochrane on kiinnittänyt huomiota kirjassaan Effectiveness and Efficiency.8 Kuten hän on osoittanut, tätä tehottomuuden lajia esiintyy sairauksien ennakkotorjunnan alalla, kirurgiassa, lääkevalmisteiden käytössä sekä tehtäessä päätöksiä sairaalaan ottamisesta ja sairaalahoidon kestosta. Se aiheutuu riittämättömästä tietämyksestä ja olemassaolevan tietämyksen riittämättömästä levittämisestä.
Kolmanneksi saattaa esiintyä tehottomuutta, jota nimittäisin taloudelliseksi - varojen runsaampaa käyttöä kuin tarvittaisiin sairauksien tehokkaaseen parantamiseen tai ehkäisyyn tai tyydyttävää hoitoa
varten. Sitä saattaa esiintyä, kun puuttuu taloudellisia yllykkeitä voimavarojen käyttämiseen mahdollisimman edullisella tavalla - tai kun
on olemassa yllykkeitä niiden tuhlaamiseen. Tämä taloudellisten yllykkeiden puute tai väärien taloudellisten yllykkeiden esiintyminen
aiheutuu osittain terveyspalveluiden piirissä esiintyvien perustavanlaatuisten tarjonta- ja kysyntäsuhteiden väärinkäsittämisestä tai siitä, ettei näitä suhteita ole selvitelty. Liian usein otaksutaan, että taloudelliselta kannalta ratkaiseva suhde on potilaan ja lääkärin välinen suhd~, niin kuin asia pinnalta nähden onkin. Voinen sivumennen mainita, että käsitys, jonka mukaan kysyntä saa alkunsa potilaasta, ei pidä lainkaan poikkeuksetta paikkaansa. Usein potilas toimii perheensä painostuksesta tai lääkäri on kutsunut hänet tulemaan
uudelleen viikon tai kahden viikon tai kuukauden kuluttua tai saapumaan kontrollitarkastukseen. Paljon tärkeämpi seikka on kuitenkin, että lääkäri ei suhtaudu potilaaseen siten kuin tämä olisi asiakas,
8. A. L. Cochrane: Effectiveness and Efficiency, 1972.
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joka myymälässä pyytää jotakin määrättyä tavaraa tai tuotetta. Lääkäri toimii tulkiten potilaan ilmaisemaa toivetta saada terveytensä
paranemaan ja tekee sitten tärkeimmät tarjontajärjestelmään kohdistuvat kysyntäpäätökset, jotka koskevat taudinmäärityskokeita, lääkkeitä ja sairaalaan ottamista. Kun potilas on otettu sairaalaan, sairaalahoidon kestoa samoin kuin taudinmääritystä ja hoitotoimenpiteitä
koskevat päätökset tekee normaalitapauksessa myös lääkäri. Kansakunnan terveyspalveluihin kohdistuva kysyntä on suurimmaksi
osaksi peräisin ei potilaasta vaan potilaan puolesta toimivasta lääkäristä. Lääkärit, eivätkä suinkaan potilaat käyttävät kysymyksessäolevan 5 prosentin tai sitä suuremman osan bruttokansantuotteestamme.
Lääkintäpalvelumarkkinoiden toiminnan tarkastelu osoittaa, missä määrin tarjonta näyttää tietyissä rajoissa luovan kysynt~ä. Kun
rahan muodostama este on poistunut tai menettänyt suuressa määrin
merkitystään, rakennetut sairaansijat pyritään tietyissä rajoissa pitämään käytössä. Myös maat, j9issa lääkäreiden lukumäärä vaikuttaa liian suurelta, näyttävät pystyvän työllistämään yhä enemmän
lääkäreitä, jos lääkärit saavat työstään korvauksen sairausvakuutus- tai terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa ja etenkin jos tämä
tapahtuu toimenpidepalkkioiden muodossa. Perimmäinen syy tähän
asiantilaan ei ole potilaiden taholta tuleva kysyntä vaan lääkäreiden
taholta tuleva ja potilaiden puolesta tapahtuva kysyntä. Tämä tarjonnan kysyntää luova kyky juuri voi johtaa maantieteellisen jakautuman vääristymiseen, jos lääkärit haluavat harjoittaa ammattiaan
yleensä tietyillä alueilla ja karttavat toisia alueita.
Haluttaessa päästä perille kansakunnan lääkinnällisiin resursseihin kohdistuvasta kysynnästä sekä niiden käytöstä on näin ollen tutkittava lääkäreihin eikä potilaisiin vaikuttavia yllykkeitä. Muuan kriittinen tekijä on lääketieteellinen koulutus - sekä ennen oppiarvon
saavuttamista että sen jälkeen tapahtuva ja myös sekä muodollinen
että vapaamuotoinen jatkokoulutus. Tähän koulutukseen sisältyy
harvoin resurssien käyttöä koskevaa opetusta. Lääkäriä opetetaan
yleensä käyttämään sitä, mikä on parhaaksi hänen potilaalleen kus:tannuksista riippumatta, muttei etsimään halvinta tietä tämän parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Onko näin sen vuoksi, että lääketieteellinen koulutus kehittyi alun perin pitäen silmällä rikkaille tehtäviä
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palveluksia ja aikana, jolloin ei vie~ä ollut mahdollista saada kulumaan paljon varoja yksittäisen potilaan lääkinnälliseen hoitoon?
Toinen tekijä, jonka merkitys on erilainen eri maissa, on pelko
joutua syytteeseen virheellisestä menettelystä. Mitenkähan usein·
lääkäri suorituttaa taudinmäärityskokeita tai lähettää potilaan sairaalaan, ei sen vuoksi että tällainen menettely näyttää potilasta ajatellen viisaimmalta, vaan siksi että se auttaa lääkäriä puolustautumaan
mahdollisessa syytetapauksessa? Kolmas tekijä on kaupallinen paine.
Lääkäri on lääkevalmisteteollisuuden ja välineistön myyjien valtavin rahamäärin suorittamien myynninedistämistoimien kohde. Yhtiöt
kuluttavat rahaa edistääkseen tavaroittensa menekkiä, koska lisääntynyt myynti kattaa edistämistoiminnan kustannukset. Neljänneksi,
lääkäriin vaikuttavat hänen palkkausjärjestelmäänsä sisältyvät taloudelliset yllykkeet. Säästyykö lääkärille aikaa, jos hän lähettää
aikaavievät potilaat erikoislääkäreille? Onko hänelle kannattavampaa
hankkia potilaalle sairaalapaikka ? Onko hänelle kannattavampaa tehdä jokin toimenpide itse kuin antaa se muiden tehtäväksi tai lähettää potilas muiden lääkäreiden hoitoon? Jos lääkärin palkkio määräytyy hänen suorittamiensa toimenpiteiden mukaan, mikä tahansa
palkkiorakenne voi vaikuttaa vääristävästi niihin yllykkeisiin, jotka
määräävät miten hän lääkärintointa harjoittaa, verrattuna siihen miten paljon hän puuttuisi asioihin saadessaan maksun suorittamiensa
lääkinnällisten kokonaistoimien mukaan. Järjestelmä, jonka mukaan
lääkärin työstään saama korvaus määräytyy vain potilaiden lukumäärän mukaan, synnyttää puolestaan erilaisia yllykkeitä. Lopuksi,
muuan vaikuttava tekijä on korvausjärjestelmän hallinnollinen säätely. Mutta tähän mentiin sen vuoksi, että kolmen ensiksi mainitun
tekijän aiheuttamat seuraamukset herättivät tyytymättömyyttä niiden
keskuudessa tai puolesta, joiden rahoja käytettiin.
Syystä tai toisesta on lääkinnällisten resurssien käytössä äärimmäisen kummallisia sekä maitten välisiä että maitten sisäisiä eroja,
ei ainoastaan kokonaismäärissä vaan myös disaggregoidummalla tasolla, tarkasteltaessa yksityiskohtaisemmin, mitä todellisuudessa tarjotaan. Vasta hiljattain on koottu jonkin verran tietoja vertailumielessä. Jos tällaista tutkimustyötä tehtäisiin enemmän, paljon useampia kummallisuuksia tulisi epäilemättä päivänvaloon. Ja mikä vielä-
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kin tärkeämpää, ehkä tutkimuksen avulla alkaisi käydä mahdolliseksi selittää, miksi näitä eroja esiintyy. Missä laajuudessa esiintyy
kutakin mainitsemastani kolmesta tehottomuuden lajista?9
Minkä vuoksi Yhdysvalloissa tehdään kaksi kertaa niin paljon
kirurgisia leikkauksia kuin Englannissa? Miksi Länsi-Saksassa tehdään yhtä paljon umpilisäkkeen poistoja kuin Yhdysvalloissa - vaikka jälkimmäisen maan asukasluku on kolme kertaa niin suuri kuin
edellisen? Ja miksi, jos umpilisäkkeen poisto on hätätoimenpide,
Länsi-Saksassa näitä leikkauksia tehdään arkipäivinä enemmän kuin
kaksi kertaa niin paljon kuin lauantaisin ja miksi niiden lukumäärä
sunnuntaisin on vain neljännes niiden lukumäärästä arkipäivisin?
Miksi New Yorkin valtiossa oli jo v. 1965 72 sairaalaa, jotka oli varustettu kobolttikanuunoin?lO Miksi vain 9 prosentissa niistä 777 sairaalasta, joiden varustus teki mahdolliseksi sulj ettuj en sydänkirurgisten leikkausten suorittamisen, tällaisia tapauksia oli enemmän
kuin yksi viikossa ja miksi 30 prosentissa näistä sairaaloista ei vuoden
aikana ollut ainoatakaan tällaista tapausta?l1
Miksi lääkärin määräämien lääkkeiden määrä on Englannissa ja
Yhdysvalloissa asukasta kohden viisi, Ranskassa kuusi ja Alankomaissa lähes kymmenen? Miksi Japanissa v. 1963 jokaista sataa lääkärissäkäyntiä kohti kirjoitettiin 220 lääkemääräystä ja annettiin 49
ruisketta? Minkä vuoksi, kuten eräästä tutkimuksesta kävi ilmi,
kloramfenikolin osuus antibioottien myynnistä oli Belgiassa, Alankomaissa ja Englannissa 1 % ja Ranskassa jopa 6 ja Saksassa 25 %,
vaikka se tiedettiin myrkylliseksi ja sen aiheuttamien kuolemantapausten lukuisuus tunnettiin?12
Miksi sairaalahoidon kesto on monissa sairaustiloissa paljon pitempi Englannissa kuin Yhdysvalloissa ja joissakin tapauksissa vieläkin pitempi Ruotsissa ?13 Miksi sairaalahoidon keskimääräinen kesto vaihtelee sydäninfarktitapauksissa Skotlannissa 10 ja 36 päivän
välillä, hoitavasta erikoislääkäristä riippuen, ja vatsahaavatapauk9. S. Lichtner and M. Pjlanz, Appendectomy in the Federal Repuhlic of Germany
Medical Care, VoI. 9, 1971, pp. 301-30.
10. S. C. Berki, Hospital Economies, Lexington, 1972., pp. 13-4.
11. H. and Anne Somers, Medicare and the Hospitals, Brookings, 1967, p. 198.
12. O. Wade, The Lost Discipline and Amantia, Birmingham University, 1972,
p. 17.
13. O. W. Anderson, Health Care: Can there he Equity? Wiley, 1972, p. 131.
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sissa 6 ja 36 päivän välillä ?14 Näissä tapauksissa eivät kaikki päättävät
lääkärit voi olla lääketieteellisesti katsoen oikeassa, puhumattakaan
siitä että he voisivat kaikki olla oikeassa, kun asioita katsotaan taloudellisesta näkökulmasta.
Maiden väliset ja eri lääkäreiden noudattamaa käytäntöä koske- .
vat vertailut tuovat esiin ongelmia. Ne eivät anna vastauksia. On selvää, että tarvitaan vielä paljon enemmän tutkimusta, ennen kuin parasta hoitoa voidaan antaa taloudellisimmalla tavalla. Sellaisesta tutkimuksesta saatavissa oleva taloudellinen hyöty tulee selvästikin olemaan valtava, edellyttäen että -.- ja tämä on· tärkeä varaus - näin
saavutettua teknistä tietämystä sovelletaan käytäntöön. ·Uuden lähestymistavan juurruttaminen lääketieteelliseen koulutukseen ei ole
suinkaan helppoa, eikä ole myöskään helppoa keksiä jatkokoulutusmenetelmiä, joiden avulla voitaisiin todella vaikuttaa alalla jo vakiintuneen ,aseman saavuttaneiden tapaan harjoittaa lääkärinammattia.
~n

tarkoita, että meidän pitäisi odottaa kunnes käytettävissämme
on tuloksia satunnaiskontrollikokeista, jotka koskevat sairaalahoidon
ideaalipituutta kaikissa eri sairaustiloissa, kaikkien lääkkeiden käyttöä, kaikkia kirurgisia toimenpiteitä ja kaikkia taudinmääritysmenetelmiä, ja kunnes näin saatu tieto on tehty osaksi lääkärinkoulutustapahtumaa. Tällä hetkellä tehdään päätöksiä, jotka määräävät, miten paljon sairaansijoja on käytettävissä kymmenen vuoden kuluttua, missä nämä sairaansijat sijaitsevat ja millaista hoitoa kOe potilaille kyetään antamaan. Samalla tavoin määräävät meidän nyt laatimamme koulutusohjelmat jo, millaista lääkintähenkilökuntaa on käytettävissä viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Tämän pääoman
rakentamis- ja henkilökunnan koulutuspolitiikan . tulee mielestäni
perustua suunnitelmaan, joka puolestaan pohjautuu näitä pulmakysymyksiä koskeviin kannanottoihin. En usko että vastaisten resurssien käytön voidaan sallia perustuvan alan ammattihenkilökunnan
esittämiin, keskenään koo~dinoimattomiin ja tutkimuksiin perustumattomiin yhtenäistämättömiin vaatimuksiin. Juuri tällaiset vaatimukset ovat itse asiassa muotouttaneet monien maiden nykyisiä terveyspalveluja paljon suuremmassa määrin kuin lääketieteellisesti
.J

M. A. Heasman and Vera Carstairs, In-patient Management: Variations in
some Aspects of Practice in Scotland, British Medical Journal, 1971, VoI. 1, pp. 495-8.
14.

4
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todettu tarve tai potilaiden vaatimukset ja odotukset. Meidän on varmastikinannettava tarpeen määrätä tarjonnat,· sen sijaan että tarjonta saisi määrätä kysynnän. Ja lääketieteellisesti todettu tarve on
tyydytettävä kaikkein taloudellisimmalla, korkealaatuisen palvelun
mahdollistavalla tavalla.
Suosittelen näin ollen tarjonnan suunnittelua enkä niinkään sen
kysynnänsääntelyä, joka tapahtuu lääkäreiden toimesta heidän potilaidensa puolesta. Yhdysvalloissa on laadittu kunnianhimoisia suunnitelmia lääkäreiden taholta tulevan. kysynnän säätelemiseksi PSRO:
ksi .nimitetyn järjestelnlän avulla. Tässä on pohjimmiltaan kysymys
normien asettamisesta, jotka määräisivät, mitä olisi tehtävä keskiIllääräistapauksessa kutakin tiettyä sairautta potevan potilaanhyväksi, ja siitä että jälkikäteen· on tutkittavp. tapauksia, joissa on olemassa prima facie todisteita resurssien tarpeettomasta, .epätarkoituksenmukaisesta tai liiallisesta käytöstä. .Tällainen second guessing
saattaa JPht(iapotilaiden tarpeiden ja sosiaalisen aseman virheelliseen
standardisointiin. Ja mikä . tärkeintä, se voi toimia vain olemassa olevan palvelurakenteen puitteissc;l...Se ei . voi tarjota uusia vaihtoehtoja,
mikä kqitenkin voisi juuri 0119- avain PCiremman hoidon tarjoamiselle
pienemmin kustannuksin. Lääkinnällistä hoitoa ei pitäisi tarkastella
sarjana tapahtumia ja toimintoja, joita voidaan kutakin kontrolloida
erikseen. Se on jatkuva prosessi, jota tulisi sekä harjoittaa että arvioidakokonaisuutena.
Olemme lisääntyvässä määrin oivaltamassa, että avainasemassa
hyvän ja taloudellisella tavalla järjestetyn hoidon turvaamisenkannalta on valintamahdollisuuksien olemassaolo ja mahdollisuus siirtää
resursseja näihin vaihtoehtoisiin tarkoituksiin tarpeen mukaan. Sairaalahoidon tarve ja kesto riippuvat siitä, missä määrin on käytettävissä päiväsairaaloita sekä mahdollisuuksia kirurgisten leikkauksien
ja taudinmääritystoimenpiteiden suorittamiseen avohoidon puitteissa,
ja näiden käyttö puolestaan riippuu niiden sijainnista sekä liikenneyhteyksistä. Sairaaloiden käyttö riippuu myös, ja kenties vielä enemmän, ensisijaisista hoitoa antavien työryhmien - erityisesti kotisairaanhoitajien .- organisaatiosta, pätevyystasosta ja näihin ryhmiin
vaikuttavista yllykkeistä. Vähemmän tärkeätä ei kuitenkaan ole sen
seikan oivaltaminen, miten kiinteästi terveyssektori niveltyy sosiaalihuoltosektoriin, jonka piiriin kuuluvat psyykkisesti sairaita, vajaaky-
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kyisiä, vanhuksia ja työkyvyttömiä varten tarkoitetut asuntolat ja
kodit, kotiavustajat, tilapäiset kodinhoitajat, vapaaehtoiset avustajat,
sosiaalihuollon 'puitteissa suoritettavatkotitalouspalvelukset ja muut
vastaavat palvelumuodot. Terveyssektorilla on myös kiinteät yhteydet asuntopoliittiseen, koulutuspoliittiseen ja tulopoliittiseen suunnitteluun ja ennen kaikkea perhepolitiikkaan. Terveydenhuoltosuunnitelmien tulee olla yhteensopivia laajempien sosiaalisten suunnitelmien kanssa, koska muussa tapauksessa terveys sektori voi omaksua
tehtäviä, jotka voidaan hoitaa pienemmin kustannuksin ja paremmin
sosiaalihuollon puitteissa, tai sosiaalihuoltosektori voi joutua hoitamaan ihmisiä, jotka itse asiassa tarvitsisivat sosiaalihuoltopalvelujen asemesta terveyspalveluja. Aina ei tietenkään ole niin,.' että sosiaalihuolto tai sosiaalityöntekijät tarjoavat halvempaa palvelua.
Suhteelliset kustannukset on kuitenkin tarpeen tuntea. Enää emme
voi suunnitella terveyspalveluja irrallisina yhteiskuntiamme varten
tarkoitetuista paljon laajemmista suunnitelmista.
Laatu riippuu taidon spesialisaatiosta. Taito säilyy ja kehittyy,kun
sitä käytetään jatkuvasti. Taloudellisuuden edellytyksenä on erikoistetun laitteiston ja välineistön täyskäyttöisyys ja korkean koulutustason omaavan työvoiman käyttö vain niissä tehtävissä, joita juuri
se pystyy suorittamaan. Tästä syystä - jotta laatu voitaisiin yhdistää talqudellisuuteen - superspesialiteetteja tulee suunnitella ja olla
tarjolla vain tietyissä alueellisissa keskuksissa. Vastaavasti on tavallisempia, akuutteja tapauksia varten tarkoitettuja spesialistipalveluja
suunniteltava kahta- tai kolmeasataatuhatta asukasta palveleviin piirikeskuksiin, jälleen mittakaavavaikutuksesta koituvien taloudellisten
etujen ja taidon keskittämisestä koituvien laatuetujen varmistamiseksi. Mutta akuuttisairaansijojen tarve riippuu siitä, mitä kaikkia vaihtoehtoisiahoitopaikkoja ja -muotoja on tarjolla vähemmän akuutteja tapauksia varten tarkoitetuissa sairaaloissa, sosiaalihuoltolaitoksissa ja kodeissa, ja siitä, miten näitä vaihtoehtoja käytetään. Näiden
suunnittelun tulee tapahtua rinnakkain edellä mainittujen kanssa.
Suunnittelu on ulotettava koskemaan hoitopisteiden kokoa, sijaintia j8: rakentamismenetelmiä. Englannissa olemme todenneet taloustieteitä ja operaatioanalyysia käyttävien tutkimusten olevan hyödyksi sairaaloiden kokoa ja sijaintia määrättäessä. Rakentamismenetelmien osalta olemme todenneet, että sairaaloiden rakentamiskustan-
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nuksia voidaan' alentaa reaalisesti lähes puolella niiden toiminnan
kärsimättä, jos ikäytetään standardipohjapiirustuksia, standardisoituja rakennuselementtejä, teollista rakentamista, sikäli kuin se on
tarkoituksenmukaista; sekä kustannusvalvontaa, ja jos sairaalan
paikka valitaan huolella. Li~äksi voi rakentamisen suunnittelu johtaa
myöhemmin tuntuvaan 'käyttökustannusten, säästöön.
Työvoiman suunnittelun yhteydessä on jo varhain etukäteen päätettävä, miten monia kunkin eri 'alan erikoislääkä:reitä, 'yleislääkärit
mukaan· lukien, tullaan tarvitsemaan ja tehtävä kaikki mahdollinen
sen seikan varmistamiseksi, ettei joillakin aloilla esiinny aukkoja ja
ettei joillakin toisilla petytä odotuksissa. Aikaisemmat työvoiman
suunnitteluyritykset eivät meidän maassamme ole tässä suhteessa
olleet erityisen menestyksellisiä, ja ne ovat aiheuttaneet lääkäreiden
maastamuuttoa~

Mutta tarvittava lääkärimäärä riippuu tehtävistä, joita muun terveydenhoitohenkilökunnan sallitaan suorittaa. Tämä on alue, jossa
voimme liian helposti joutua peririteittemme vangiksi varsinkin, jos
perinteet onkiteytetty lakisääteisiksi rajoituksiksi. Pidän' mielenkiintoisenaBelgiassa tehtyä tutkimusta, jossa sairaanhoitajat ltiettelivat
lääkäreille lähettämässään tiedustelussa joukon toimenpiteitä kysyen
'lääkäreiden mielipidettä siitä, voisivatko sairaanhoitajat ne kunnolla
suorittaa. Vastauksissa todettiin, että sairaanhoitajat voisivat ja että
he myös säännöllisesti suorittivat näitä toimenpiteitä. 'Silti 'nämä toimenpiteet olivat sairaanhoitajien suorittamina laittomia. 15 Terveydenhuollon alalla me usein tarjoamme potilaalle vain kaksi vaihtoehtoa:
hän saa joko hoitaa itse itseään tai kääntyä erittäin korkean koulutustason omaavan lääkärin puoleen, ja kuitenkaan me emme säätäisi
lakia, jonka mukaan vain korkeakoulututkinnon suorittaneen sähköinsinöörin ol~si lupa korjata sulake.
Mutta tämä ei oleterveydenhuoltojärjestelmän ainoa merkillisyys.
Pitäisimme outona, jos vankiloiden rakentamiseen, erikoistunut yritys lähettäisi säännöllisesti sekä mainoksia että edustajiaan vakuuttamaan tuomareille, miten hyvin sen rakentamat vankilat ja erityisesti
uudet vankilat, joita se nyt pystyisi rakentamaan, voisivat saattaa
15. Ruth Roemer, How Five Nations Respond to the Issues, Hospitals, VoI. 48.

No. 22, 16 November 1974.

TERVEYSPALVELUJEN KUSTANNUKSET JA TUOTOT

39}·

vangit parantamaan tapansa. Me odotamme, että tuomioita langettaessaan tuomarit toimivat puolueettomasti, ammattiinsa kuuluvaa
harkintaa noudattaen. Meidän terveyspalvelumme tukevat kuitenkin
epäsuorasti lääkevalmisteiden mainontaa suuressa määrin lääkkeistä
maksettujen hintojen välityksellä. Ammatilliset näkökohdat kulkevat tietenkin käsi kädessä taloudellisten kanssa vaadittaessa tiukkaa valvontaa ei ainoastaan sitä koskien, mitä lääkevalmisteita saadaan markkinoida ottaen huomioon niiden turvallisuus, tehokkuus
ja laatu, vaan koskien myös lääkev!llmisteiden myynninedistämistoimenpiteitä.
Oman näkemykseni mukaan päätännän hajauttaminen sekä alueellisten ja paikallisten suunnittelu- ja hallintoelinten perustaminen
ovat terveyspalvelujen taloudellisesti edullisen suunnittelun ja hallinnon avaintekijät. Missä määrin tässä onnistutaan, riippuu puolestaan terveydenhuoltotyöntekijöiden välisestä koordinaatiosta ja yhteistyöstä ja näiden tehokkaasta yhteydenpidosta sekä alueellisten
että paikallisten yhteisöjen edustajiin. Käsitykseni mukaan koordinaatio ja myös taloudellisuus on varmistettavissa parhaiten - paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla - yhtenäistetyn rakenteen puitteissa, joka on kullakin tasolla n~velletty rinnakkaisesti
kehitettäviin palveluihin. Keskenään kilpailevat sairaalat merkitsevät tavallisesti tuhlausta, ja haitat ovat mielestäni hyötyjä suuremmat tapauksissa, joissa terveydenhuoltoalan edustajat ovat pikemminkin kilpailu- kuin yhteistyösuhteessa toinen toisiinsa. Yhteistyö
tietää vastuun kriittistä laajentamista minun potilaastani potentiaaliseen potilaaseeni - lyhyesti sanoen, koko yhteisön terveystarpeeseen.
Sallittakoon minun selittää, mitä tarkoitan yhtenäistetyllä rakente ella - alueellisella ja paikallisella. Kaikkein ensimmäiseksi aj ettelen tässä tulo- ja menoarviota, jossa osoitetaan varat kaikkia terveyspalveluja varten - sairauksien ennaltaehkäisyä, parantamista ja hoitamista. Toiseksi tarkoitan, että tämän budjetin toimeenpanoa varten
on olemassa johtoryhmä, joka päättää kaikista ostoista, ottaa työhön
työntekijät ja hoitaa kaikki sopimukset. Täten voidaan päättää varojen vaihtoehtoisesta käytöstä primaarihoitoon tai sekundaariseen
spesialistihoitoon, samoin kuin niiden vaihtoehtoisesta käytöstä sairauksien ehkäisyyn, parantamiseen ja hoitoon. Konkreettisesti puhuen tarkoitan, että varoja käytettäessä voidaan tehdä valintoja esim.
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savukkeenpoltonvastaisten kampanjoiden ja syöpähoidon välillä, ve~
den fluorauksen ja hampaiden korjauksen, perhesuunnittelun ja raskauden keskeytyksen, kondomin käytön edistämisen ja sukupuolitautien hoidon, varhaisneuvontatyön ja myrkyttäytymistapausten hoidon, henkisesti vajaakyky~sten lasten syntymisen ehkäiseminen mikäli mahdollista - ja tällaisten lasten syntymän jälkeen tapahtuvan hoidon, vanhusten näiden kodeissa-tapahtuvan tukemisen ja laitoshoidon, psyykkisesti sairaille tarkoitettujen asuntoloiden ja varsinaisten hoitolaitostenvälillä, tai henkisesti vajaakykyisille annettavan
teollisen koulutuksen ja suojatyömahdollisuuksien luomisen välillä.
Johdon pitää voida sulkea tehottomasti toimivia pieniä sairaaloita tai määrätä niiden rakennukset uusiin käyttötarkoituksiin, samoin
kuin sen pitää voida rakennuttaa uusia sairaaloita. Suuria pääomansijoituksia vaativat suunnitelmat päätetään alueellisella ja pienempiä
töitä koskevat paikallisella tasolla. Johdon tulee myös voida tehdä
uudistuksia henkilökunnan koostumuksessa ja käytössä. On eduksi,
jos yksi ja samahallintoelin voi päättää sekä kodeissa toimivien että
sairaaloissa toimivien sairaanhoitajien lukumäärästä. Muun henkilökunnan osalta saavutetaan samanlaisia etuja.
Voidaan kysyä, millaisin perustein alueelliset ja paikalliset budjetit pitäisi laatia. Pitkää aikaväliä silmällä pitäen niiden tulisi mielestäni perustua väestön demograafisiin ominaisuuksiin sekä todettuihin eroihin sa.irastavuudessa ja terveyspalvelujen tarpeessa. Lyhyempää aikaväliä ajatellen jokin paino on annettava vallitsevalIe
menorakenteelle sekä olemassa· olevien laitosten käyttökustannuksille.
Mutta ajanmittaan voidaan niiden alueiden ja seutujen osuutta suurentaa, joilla todistetusti vallitsee suurin lisäresurssien tarve. Jos ollaan rohkeita, niiden määrärahoja taas voidaan vähentää, jotka käyttävät varoja tarpeettoman paljon.
Suunnitteluun voidaan nähdäkseni käydä parhaiten käsiksi jakamalla terveydenhuolto osiin ja tekemällä suunnitelmat eri osia varten erikseen~ Voidaan lähteä suurista käyttäjien ryhmistä ja tarkastella niitä erillisinä -lapsia, vanhuksia, psyykkisesti sairaita, henkisesti vajaakykyisiä, akuutisti sairaita jne. Luokittelua voidaan ehkä
hyvinkin jatkaa jakamalla eri ryhmät laajoihin diagnostisiin alaryhmiin. Tietoja tarvitaan siitä, miten paljon rahaa on käytetty aikaisemmin ja miten sitä on käytetty kunkin eri sairausryhmän tai ter-
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veysongelmaryhmän hyväksi. Sen jälkeen voidaan tarkastella tämän
varojenkäytön suhteellista menestyksellisyyttä ja tehokkuutta sekä
suunnitella, miten rahoja voitaisiin vastaisuudessa käyttää edullisemmin. 16
On tärkeätä tietää eri valintavaihtoehtojen kustannukset. Sairauden ennaltaehkäisy ei aina ole sen parantamista halvempaa, se voi
olla paljon kalliimpaa tai paljon halvempaa~ Ei myöskään pidä aina
paikkaansa, että kotihoito olisi sairaalahoitoa halvempaa. Itse asiassa
sairaalan tekee perimmältään taloudellisesti järjelliseksi se, että siellä voidaan antaa joko sellaista hoitoa mitä kotona ei voida tehokkaasti
järjestää tai sellaista hoitoa, jota kotona ei voida antaa yhtä pienin
kustannuksin. Potilaan kodin ulkopuolelle voitaisiin tietenkin pysäköidä jättiläisvaunut, leikkaussaleineen ja toipumishuoneineen, mutta sillä tavoin annettu hoito tulisi paljon kalliimmaksi.
Niiden terveysalan ammattilaisten, jotka joutuvat toimeenpanemaan mitä tahansa suunnitelmaa paikallisella tasolla, on tarpeen näytellä myös tärkeätä osaa paikallistason suunnitelman valmistelussa.
Mikään muu ei samassa määrin kuin rajoitettu budjetti ole omiaan
herättämään mielikuvituksekasta keskustelua vaihtoehtojen löytämiseksi vallitsevalle asiantilalle. Terveystaloustieteilijän tehtävänä ei
ole ainoastaan eri valintavaihtoehtojen kustannusten määrittäminen
vaan myös vaihtoehtojen suositteleminen, milloin terveysalan ammattimiesten kannalta .hyväksyttäviä vaihtoehtoja on olemassa. Paikallisella yhteisöllä on oikeus sanoa sanansa paikallisten terveyspalvelujen tärkeysjärjestyksestä samoin kuin myös niillä terveydenhuoltoammattien edustajilla, jotka joutuvat kOe suunnitelmaa toteuttamaan. Molemmilla on oikeus yhdessä päättää, mitkä terveydenhuoltotarpeet on asetettava etusijoille ja millaisiin arvoihin tämä valinta
tulee perustaa.
Näin ollen näen terveydenhuollon suunnittelun kuluttajien ja terveydenhuoltoammattien edustajien välisenä vuoropuheluna. Sillä rahat, joiden käytöstä on kysymys, ovat paikallisen väestön rahoja ja
viime kädessä heidän tulisi tuntea, että heidän niistä saamansa hyöty
on heidän maksamansa rahan arvoinen. Sillä heidän terveytensä parantaminen on terveyspalvelujen päämäärä.
16. See, for example, A. Kehj, Accounting jor Health, 1973.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1975:4

'Terveyden taloustiede Englannissa

A. A. WALTERS
1. Kesällä 1970 keskusteli vastikään nimitetty terveys- ja sosiaaliministeri Sir Keith Joseph kanssani taloustieteen ja operaatiotutkimustekniikan mahdollisista tulevista sovellutuksista terveydenhuoltopolitiikan muotoilussa. Kun en tuntenut itse asiassa lainkaan mielenkiintoa terveydenhuoltoa ja sen taloustiedettä kohtaan enkä omannut niitä koskevaa tietoa, olin vastahakoinen tulokas uuden hallituksen neuvonantajien riveissä. Ministeri kehotti minua lukemaan erään
tuoreen asiakirjan - ns. Bonham Carter -raportin - joka oli alueellisten yleissairaaloiden (ay-sairaaloiden) kokoa tutkimaan asetetun
komitean mietintö. Mietinnössä esitettiin yleisenä johtopäätöksenä,
että tällaisissa sairaaloissa tulisi olla 1 700-2 000 sairaansijaa. Koska
ay-sairaaloiden keskikoko oli huomattavasti vähemmän kuin puolet
tästä, mietinnössä selvästi tähdättiin nykyisestä radikaalilla tavalla
poikkeavaan sairaalarakenteeseen, ja olisi odottanut esitettävän voimakkaita ja vakuuttavia, runsaan tilastollisen tosiasia-aineiston asianmukaisesti tukemia perusteita johtopäätöksen pätevyyden puolesta
ja sen osoittamiseksi, että vaihtoehdot olisivat esitettyä ratkaisua selvästi huonompia.

2. Bonham Carter -raportin lukeminen saattoi minut kuitenkin
enemmän kuin hivenen levottomaksi. Keskeinen peruste 2 000 sairaansijaa käsittävän ay-sairaalan tueksi oli yksinkertaisesti tällaisen
järjestelyn mukavuus lääkäreiden kannalta - ja erityisesti konsultoivien lääkäreiden sangen satunnaisten tarpeiden kannalta. Mietinnössä esitettiin ja väitettiin - en halua sanoa »pääteltiin» tai »perusteltiin» - olevan tärkeätä, että jokaista tietyn erikoisalan - esim.
kasvainopin tai sukupuolitautiopin - konsultoivaa lääkäriä kohden
pitäisi olla toinen saman alan konsultoiva lääkäri samassa sairaalassa.
On olemassa tiettyjä karkeita peukalosääntöjä siitä, miten monta tie-
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tyn erikoisalan neuvottelevaa lääkäriä tarvitaan tiettyä asukasmäärää kohden, ja suhdeluku on korkein lastenlääkäreidenosalta. Lähtien sitten vaatimuksesta, että lastenlääkäreitä tarvitaan kaksi, aysairaalan palveleman alueen asukasluku saatiin määritetyksi - ja
se oli suunnilleen 1 800.
3. Tuloksiin vaikuttaa tietenkin suuresti se, mitä pidetään »erikoisalana», sekä kriittinen vaatimus, että kutakin erikoisalaa kohden
tulee olla kaksi erikoislääkäriä. Jos ollaan valmiita tyytymään vain
yhteen lastenlääkäriin ja yhteen korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkäriin sairaalaa kohden, naistentauti- ja synnytysopista tulee kriittinen erikoisala. Ja niin edelleen.
Jos kuitenkin käytetään lastenlääkäreiden tarpeen avulla määritettyä rajoitusehtoa, päädytään siihen, että kunkin yksittäisen saIraalan tulisi palvella aluetta, jonka asukasluku on n. 300 000.
Taulukko 1. Sairaansijojen prosenttijakautuma yli 100 sairaansijaa käsittävissä Englannin akuuttisairaaloissa v. 1970.

Erikoisala
Yleislääketiede
Yleiskirurgia
Traumatologia ja ortopedia
Synnytysoppi
Lastentautioppi
Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi

Sairaansijoja, %
27.6
30.5
14.7
9.3
5.0

5.1

4. Koska tämä rajoitusehto perustuu lääkäriasiantuntijoiden käsitykseen, siihen ei pitäisi suhtautua kevyesti - mutta sitä ei tulisi
myöskään käsittää ainoaksi tai edes tärkeimmäksi, uusien sairaaloiden kokoamäärääväksi seikaksi. Neuvoni Sir Keithille oli, ettei olisi
viisasta käyttää Bonham Carter -raporttia toimenpiteiden perustana
ja että asianmukainen taloustieteellinen ja operaatiotutkimuksellinen
sairaaloiden kokoa määrääviä tekijöitä koskeva selvitys luultavasti
osoittautuisi kannattavaksi. Huomautettakoon, että uraa-uurtava sairaaloiden optimikokoa käsittelevä tutkimus oli ilmestynyt Feldsteinin kirjassa Economic Analysis for Health Service Efficiency (North
Holland, 1967). Myöhemmät keskustelut osoittivat selvästi, että kes-
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keiset terveydenhuoltopalvelua koskevat päätökset tehtiin alan ammattimiestenkäsitysten, hallinnollisten ennakkotapausten ja varsin
hataran tosiasia-aineiston perusteella. Näytti siltä, että oli olemassa
tilaa laaja-alaiselle, terveydenhu;oltopalvelua koskevalle tutkimukselle, josta osan muodostaisi sairaaloiden optimikokoa koskeva selvitys.Ministerin suostumuksella ryhdyttiin tekemään kansanterveyspalvelujärjestelmää koskevaa tutkimusta käyttäen hyväksi operaatiotutkimuksen menetelmiä ja tiettyjä muita menetelmiä, ja kolmen vuoden aikana, vuodesta 1971 lähtien, olemme saaneet jotakin käsitystä
siitä, mitä voidaan tehdä tehokkaan päätännän aikaansaamiseksi.
Työ on tehty A. McDonaldin (Terveys ja sosiaaliministeriö) johdolla,
ja itse olen toiminut neuvonantajana, erityisesti mitä tulee työn taloustieteellisiin puoliin. Sitä on kuvattu ositt~in yksityiskohtaisesti
kirjassa Positions, Movements and Directions in Health Services Research (Oxford, 1974) - erityisesti A. McDonaldin artikkelissa. (Ks.
myös matemaattista käsittelyä artikkelissa Balance of Care: Some Mathematical Models of the National HealthService, (British Medical
Bulletin, 1974. )
5. Tutkimuksen strategiaa voidaan kuvata seuraavasti. Ensiksi
on olemassa laaja koko terveydenhuoltojärjestelmän makromalli, johon sisältyy eri hoitomuotojen tase - ja tätä nimitetään hoitotasemalliksi. Olennaisesti tämä ottaa lukuun eri hoitomuotojen (eri erikoisalojen hoitomenetelmien) vallitsevat kustannukset ja sen jälkeen
määrittelee kunkin potilaan osalta vaihtoehtoiset, lääketieteellisesti soveliaat hoitomuodot tai niiden yhdistelmät. Makro-ongelmana on tällöin määrittää kunkin potilaan tapauksessa sellainen hoitotoimenpiteiden yhdistelmä, jonka olemassa olevat resurssit mahdollistavat ja
joka minimoi kustannukset.
Toiseksi on joukko mikromalleja, joiden avulla tutkitaan erilaisten palvelusten tarjontaa, ja päämääränä on selvittää, onko niiden
järjestely tehokasta. Nämä käsittävät ennen kaikkea sairaalapalvelukset ja erityisesti sairaaloiden kokorakenteen, erilaisten ,kliinisten
järjestelmien arvioinnin, psykiatristen potilaiden siirtämisen vanhantyyppisestä laitoshoidosta uudenlaisiin psykiatrisiin aluekohtaisiin järjestelmiin, jne.
Käytännössä on toista tyyppiä edustavien tutkimusten antama
hyöty usein välitöntä ja silminnähtävää, kun taas hoitotasemallien tu-
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loksia on usein vaikeata tulkita yksikäsitteisesti, eikä niitä ole helppoa
soveltaa käytäntöön. Ero vastaa eroa taktisten ja strategisten toimintasuunnitelmien välillä.

Hoitotase
6. Ennen sairaalankokotutkimuksen yksityiskohtaista tarkastelua
kuvaan lyhyesti hoitotasemallia. On suhteellisen helppoa muodostaa
hoitotasemalli joko maksimoimalla terveyden »hoidon» määrä tai
maksimoimalla jokin hyödyn mitta. Kummankin käsitteen operationaalinen tulkitseminen 'on kuitenkin jonkin verran vaikeata. Vaihtoehtoinen formulointi - kustannusten minimoiminen - on paljon
helpommin suhteutettavissa olemassa oleviin kriteereihin ja tavoitteisiin; itse asiassahan kustannusten minimointi on kenelle tahansa viranhaltijalle annettu vakio-ohje, vaikkei sitä paljon otetakaan huomioon. Standardimuodossa terveydenhuoltojärjestelmän käyttökustannukset minimoidaan sen ehdon suhteen, että jokaisen potilaan on
saatava ainakin riittävän »hyvätasoinen» ja hyväksyttävää muotoa
edustava »hoito» ja sekä toisaalta tiettyjen, määrältään kiinteiden voimavarojen asettamien rajoitusten suhteen.
7. Todellisia ongelmia aiheuttavat kuitenkin potilaskategorioiden määrittely, muodostetuille potilaskategorioille sopivaksi katsottavan hoidon vaihtoehtoisten muotojen ja standardien identifiointi
sekä eri toimintoja varten tarvittavien resurssien ja näitä vastaavien
rajakustannusten määrittely ja mittaaminen. Vaihtoehtoisten hoitomuotojen käsitteen kehittäminen on käytännössä vaikein seikka. Tämän tutkimuksen yhteydessä vaihtoehtoisten hoitamuotojen spesifiointi tapahtui pääosaltaan neuvottelemalla terveydenhuoltoalan
ammattien edustajien ja sen hallintoon osallistuvien kanssa. Tarkoituksena on ollut sellaisten vaihtoehtojen formulointi, joita nämä lääkärit, sosiaalityöntekijät ja sairaanhoitajat pitivät »hyväksyttävinä»
hoitomenetelminä.
8. Tällaisissa ratkaisuissa virhetulkinnan mahdollisuudet ovat
tietenkin suuret. Hyväksyttävyys on arvioinninvarainen seikka, ja
eri ihmisten käsitykset hoitomuotojen soveltuvuudesta ovat erilaiset.
Myöskään ei voida järjestää mitään koemarkkinointia sen seikan to-
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teamiseksi, onko tietty hoitomuoto potilaiden mielestä muita parempi.
Ammatti-ihmisten käsitykset heijastavat jossakin määrin potilaiden
asenteita ja käsityksiä, mutta tämä tapahtuu heidän omien ammattiintressiensä muodostaman suodattimen lävitse.
9. Valitettavasti Englannissa (»Englanti» tarkoittaa tässä esityksessä Yhdistynyttä Kuningaskuntaa, johon kuuluvat Iso-Britannia ja
Pohjois-Irlanti) ei ole saatavissa paljon tai ollenkaan tietoja yksityislääkäreiden toiminnasta - ja tällaisten palvelujen tarjonnassa on
joka tapauksessa huomattavia vääristymiä. Ne tuskin pystyisivät toimimaan luotettavana oppaana pyrittäessä selvittämään kuluttajien
preferenssejä. On pakko hyväksyä olettamus, että vaihtoehtoiset hoitomuodot ovat niistä potilaalle koituvan hyödyn kannalta samanarvoisia.
10. Tässä tarkoitettujen vaihtoehtoisten hoitomuotojen valottamiseksi voidaan tarkastella mahdollisuuksia, joita on tarjolla vanhusikäiselle potilaalle - tämä on eräs potilaskategoria - jonka
asunto-olot ovat huonot, joka asuu muiden kanssa, on va.ikeasti tai
kohtalaisen vaikeasti dementoitunut ja on fyysisessä suhteessa vaikeasti tai huomattavastivajaakykyinen. Vaihtoehtoisethoitomuodot näkyvät seuraavasta taulukosta.
Valinnaiset hoitovaihtoehdot
Sijaipti
Psykiatrinen sairaansija
Gerlcitrinen sairaansij a
Erikoisasuntola
Oma koti
--------------------------------------------------------------------------------------------

x
x
x
._-----

....... _-

'--"."

x

x
x

x

x

.. - .. ----- "._- .. _-- ...... -- ... _--_. - .. - ...

Yhteisön tuki
Aluesairaanhoitaj a
(käyntejä/viikko)
Osa -aikainen kotia vustaj a
(tuntej a/viikko)
Potilaan kotiin toimitetut ateriat
(l ukumäärä/viikko)
Käynnit psykiatrisessa päiväsairaalassa
(käynti en lukumäärä/viikko)
Käynnit geria trisessa päiväsairaalassa
(käynti en lukumäärä/viikko)

4

4

5

4

4

5

3

3

4

4

4

5

1

1

4

1

1

4

3

3
3

3

Kuten nähdään, identifioituja valinnaisia hoitovaihtoehtoja on
kahdeksan, alkaen kalliista psykiatrisesta tai geriatrisesta sairaalahoi-
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dosta ja päättyen erilaisiin päivähoitomuotoihin. Saattaisi ajatella olevan parasta valita vaihtoehdoista se, jonka kirjanpidolliset kustannukset ovat pienimmät. Näin menetellen tulisivat päiväsairaaloiden
tarjoamat mahdollisuudet kuitenkin käytetyiksi pian loppuun. Tämä
osoittaisi, että tällaisten päiväsairaaloiden varjohinnat ovat paljon
niiden kustannuksia korkeammat, ja saattaisi antaa aiheen asianmukaisen laajennusohjelman käynnistämiseen. Tämä on itse asiassa
eräs tutkimuksen antamista päätuloksista. Tehokkainta on suunnata
enemmän varoja avohoitopalvelujen tuottamiseen - lisätä päiväsairaaloita ja päiväkeskuksia sekä aluesairaanhoitajien ja osa-aikaisten
.kotiavustajien lukumääriä. Yleisesti ottaen tästä seuraa monen potilaan kohdalla siirtyminen sairaalahoidosta kotona tapahtuvaan hoitoon -, ja erityisesti tämä pitää paikkansa geriatristen potilaiden sekä
erilaisista psyykkisistä häiriöistä kärsivien potilaiden kohdalla.
11. Ennen mallin käyttöä normatiivisiin tarkoituksiin on kuitenkin syytä varmistua, että se pystyy ennustamaan riittävän tarkasti. Eräs mallin tarkoituksista on selvittää, mitkä ovat vaihtoehtoisten,
toteutettavissa olevien panoskonstellaatioiden seuraukset. Lääkintähuollon kysynnän - tai täsmällisemmin sanoen sen kohdentamisen - arviot, arviot käytettävissä olevista resursseista sekä resurssien rajakustannuksista sisältävät kaikki virheitä, ehkä huomattavan
suuriakin. Sikäli kuin voidaan tietää, varsin laaja-alainenkaan vaihtelu ei kuitenkaan vaikuttanut tutkimuksen tärkeimpiin johtopäätöksun.
12. Eräs mallin päätarkoituksista on tutkia, mikä on paras tapa
muuttaa hoidon rakennetta sen resurssipohjan muuttuessa. Eräs lähestymistapa on laskea resurssien tarve tiettyä arvioitua hoidon kysyntää kohden, jolloin saadaan määritetyksi resurssien minimitarve.
Englannin tapauksessa näyttää kuitenkin realistisemmalta ennustaa
niiden resurssien kokonaiskustannukset, jotka poliittinen päätäntäprosessi asettaa käytettäväksi, ja sitten määrittää paras hoitopaketti.
Tämä merkitsee, että on yritettävä ratkaista vaikea tehtävä, joka koskee hyötyjen liittämistä kuhunkin terveyspalvelun objektiiviseen
aikaansaannokseen. Kokeilut ovat meneillään, mutta kuten edellä huomautettiin, yleisen - näennäisesti ilmaisen - terveyspalvelujärjestelmän käsite kokonaisuudessaan johtaa tämän järjestelmän tuotoksen »arvon» tulkinnan ongelmaan.
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Se seikka, että useaan hoitokategoriaan kohdistunut potentiaalinen kysyntä ylitti terveyspalvelun resurssipohjan kapasiteetin,
aiheuttaa omat ongelmansa: pakon turvautua hoidon jakelusäännöstelyyn ja vähentää niukkojen resurssien käyttöä panoksina kOe valintavaihtoehtoja, edustavien palvelusten tuotannossa. Esim. aluesairaanhoitajien ja päiväsairaalapalvelusten kysyntä ylittää todennäköisesti käytettävissä olevien resurssien. salliman tarjonnan - ja näin
ollen tarjolla valittavana olevia hoitovaihtoehtoja vähennettiin supistamalla näiden resurssien käyttöä. On tietenkin ·olemassa myös tietty
trade-off -suhde hoidettujen potilaiden lukumäärän ja hoidon niukkojen resurssien käytöstäaiheutuvienkustannusten välillä, toisin sanoen, hoidon määrän ja »laadun»välillä. On tehty joitakin yrityksiä tåmän suhteen.kvantifioimiseksi, vaikka arviointini mukaan nämä
yritykset eivät vielä ole olleet erityisen menestyksellisiä. 1
On helppoa nähdä, mitä mahdollisuuksia hoitotasemallin päätulostenkäyttämiseen on noudatettavaa politiikkaamuotoiltaessa.
Eräissä suhteissa nämä tulokset ovat nykyisin harjoitetun· politiikan
linjalla - mielenkiintoisimpana esimerkkinä pyrkimys kohti avohoitoapsykiatristen potilaiden kohdalla ... Toisissa tapauksissa tulokset
viittaavat siihen, että nykyinen politiikka on uudelleenarvioinnin tarpeessa; tässä on kuitenkin kysymys huomattavan paljon neuvottelua
ja keskustelua vaativasta asiasta, koska terveydenhuolto käsittää monia sellaisiakin puolia, joita ei mallissa ole otettu asianmukaisella tavalla huomioon. Tulosten kritiikitön soveltaminen saattaisi olla pahempi asia kuin niiden jättäminen kokonaan soveltamatta.

Sairaaloiden koko

13. Sairaalapalvelut ovat Isossa;..Britanniassa keskittyneet pääasiallisesti ya-sairaaloihin, joiden tukena ovat pienet paikallissairaalat
(p-sairaalat).Kysymys siitä, pitäisikö paikallissairaalat lopettaa ja kaiken sairaalapalvelusten tarjonnan tapahtua ya-sairaaloiden toimesta,
on sangen merkityksellinen ratkaisua' odottava asia. Sen vuoksi tar1. 'Ks. R. Harris, New Concepts of Management in N.H.S., Seminar Paper at

Liverpool Medieal Institution, 1973.
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kasteltiin tutkimuksessa aluksi kahta vaihtoehtoista vuodeosastohoidon rakennetta - eriytettyä järjestelmää, jossa 65 910 sairaansijoista
on ay-sairaaloissa ja loput (pääasiallisesti »ei-akuutteja» tapauksia
varten) näitä tukevissa paikallissairaaloissa (joissa sairaansijoja on
joko 77 tai 154); ja eriyttämätöntä järjestelmää, jossa kaikki sairaansijat ovat ay-sairaaloissa.
14. Esitutkimus osoitti, että mitä kvantifioitaviin elementteihin
tulee, seuraavat kolme kustannuseräryhmää olivat tärkeitä: pääomakustannukset, juoksevat (käyttö) kustannukset sekä tavoitettavuuteen liittyvät kustannukset (lähinnä kuljetuskustannukset). Näiden
erien tutkimusta varten muotoiltiin synteettiset kustannusfunktiot
eri kokoisia, hypoteettista 585 000 hengen suuruista väestöä palvelemaan tarkoitettuja sairaaloita varten. Eriytetyn järjestelmän puitteissa tällaista väestöä palvelemaan olisi tarvittu 2 272 aluesairaalaja ~ 232 paikallissairaalapaikkaa. Näin ollen arvioitiin tutkimuksessa
seuraavanlaisten, eriytettyä järjestelmää edustavien vaihtoehtojen
kustannukset:
yksi 2272 sairaansijan ay-sairaala sekä kahdeksan 154 sairaansijan p-sairaalaa
kaksi 1136 sairaansijan ay-sairaalaa sekä kahdeksan 154 sairaansijan p-sairaalaa
neljä 568 sairaansijan ay-sairaalaa sekä kahdeksan 154 sairaansijan p-sairaalaa jne.

Samanlaista menettelyä käytettiin eriyttämättömän järjestelmän tapauksessa, jossa kaikki sairaansijat ovat kuitenkin tietysti ay-sairaaloissa.
15. Kunkin kolmen kustannusfunktion yleinen muoto on esitetty
kuviossa 1. Sairaalan pääomakustannukset (kun se on ay-sairaalakokoa) alenevat aluksi varsin jyrkästi ja sen jälkeen, hyvin suuriin
kokoihin tultaessa, vain hitaasti. Käyttökustannukset·· (juoksevat
kustannukset) alenevat ensin ay-sairaalankoon kasvaessa, mutta kun
tietty koko on saavutettu, ne alkavat kohota, niin että muodostuu
tuttu U-käyrä. Palvelujen tavoitettavuuteen liittyvät kustannukset
kasvavat jatkuvasti sairaalan koon kasvaessa. Kun nämä kolme kustannuseräryhmää lasketaan yhteen, kokonaiskustannusten kuvaajaksi saadaan luonteenomainen U-käyrä, joka osoittaa, että sikäli kuin
on kysymys näistä kvantifioitavista elementeistä, ay-sairaaloille on
olemassa optimikoko. Aluetta, jossa kustannukset ylittävät minimikustannukset, enintään yhden prosentin verran, sanotaan taloudelliseksi koko alueeksi (tka).
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Kustannukset
hypO'teettisissa
tapa ukisissa

I

< t ka

>1
J

i
I

<

Kuvio

1.

2.

Kokonaiskustannukset
Käyttökustannukset"

>

tka

ay-sairaalan koko
(sairaansijojen lukumäärä)

1

3. :pääomakustannukset
4. TavoitettavuuSkustannukset

16. Pääomakustannuserien ja juoksevien kustannuserien yhdistäminen vertailuissa edellyttää, että ne ilmaistaan joko vuosiarvoina
tai nettonykyarvoina. Tässä valittiin jälkimmäinen vaihtoehto ja käytettiin valtiovarainministeriön testidiskonttokorkoa, joka on 10 %.
Kaikki kustannukset ovat näin ollen nettonykyarvoja ja ne on ilmaistu kiintein, vuoden 1971 puolivälin hinnoin.
17. Eräs tärkeimmistä rajoittavista ehdoista sairaaloiden rakentamista ohjelmoitaessa" on tarkoitusta varten käytettävissä oleva rahamäärä aikayksikköä kohden. Alan asiantuntijoiden esittämistä
mielipiteistä päätellen enimmäismäärä tiettyyn paikkaan rakennettavaa sairaalaa kohden on noin 2 milj. puntaa vuodessa. Tässä tieten~
kin esiintyy huomattavaa vaihtelua sairaalan paikasta riippuen, mutta tällainen varojen käyttönopeus, joka vastaa 128 sairaansijan val-
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mistUniista vuotta kohden, ylitetään käytännössä harvoin. Täten vaatisi suurinta eriyttämättömän järjestelmän kokoluokkaa vastaavan
sairaalan (3 504 sairaansijaa) rakentaminen 28 vuotta!
Sen seikan varmistamiseksi, että eri korkojen vertailu tapahtuisi
asianmukaisella tavalla, oli varmistauduttava siitä, että kussakin tapauksessa tulisi kunakin vuonna käytettäväksi sama määrä uusia sairaansijoja. Aluksi otaksuttiin, että työvoiman, rakennustarvikkeiden
ja maan suhteelliset hinnat pysyisivät vakioina. Viimeksi kuluneen
vuoden tapahtumat ovat jo ennättäneet tehdä tämän olettamuksen
epäuskottavaksi, mutta kun oli tutkittu, miten nämä kustannukset
mahdollisesti muuttuisivat ajan kuluessa, näytti kuitenkin siltä, että
tärkeimmät johtopäätökset jäisivät ennalleen.
18. Vaikka tutkimuksen päätavoite olikin aluksi mallien laati..
minen uusille paikoille rakennettavia uusia sairaaloita varten, on
selvää, että 75-80 % sairaalanrakennusohjelmista tähtää jo olemassa olevien sairaaloiden laajentamiseen tai niiden tason parantamiseen.
Tässä esityksessäni koskettelen vain lyhyesti, mikä vaikutus taloudelliseen kokoalueeseen on sillä seikalla, että uusien sairaaloiden rakentamisen asemasta kehitetään jo olemassa olevaa sairaalakantaa.
Taloudellisen kokoalueen maksimiarvo vaihtelee vähän tai ei lainkaan, vaikka uusien sairaaloiden prosenttiosuus rakennusohjelmassa
vaihtelisi mitä -väljimmissä rajoissa. Minimikustannusratkaisu osoittaa kuitenkin, että yhä pienemmät sairaalat tulevat edullisimmiksi
uudisrakentamisen prosenttiosuuden pienetessä. Vaikka näin onkin
pienemmät sairaalat jäävät taloudellisen kokoalueen sisäpuolelle, joka
on laskettu mallista, jossa oletetaan rakennettavan pelkästään uusia
sairaaloita. (Yksityiskohtien osalta viittaan liitteeseen.)
19. Sairaaloiden pääomakustannukset arvioitiin kolmelle sijaintityypille - kaupunkimaiselle, sekamuotoiselle ja maaseutumaiselle.
Mittakaavavaikutuksia ilmeni pian, ja niitä esiintyi siinä, että (a)
erikoislääkärien palvelukset tulivat sitä huokeammiksi, mitä suurempi sairaala oli, esim. leikkaussaleja tarvittiin vähemmän yhtä 1200
sairaansij'an ay-sairaalaa kuin kahta 600 sairaansijan ay-sairaalaa kohti, ja (b) rakennuskustannuksissa. Myös maapohjakustannuksissa oli saavutettavissa säästöä - yhtä 1 200 sairaansijan ay-sairaa·.
laa varten tarvitaan vähemmän maata kuin kahta 600 sairaansijan
5
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ay-sairaalaa varten. Pääomakustannuksissa todettiin mittakaavavaik·utuksia läpi koko ay-sairaaloiden kokoalueen sairaalan sijaintiseudusta riippumatta ja myös siitä riippumatta, oliko kysymys eriytetystä vai eriyttämättömästä järjestelmästä.
20. Sairaaloiden juoksevia kustannuksia (käyttökustannuksia)
analysoitiin samantapaisella menetelmällä kuin Feldstein käytti v.
1960 Englannin sairaaloita koskevassa tutkimuksessaan. Poikkileikkausotos käsitti 361 sairaalaa, joista jokaisessa oli yli 100 sairaansijaa. Tietolähteenä oli the Hospital Co sting Return, ja tulokseksi saatiin regressioyhtälö

+

+

0.058 k
0.0000655 k 2
s,
(0.026)
(0.0000257)
jossa c = keskimääräiset kustannukset tapausta kohden, k = sairaalan koko ja s =
termi, joka osoittaa sairaalan spesialistipalvelujen rakenteen ja Lontoossa sijainnin vaikutuksia sen juokseviin kuluihin. Keskivirheet on esitetty sulkeissa.

c

=

-

21. Nämä tulokset osoittavat selvästi ja tilastollisesti merkitsevällä tasolla, että sairaaloiden juoksevia kuluja esittävä käyrä on U:n
muotoinen ja viittaava,t siihen, että jos käyttökustannukset olisivat
ainoa huomioon otettava tekijä, sairaaloiden edullisin koko olisi 350540 akuuttisairaansijaa. (Geriatrisia potilaita ja pitkäaikaissairaita
varten tarkoitetut paikat vaikuttivat erittäin suuresti tapausta kohden laskettuihin kustannuksiin.)
Eräs tapausta kohden laskettuihin keskimääräiskustannuksiin
vaikuttava tekijä oli sairaalahoidon kesto. Näytti siltä, että 700 sairaansijan sairaalassa hoidon kesto oli n. 8.3 % pitempi kuin 450 sairaansijan sairaalassa, kun spesialistipalvelujen rakenteesta ja Lontoossa sij ainnista aiheutuvien tekij äin vaikutus oli poistettu. Sen
vuoksi oli pyrittävä selvittämään, johtuiko pitempi kesto siitä, että
kunkin spesialiteetin sisäisesti potilastapaukset olivat vaikeampia toisessa kuin toisessa tapauksessa. Kun kysymystä selvitettiin edelleen
valitsemalla tutkimuksen kohteeksi kolme täsmällisestä määriteltävissä olevaa kirurgista tilaa (suonikohjut, tyrä ja umpilisäkkeen tulehdus) ja käyttäen vuosien -1969 ja 1960 tietoja, pitemmän sairaalahoidon keston hypoteesi sai vahvistusta. Näin siis sairaalan koon kasvu näytti johtavan epäedullisiin mittakaavavaikutuksiin.
22. Psyykkisesti sairaita ja henkisestivajaakykyisiä varten tarkoitettuja sairaaloita koskeva tutkimus ei tuonut esiin mitään koosta

J
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johtuvia vaikutuksia. Vaikka kustannUkset vuodeosastohoidossa olevaa potilasta ja viikkoa kohden olivat korkeammat pienissä sairaaloissa kuin suurissa, tämä osoittautui todennäköisesti johtuvan pienten sairaaloiden työskentelyn intensiivisemmästä luonteesta - erityisesti lyhytaikaispotilaiden suuremmasta lukumäärästä. Se tosiasia·
sen sijaan, että psykiatristen sairaaloiden tapauksessa ei todettu mitään epäedullisia mittakaavavaikutuksia, herättää kysymyksen, miten näiden ja ay-sairaaloiden tässä suhteessa esiintynyt ero on tulkittavissa. Ero selittyy pääasiallisesti siten, että akuuttisairaaloissa kuluja aiheutuu erityisesti hoito- ja taudinmääritysmenetelmistä sekä
henkilökunnan pätevyydelle suuria vaatimuksia asettavista hoitotoimenpiteistä. Psykiatrisissa sairaaloissa nämä näyttelevät vain pientä
osaa, ja siksi niissä ei ole odotettavissa esiintyvän yleissairaaloissa todettaviin verrattavia epäsuotuisia mittakaavavaikutuksia. Samoin todettiin, että polikliiniset toimenpiteet (17 % kokonaiskustannuksista)
olivat suuressa määrin riippumattomia sairaalan koosta, sikäli kuin
kysymys oli niiden potilasta kohden lasketuista kustannuksista.
23. Ay-sairaaloiden juoksevien kustannusten laskemiseksi määritettiin kunkin palvelutyypin kustannukset - ryhmiteltyinä selll
mukaan, olivatko ne aiheutuneet vuodeosastohoidossa vai polikliinisessä hoidossa olleista potilaista, sekä jaettuina neljään spesialiteettiryhmään taulukon 2 osoittamalla tavalla. Taulukon 2 toisessa
sarakkeessa on esitetty kaikkiaan 3 504 sairaansijan jakautuma, ja
tämä vastaa pääomakustannusmallissa käytettyä jakautumaa.2 Kustannukset on tässä laskettu eriyttämättömän järjestelmän mukaisesti (ks. sarake 5, taulukko 2). Arvioidut kokonaiskustannukset
(sarake 5, taulukko 2) on saatu arvioimalla keskimääräiskustannukset vuodeosastopaikkaa kohden (akuutti- ja äitiystapausten osalta
3 220 puntaa vuosina 1971-72) ja kertomalla saatu rahamäärä tavoitteeksi asetetulla paikkojen lukumäärällä (joka akuutti- ja äitiystapausten osalta oli 1 760), jolloin tulokseksi saatiin 5.667 milj. puntaa.
2. Eräs huomattava ongelma aiheutuu avohoidossa olleita potilaita koskevien tietojen puuttumisesta - varsinkin tapausten osalta, joissa avohoidossa ollut potilas
tulee. uudelleen hoitoon jonkin muun kliinisen sairaustilan vuoksi - ja tämä johtaa
paljon suurempaan tapausta kohden laskettujen kustannusten vaihtelukertoimeen kuin
vuodeosastohoidossa olleiden potilaiden tapauksessa.

A. A. WALTERS

406

Taulukko 2. Ay-sairaaloiden kustannusrakenne spesialiteettiryhmittäin.

(4)
(5)
KeskimääräisHoidon arvioidut
Sairaansijojen jakautuma,
kustannukset
kokonaiskustaneriyttämätön j ärj estelmä sairaansijaa kohnukset
den 1971-72
lukumäärä
0/0
(milj. f:)
(;8)
(2)

(3)

Akuutti- ja äitiystapaukset
Geriatriset ja psykogeriatriset
tapaukset
Psyykkiset sairaudet
Henkisesti vaj aakykyiset

1760

50.2

3220

*

5.667

1056
336
352

30.2
9.6
10.0

1636 *
1145 *
1132 *

1.728
0.385
0.399

Välisumma

3504

(1)

Vuodeosastopotilaa t

8.179

Avohoitopotilaat
Akuutti tapaukset
Geriatriset tapaukset
Psyykkiset sairaudet
Henkisesti vajaakykyiset

973

1.712
0.046
0.006
0.001

44
17
2

Välisumma

1.765

Yhteensä

9.944

Yhteensä akuutteja vuodeosastotapauksia lukuun ottamatta

4.277

*) 1971-72 eost Returns

Taulukko 3. Ay-sairaalan koon arvioitu vaikutus käyttö kustannuksiin.

(2)

(1)

Eriyttämätön järjestelmä,
koko
Sairaansijojen lukumäärä
akuuttitakaikkiaan
pauksia varten
219
438
876
1314
1752
*) (4)

=

110
220
440
660
880

=

(4)*

(5)**

(6)

Akuuttihoidon kustannukset v:n
1971 hinnoin

Hoidon kustannukset
kaikkiaan

Ay-sairaalan
koko, eriytetty järjestelmä

(f:)

(milj. f:)

(milj. f:)

Sairaansijojen
lukumäärä

88.7
85.8
84.7
89.7
101.5

5.914
5.720
5.647
5.900

10.19
10.00
9.92
10.26
10.04

284
568
852
1136

6~767

(3) x 5.667 + 85.0, jossa 85.0 on keskimääräiskustannukset tapausta kohden

(1969)
'!<*) (5)

(3)

Akuuttikustannukset
tapausta
kohden 1969,
laskettu yhtälöstä

(4)

+

4.277
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24. Taulukossa 3 esitetty tapausta kohden laskettujen akuuttihoidon kustannusten vaihtelu on saatu edellä esitetystä yhtälöstä. Tapausta kohden laskettujen akuuttihoidon kustannusten (1969) suhdetta vuoden 19'69 keskimäärään (85.0 puntaa) käytettiin sitten erikokoisten sairaaloiden kohdalla - kertomalla se tarjotun hoidon kokonaiskustannuksilla vuosina 1971/72 (5.667 milj. puntaa) - sen
selvittämiseksi, miten akuuttihoidon kokonaiskustannukset vaihtelevat (sarake 4, taulukko 3). Kuten edellä huomautettiin, tutkimuksessa oletettiin epäsuotuisia mittakaavavaikutuksia esiintyvän vain
akuuttihoidon osalta, joten kokonaiskustannusten määrittämiseksi
ei-akuuttien tapausten kustannukset (4.277 milj. puntaa) lisättiin vakiona taulukon jokaiseen vaakariviin. Vertailun vuoksi esitetään sarakkeessa 6 eriytetyn järjestelmän mukaiset ay-sairaalan koot.
25. Taulukon 3 sarakkeessa 5 esitetyt luvut sijoittuvat tyypilliselle U-käyrälle, joka on, kuten edellä todettiin, erityisen jyrkkä kokoasteikon yläpäässä.
26. Viimeisen käsiteltävistä kvantitatiivisista tekijöistä muodostavat tavoitettavuuskustannukset. Tätä varten arvioitiin kaikkien sairaalapotilaiden ja sairaalassa vierailevien henkilöiden vuotuiset
kokonais;rnatkakustannukset 585 000 hengen populaatiota kohden
käyttäen Ympäristöministeriön standardikustannuslaskentamenettelyä. Tyypillisten väestökonfiguraatioiden tutkimiseksi valittiin yksi
maantieteellinen, alhaisen väentiheyden omaava alue edustamaan
maaseutuolosuhteita, kun taas kaksi kohtalaisen tiheään asuttua
aluetta valittiin luonnehtimaan esikaupunki- ja kaupunkiolosuhteita
ja yksi tiheään asuttu kaupunki edustamaan laajan suurkaupunkialueen olosuhteita. Nämä olivat seuraavat:
Tutkimusalue

1. Cambridgeshire

I

,;~:<,

Ominaisuudet

Maaseutualue, 1/3 väestöstä
Cambridgessä

Väentiheys
neliömallia
kohti
330

2. Guildford Woking

Kohtalainen väentiheys, väestö
asuu hajallaan laajalla alueella,
ei taajamia

1500

3. N ottingham alueineen

Kohtalainen väentiheys, mutta
80 °lo väestöstä asuu Nottinghamissa
ja sen esikaupungeissa

1900

4. Birmingham

Suuri väentiheys, väestö tasaisesti jakautunut

14400
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Tavoiiettavuuskustannukset
f lOOO/v

2000

1800

Pieni väentiheys
( Cambridge)
1600

-----

1400

1

2_---

Keskinkert. väentiheys
_.1200
-tasainen jakautuma
_-- "~,'li'"~
-,li"~
(Gu ildford )
__ -- ,,'li"~"~"~ 3

- --

--

.,.-",""" ",'" ,,'"

1000
"~,li'

--

"~,II

".---

_--- "~,'li"~"~"""

"~,li

"","""

,.

"~"~li"~"~

"~,tt

"~,'li"~

800

600

Keskinkert. väentiheys
- epätasainen jakautuma
( Nottingham )

,.-

-----........
.....................-:'.:....................

~:"''''',,

""".,""""",

•••••••

••••••• -:::-.:.~ ........ I l l l l l ..

....''

••••

Suuri väentiheys
(Birmingham)

•••• -:a.:-:.':': ::,.'::::,.:,:.'::::'.~.. " ... 11

••••• "'i ......... ..

~__..m;~"'''',.lI\rr,'ft::'t::·':':··IIIIIIII.I.11
500

1000

1500

2000

2500

3000

ay-sair,aalan koko
(typistetty eriytetyn
järjestelmän tapauksessa)

Kuvio 2. Tavoitettavuuskustannukset
1. Eriyttämätön järjestelmä
2. Eriytetty järjestel'mä (154 sairaansijan p-sairaaloita)
3. Eriytetty järjestelmä (77 sairaansijan p-saira,aloita)

27. Matkojen sairaalaan ja sairaalasta otaksuttiin tapahtuvan
erilaisin tavoin matkan pituudesta ja potilastyypistä riippuen (esim.
akuutit vuodeosastopotilaat tai avohoidon ei-konsultatiiviset tapaukset) . Matkojen otaksuttiin tapahtuvan joko ambulanssilla, sairaa-
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lan autolla, yksityisautolla, linja-autolla tai kävellen. Kunkin eri
alueen kohdalla sovellettiin standardinopeuksia sekä keskimääräisiä
kustannuksia mailia kohden. Potilaita matkoilla saattavien henkilöiden sekä potilaiden luona sairaalassa vierailevien lukumäärät ja jakautumat arvioitiin otaksuen, että he ovat kotoisin samoilta alueilta
kuin potilaatkin. (Huomattakoon kuitenkin, että vierailijoiden lukumäärä vaihtelee huomattavasti lääketieteen erikoisalasta riippuen.)
28. Kustannuksiin sisällytettiin tässä vain ne kulut (tuotantokustannushintaan) , jotka joutuvat suoraan yksityisen matkaajan tai
ambulanssipalvelun kannettaviksi. Niihin ei sisälly matkoihin käytetylle ajalle laskettua arvoa eikä arviota menetetyn tuotannon arvosta.
Jos tällaiset aikakustannukset otettaisiin lukuun, taloudellinen kokoalue supistuisi tietenkin hieman.
29. Mallia olisi voitu käyttää myös sairaalahenkilökunnan työmatkojen erilaisten konfiguraatioiden ja kustannusten selvittelyyn,
mutta tämä tekijä on todennäköisesti merkityksellinen vain rakennettaessa hyvin suuria ay-sairaaloita maaseudulle. Tämäkin tekijä, jos se
otettaisiin lukuun, tietäisi tka:n kaventumista nyt laskettua pienemmäksi. Tässä tarkastelussa ei kuitenkaan otettu lukuun sairaalahenkilökunnan työmatkoihin käytetyn ajan eikä työmatkakustannusten
vaihtelua.
80. Kuvio 2 esittää tavoitettavuuserojen vaikutusta erilaisilla
alueilla sekä eriytetyssä että eriyttämättömässä järjestelmässä. Tavoitettavuuskustannukset kohoavat huomattavan nopeasti ay-sairaalan koon kasvaessa, kun alueen väentiheys on pieni tai (väestön ollessa tasaisesti jakautunut) keskinkertainen. Ero eriytetyn ja eriyttämättömän järjestelmän välillä näyttää olevan suhteellisen pieni koon
vaikutukseen verrattuna.
31. Tämän tka:ta koskevan tutkimuksen tulokset voidaan esittää aivan yksinkertaisesti seuraavalla tavalla:
Tyyppi

Eriytetty j ärj estelmä
Eriyttämätön j ärj el?telmä

Koko
640-880 sairaansij aa
810-1 300 sairaansijaa

Ay-sairaalan tka vaihteli jonkin verran sen mukaan, oliko sairaala
tarkoitettu tiheästi vai harvaan asuttua aluetta varten.
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tka, eriytetty

Kaupunkialue
1 900/maili2
1 500/maili2
Maaseutu

640-920
580-900
500-880
500-880

tka, eriyttämätön

810-1300
800-1300
800-1300
·780-1300

32. Kuten nähdään, ainoassakaan tapauksessa ei tulla lähelle terveydenhuoltoalan edustajien mielipiteen mukaan suositeltavaa 1 700
sairaansijan tai sitä suurempaa sairaalaa. Tarkasteltaessa normaaleja
taloudellisesti suositeltavia sairaalan koon vaihtelualueita eriyttämättömän järjestelmän puitteissa todetaan, että suurin suositeltava sairaalakoko on vain noin puolet Bonham Carter-raportissa esitetystä.
33. Useat tämän tutkimuksen alaan kuuluvat tekijät eivät kuitenkaan olleet kvantifioitavissa, ja näytti aiheelliselta tarkastella sairaalakokokysymystä myös nåiden lisätekijäin valossa. Sairaalan
koko on selvästikin myös tärkeä kysymys siinä työskentelemään joutuvan henkilökunnan - so. lääkäreiden, sairaanhoitajien ja hallintohenkilöstön - samoin kuin siinä hoidettavien potilaiden kannalta.
Sairaalahenkilöstön mielipiteitä koskevat selvitykset osoittavat sen
pitävän parhaana 800-1 000 sairaansijan sairaaloita. Enemmistö olisi lisäksi valmis hyväksymään sairaansijojen vähimmäismääräksi
300. Valitettavasti ei ole olemassa mitään luotettavaa näyttöä siitä,
että potilaan tyytyväisyys sairaalaa kohtaan vaihtelee sairaalan koon
mukaan - mikä ei ehkä ole yllättävää, koska potilaalla on harvoin
vertailukohtia tarjoavaa kokemusta.
34. Toteamme näin ollen, että mitkään sairaalahenkilöstön ilmaisemat - ei-kvantifioituvat - mielipiteet eivät ole saattaneet tulostemme käyttökelpoisuutta kysymyksen alaiseksi. Ne hyvin monet
sensitiivisyystestit, joiden suorittamista on pidetty tarpeellisena, eivät
ole myöskään vakavasti horjuttaneet tuloksiamme.
35. Perimmäinen kysymys on tietenkin tämä: Onko nämä tulokset hyväksytty perustaksi sairaalapalvelujen vastaista tarjontaa suunniteltaessa? Toivoisin tietäväni vastauksen tähän kysymykseen!

Eräitä alustavia johtopäätöksiä
36. Olen kosketellut eräitä keskeisiä operaatiotutkimustekniikan ja
yksinkertaisen kustannus-hyötyanalyysin sovellutusalueita Englannin
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terveyshuoltojärjestelmän piirissä. Tutkimukset ovat valottaneet eräitä niistä kriittisistä päätöksistä, joita joudutaan tekemään. Monissa
tapauksissa tulokset ovat olleet sopusoinnussa alan ammattimiesten
mielipiteiden kanssa, mutta eräissä tapauksissa ne ovat olleet yllättäviä ja enemmän tai vähemmän odottamattomia.
37. On olemassa lukuisia muita ongelmia, joihin olisi puututtava.
Kenties tärkein ongelmavyyhti on yhteydessä terveyshuollon ja ylei. sen sosiaalihuollon raja-alueen kanssa - ja erilaisten sosiaalihuollon
sisäisten hoito-ongelmien kanssa. Näiden seikkojen tarkastelu johtaisi meidät kauas tämänkertaisesta aiheestamme.
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Liite

Olemassa olevien ay-sairaaloiden laajentaminen
Käytännössä muodostetaan suurin osa ay-sairaaloista laajentamalla jo olemassa olevia
sairaaloita eikä rakentamalla uusia sairaaloita uusiin paikkoihin. Sekä juoksevat kustannukset että tavoitettavuuskustannukset ovat todennäköisesti samat siitä riippumatta,
onko kysymyksessä laajennettu vai uusi sairaala, mutta pääomakustannukset muodostuvat edellisessä tapauksessa pienemmiksi. Pienempien pääomakustannusten vaikutusta
taloudelliseen koko alueeseen on arvioitu.
Kuviossa 3 on esitetty kokonaiskustannuskäyrät, jotka on saatu laskemalla yhteen
diskontatut juoksevat kustannukset, tavoitettavuuskustannukset ja pääomakustannukset, kunkin käyrän vastatessa tiettyä erilaista rakentamisen määrää maaseutualueeella.
Sairaalan laajentamisen pääomakustannukset on oletettu yhtä suuriksi kuin vastaavankokoisen uuden sairaålarakennuksen pääomakustannukset (koska myös rakennettavat lisätilat on varustettava täydellisesti). Lisäksi valittiin kustannuslaskelmien pohjaksi joukko erilaisia, yhtäsuuria sairaaloita. Täten 50 % :n käyrä kuviossa 3 esittää
pääomakustannuksia, jotka aiheutuvat laajennettaessa 200 sairaansijan sairaala 400
sairaansijan sairaalaksi, 300 sairaansijan sairaala 600 sairaansijan sairaalaksi jne.
Todellisuudessa tiettyä aluetta varten laadittavan rakennusohjelman kokonaiskustannukset riippuvat siitä, mitä ja millaisia- sairaaloita alueella ennestään on, ja seurattaessa erilaisia strategioita tietyn sairaansijamäärän rakentamisessa päädytään erilaisiin kustannuksiin. Kuviossa 3 esitettyjen lisäksi on määritetty toisia käyriä toisenlaisten lähtökohtatilanteiden pohjalta, ja vaikka kokonaiskustannukset vaihtelevatkin tapauksesta riippuen, tiettyä rakentamisen määrää vastaavat tka:t ovat osoittautuneet
jokseenkin yhtä suuriksi siitä riippumatta, millainen on otaksuttu sairaalakannan koostumus lähtökohtatilanteessa. Esimerkkinä tästä verrataan kuviossa 4 toisiinsa kuviossa
3 esitettyä 50 % :n käyrää sekä käyrää, joka on saatu otaksumalla, että 50 % :n lisäys
sairaansijoihin saadaan kokonaisuudessaan aikaan uusia sairaaloita rakentamalla.
Kun sairaansijojen lisätarvetta osoittava prosenttiluku pienenee, kustannuskäyrät
poikkeavat yhä vähemmän vaakasuorasta viivasta välillä 200-800 sairaansijaa. Tämä
johtuu siitä, että pääomakustannusten merkitys pienenee käyttö- ja tavoitettavuuskustanntiksiin verrattuna, minkä seurauksena tka:n minimi siirtyy kohti käyttökustannuskäyrän mlnimiä pääomakustannusten käydessä yhä vähämerkityksellisimmäksi.
Toisaalta on osoittautunut, että lisärakennustarpeen suhteellinen määrä ei vaikuta paljonkaan tka:n ylärajaan ja että tämän rajan 100 % :n käyrää vastaava arvo
eroaa vähemmän kuin 100 sairaansijalla sen 20 % :n käyrää vastaavasta arvosta.
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2272 ay-sairaansijan kustannukset
milj. ;E
20
500 sairaansijaa

,\

1'6

14

12

10

8
Kokonaiskustan nuskäyrien
minimi
~
6
tka:n
yläraja
400

600

800

1000

1200

Sairaalan koko
(sairaansijoja)
Kuvio 3.

1.
4.

L

Uusien
50

%,

Eriytetty sairaalajärjestelmä, maaseutualue.

sairaansijojen osuus 100
40 %
ja 6. 20 %.

5.

%,

2.

80

%,

3.

60

%,

414

A. A. WALTERS

2272 ay-sairaan16
sij an kustannukset
milj. ;t

14

12

10

8
~.~~_ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _- L_ _ _ _ _ _~~_ _ _ _ _ _~

200

400

600

800

1000

1200

Sa-iraaJ.an koko
(sairaansijoja)

Kuvio 4.

Kokonaiskustannuskäyriä.

Olemassa olevaa sairaansijakallltaa kehitetään; lähtötilanteet varhtelevat, lopputilanteessa 50 % vanhoja, 50 % uusia sairaansijoja.
1. Jokais,t-a sairaavaJa laajennetaan 50 % (50 % uusia, 50 % vanhoja
sai~aansijoj a).
2. Vanha sairaansijakanta ennallaan. Uudet sairaansijat kokonaan
uusissa sairaaloissa.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1975:4

Vihurirokon terveydellinen ja taloudellinen
merkitys*

OLAVI ELO

Terveydenhuollon kehittämistä suunniteltaessa ja ohjattaessa on osoittautunut tarpeelliseksi eri tautien ja tautiryhmien yhteiskunnalle
aiheuttaman rasituksen selvittäminen. Tämä on tarpeellista sekä eri
tautien ehkäisemistä ja hoitoa varten toteutettavien toimenpideohjelmien ja niiden toteuttamisen tärkeysjärjestyksen laatimiseksi että
yleensäkin terveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittämiseksi niin,
että tehdyillä sijoituksilla saavutettaisiin suurin mahdollinen hyöty.
Eräs tehokkaimmista terveydenhuollon ehkäisevistä toimenpiteistä on rokotus. Niiden tautien terveydelliset ja taloudelliset seuraukset,
joita vastaan rokotteita tähän mennessä on kehitetty, ovat suhteellisen helposti arvioitavissa. Toisaalta rokotusten teho on myös melko
luotettavasti arvioitavissa. Kyseessähän ovat infektiotaudit, jotka
yleensä aiheuttavat mitattavissa olevan pysyvän tai ohimenevän haitan, mikä tosin yksilöstä toiseen saattaa huomattavastikin vaihdella.
Rokotus puolestaan on toimenpide, joka on tarkkaan ajoitettavissa ja
rajattavissa ja muodostaa varsin tarkkaan määriteltävissä olevan
osan toimintaohjelmaa. Varsin olennaisesti rokotuksen hyötyjen mittaamista helpottaa infektio tautien aiheuttajien tunteminen ja mahdollisuus niiden tunni~tamiseen laboratoriossa sekä ilmoitusjärjestelmä,
minkä ansiosta taudin tapausten rekisteröiminen ja rokotuksen toteuttamisen arvioiminen suuresti helpottuu. Näin ollen on ymmärrettävää, että kehitettäessä menetelmiä terveydenhuollon toimenpi-

*

EsiJtelmä perustuu julkaisuun Elo, Olavi (1974): Vihurirokon terveydellinen ja
Acta Universitatis Tamperens.is Ser. A voI. 60 (Väitöskirja).
Tarkemmat laskelmat on esitetty julkaisussa: Elo, Olavi - Laurinkari, Juhani -'Niemelä, Pauli (1974): Vihurirokkorokotuksen kustannus-hyöty-analyysi. Tampereen
yliopiston kansanterveystieteen laitos. Julkaisusarja A. .Tuuki.muiksi.a ja selvityksiä
N:o 4. Ta1mpere.
taloudellinen merkitys.

416

OLAVI ELO

deohjelmien hyötyjen määrittämiseksi sovellutuskohteeksi valitaan
rokotuksen toteuttamisen edullisuuden selvittäminen.
Ajankohtainen tutkimuskohde oli vihurirokkorokotuksen edullisuuden selvittäminen. Vaikka vihurirokon tautina ei katsota muodostuvan moniin muihin tauteihin verrattuna suurta kustannustekijää, se muodostaa otollisen tutkimuskohteen: tauti sekä sen aiheuttamat vauriot tunnetaan suhteellisen hyvin ja tautia vastaan on ehkäisykeino, rokotus, käytettävissä. Lisäksi emo ehkäisykeinoa ei vielä tut...
kimusajankohtana ollut meillä käytetty, joten rokotuksen edullisuustarkastelua tarvittiin päätöksen tekemiseksi rokotusten aloittamisesta. Rokotuksen edullisuus sinänsä vaikuttaa selvältä myös vihurirokon osalta, mutta toteutettavan rokotus- tai muun toimenpideohjelman ja rokotusvaihtoehdon valinta edellyttää ainakin summittaista
edullisuustarkastelua.
Vih urirokko-ongelmaan ratkaisua etsittäessä oli selvitettävä ensinnäkin ongelman taloudellinen merkitys niiden tietojen pohjalta,
joita taudin terveydellisistä haitoista oli käytettävissä, minkä jälkeen
seurasi ongelman ratkaisemiseksi toteutettavien toimenpideohjelmien
edullisuuden selvittely.

1. Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävä
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vihurirokon aiheuttamia terveydellisiä haittoja ja taloudellisia menetyksiä sekä laatia näiden estämiseksi tarkoitettujen toimenpideohjelmien, erityisesti vihurirokkorokotuksen edullisuustarkastelu.
Terveydellisistä haitoista tärkeimmät ovat äidin raskauden aikana
sairastaman vihurirokon aiheuttamat sikiövauriot. Erillisen tutkimuksen kohteeksi valittiin näistä yleisin, kuulovauriot. Vihurirokon seurauksien estämiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä erityisen tutkimuksen kohteeksi valittiin rokotuksia lukuunottamatta tärkein, raskauden
keskeytykset.
Tutkimuksen toisen osan tehtävänä oli ensiksi vihurirokon aiheuttamien taloudellisten menetysten määrittäminen. Sen jälkeen tehtävänä oli vihurirokkorokotuksen tai muiden toimenpiteiden avulla saavutettavien hyötyjen määrittäminen.
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Vihurirokko-ongelman ratkaiseminen.

Tätä varten muodostettujen erilaisten toimenpide- ja rokotusohjelmien sekä rokotusvaihtoehtojen välillä suoritettu edullisuusvertailu voidaan katsoa koko tutkimuksen päätehtäväksi.
Kaikkien osatutkimusten yhteisenä tavoitteena oli tuottaa tietoja
päätöksen tekemiseksi vihurirokkorokotuksen aloittamisesta. Päätöksen teko on kaksivaiheinen: ensin on tehtävä päätös nykyisen, vihurirokon haittojen poistamiseen tähtäävän toiminnan, raskauden keskeytysten sekä vaurioiden tutkimisen ja hoidon, korvaamisesta uudella tekniikalla, rokotuksella. Sen jälkeen, mikäli päädytään rokotuk. sen aloittamiseen, on tehtävä valinta tämän tekniikan toteuttamisvaihtoehtojen välillä. Käytännössä valintaa tehtäessä joudutaan harkitsemaan muodostettujen vaihtoehtojen ja ohjelmien erilaisten yhdis-
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telmien toteuttamista (kuvio 1). Päätöksen tekeminen ei ole muusta
terveydenhuollon päätöksenteosta irrallinen tapahtuma, minkä vuoksi myös tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia on tarkasteltava laajempaa taustaa vasten. Päätöksen tekeminen edellyttää myös seurantajärjestelmän luomista ohjelman toteuttamisen onnistumisen arvioimiseksi. Päätös on myös tarvittaessa voitava muuttaa.

2. Aineisto jt;t menetelmät
Vihurirokon takia tehtyjä raskauden keskeytyksiä koskevan tutkimuksen (1) aineistona ovat vuosina 1967-1971lääkintöhallitukselle
osoitetut anomukset luvan saamiseksi raskauden keskeyttämiseksi.
Vihurirokon aiheuttamia kuulovaurioita koskevan tutkimuksen
(2) aineistona ovat vuosina 1967-1970 syntyneet, tutkimusajankohtana 6 kuukauden - 5 vuoden ikäiset lapset, joilla on synnynnäinen
kuulovaurio.
Vihurirokon aiheuttamien vaurioiden taloudellisia menetyksiä
koskevassa tutkimuksessa (4) aineistona ovat emo tutkimuksiin ja
noin kuudenkymmenen eri asiantuntijan haastatteluun perustuvat
tiedot vihurirokon aiheuttamista kuulo-, näkö-, sydän- ja keskushermostovaurioista ja raskauden keskeytyksistä Suomessa sekä vihurirokon vaurioittamien lasten tutkimisen, hoitamisen, koulutuksen ym.
vaatimista kustannuksista ja näiden toimintojen toteuttamisen aiheuttamista välillisistä taloudellisista menetyksistä.
Vihurirökon sairastamisesta sinänsä aiheutuvia kustannuksia ei
otettu huomioon, koska niiden merkitys katsottiin sikiövaurioihin
verrattuna vähäiseksi ja koska niistä ei ollut riittävän tarkkoja arvioita käytettävissä. Myöskään harvinaisempien sikiövaurioiden
aiheuttamia kustannuksia ei otettu huomioon, koska ne yleensä
esiintyvät yhdessä emo tavallisimpien vaurioiden kanssa. Pyrittäessä
välttämään kustannusten .päällekkäislaskentaa otettiin huomioon
vaurioiden esiintyminen vain päävaurion mukaan. Rahana määrit..
tämättömiä kustannuksia, kvantilioimattomia kustannuksia ja yhteiskunnan tukitoimenpiteiden kustannuksia ei ole voitu ottaa las-
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kelmissa huomioon. Kvantifioimattomat kustannukset muodostavat
ilmeisesti vaikeimman kysymyksen vihurirokko-ongelmaa tarkasteltaessa.
Vihurirokkorokotuksen edullisuustarkastelua koskevan tutkimuksen (5) perusteena ovat emo tutkimusten tuloksena saadut tiedot vihurirokon aiheuttamista taloudellisista menetyksistä sekä tiedot vihurirokkorokotuksesta ja muista vihurirokon haittojen estämiseen
tähtäävistä toimenpiteistä ja niiden aiheuttamista kustannuksista.
Kustannuksia ja hyötyjä arvioitaessa on käytetty laskentateknisistä syistä johtuen vuotta 1973 lähtökohtavuotena. Kustannukset on
määritetty vuoden 1973 hintatason mukaan. Laskentavälinä kokonaiskustannuksia ja -hyötyjä laskettaessa on käytetty vuosien 19732001 välistä aikaa. Toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten ja hyötyjen saattamiseksi nykyarvoon on käytetty korkokantaa 6 %.
Kustannus-hyötyanalyysia laadittaessa lähtökohtana ovat olleet
vihurirokon aiheuttamat vuotuiset taloudelliset menetykset, mitkä
on saatu laskemalla kustannukset kaikkien vuosittain vihurirokon
vaurioittamina syntyvien lasten yhtä elinvuotta kohti sekä raskauden
keskeytysten ja muut kustannukset. Kustannukset on laskettu tällä
tavalla, koska hyötyjä voidaan mitata vain sitä syntyvien lasten ikäluokkaa vastaan, mihin eri ehkäisevillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa.
Hyötyjä on mitattu niiden toimenpiteiden vaikutuksilla, joilla
pyritään vähentämään vihurirokon aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Näitä toimenpiteitä ovat rokotukset sekä serologiset tutkimukset ja niiden perusteella tehdyt raskauden keskeytykset. Hyödyt koostuvat rokotusohjelmissa siitä estettyjen vihurirokon aiheuttamien sikiövaurioiden lukumäärästä, mikä on saavutettu suojaamalla raskaana olevat naiset aikaisemmin tapahtuneilla rokotuksilla. Serologisiin
tutkimuksiin ja raskauden keskeytyksiin perustuvan toimenpideohjelman hyödyt on laskettu aina täysimääräisinä olettaen, että kaikkien vihurirokon vaurioittamien lasten syntyminen voidaan raskauden
keskeytyksin estää. Tällöin vuosittain saavutetut hyödyt ovat yhtä
suuret kuin vihurirokon ilman toimenpiteitä aiheuttamat vuosittaiset
kustannukset. Nettohyödyt saadaan vähentämällä hyödyistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset
6
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Kuvio 2. Vihurirokon aiheuttamien vaurioiden syntyminen.

3. Tulokset
Vihurirokko-ongelma
Vihurirokon aiheuttamia terveydellisiä haittoja ja niiden estämiseksi
toteutettavia terveydenhuollon toimenpiteitä koskevien selvitysten
perusteella voitiin laatia lukumääräarviot vihurirokon aiheuttamista
sikiövaurioista ja muista haitoista, so. vihurirokko-ongelmasta, sekä
hahmotella toimenpiteet sen ratkaisemiseksi (kuvio 2). Raskauden
aikana sairastetun vihurirokon aiheuttamista sikiövaurioista tärkeimmät ovat kuulo-, näkö-, sydän- ja keskushermostovauriot.

Raskauden keskeytykset
Tutkimuksessa todettiin huomattavan osan vihurirokon perusteella
tehdyistä raskauden keskeytyksistä jääneen ilman serologista vahvis-
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Kuvio 3. Vihurirokon perusteella myönnetyt abortit vuosina 1967-71 (A), vihurirokon perusteella anotut mutta hylätyt aborttianomukset (B) ja vihurirokon perusteella
anotut mutta muulla perusteella myönnetyt abortit (C).

tusta. Tämän syynä on osittain vaikeus todeta luotettavasti serologisten tutkimusten perusteella äskettäin mahdollisesti tapahtunut vihurirokkotartunta. Toisaalta vain osalla raskauden aikana sairastettu
vihurirokko on johtanut raskauden keskeyttämiseen. Vihurirokon
suhteellinen osuus raskauden keskeyttämisen perusteena on vähentynyt lain raskauden keskeyttämisestä muututtua. Tutkimus osoittaa,
että yksistään serologisten tutkimusten ja raskauden keskeytysten
avulla ei vihurirokko-ongelma ilmeisesti ole mielekkäästi ratkaistavissa (kuvio 3).

Kuulovauriot
Vihurirokon aiheuttamia kuulovaurioita koskevassa tutkimuksessa
vihurirokon todettiin olleen kuulovaurion aiheuttajana n. 45 %:lla
tutkituista.
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Kuvio 4. 123 synnynnäisesti huonokuuloisen lapsen syntymäkuukaudet verrattuna
kuukausittain Suomessa ilmoitettuihin' vihurirokkotapauksiin 1967-1970.

Yhtenäinen viiva esittää niiden lasten luikum.äärää, joilla todettiin vihuriroklkovastaaineiden nousu, pisteviiva nii:den lUikumäärää, joiQiasitäei todettu. Katkoviiva esittää
lääkintöhallituks'elle ilmoitettujen vihuriroldrotapausten lukumäärää.

Erityisesti haluttiin selvittää, missä määrin kyseessä olevien lasten
syntymäaika seurasi vihurirokon esiintymisen vaihtelua eri vuodenaikoina. Useimpien niistä lapsista, joilla todettiin vasta-aineita, todettiin syntyneen 6-8 kuukautta vihurirokkoepidemian vuotuisen huipun jälkeen, mikä vahvistaa tulosta vihurirokosta kuulovaurion
aiheuttajana (kuvio 4). Tutkimuksen perusteella arvioitiin 5-vuotiskautena 1967-1971 syntyneen 150 lasta, joilla on vihurirokon aiheuttama kuulovaurio.

Taloudelliset menetykset
Vihurirokon aiheuttamia taloudellisia menetyksiä koskevassa tutkimuksessa on todettu kuulo-, näkö-, sydän- ja keskushermostovaurioiden rahana mitattavien kustannusten vuosittain syntyvien yhtä elinvuotta kohti ja yhden vuoden raskauden keskeytysten osalta olevan
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n. yksi miljoona markkaa. Kvantifioimattomien tekijöiden ja yhteiskunnallisten tukitoimenpiteiden osuus on samoin todettu merkittäväksi. Niitä ei ole kyetty laskelmissa ottamaan huomioon, vaikka ne
ilmeisesti muodostavat vaikeimman kysymyksen vihurirokko-ongelmaa tarkasteltaessa.
Esimerkkinä siitä, mitä kustannuksia laskennassa otettiin huomioon, voinee esittää kuulovaurioiden taloudellisen merkityksen arvioinnin. Sen mukaisesti kaikkien vihurirokon aiheuttamien kuulovaurioiden välittömät kustannukset ,arvioidaan seuraavasti:

Elinikäiset
kustannukset,
mk

1. Poliklinikkakustannukset ja
matkakustannukset
2. Audiologis-foniatrisen osaston tutkimuskustannukset ja
matkakustannukset
3. Audiologis-fonia trisen osaston
kuntoutuskustannukset ja
matkakustannukset
4. Kuulokeskuksen poliklinikkakäyntikustannukset ja
matkakustannukset
5. Alle kouluikäisten sopeutumisvalmennuskurssikustannukset ja matkakustannukset
6. Kouluvalmiuskurssikustannukset ja
matkakustannukset
7. Kodinhoitokustannukset alle kouluikäisten sopeutumisvalmennuskurssien
ja kouluvalmiuskurssien aikana
8. Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssikustannukset ja
matkakustannukset
9. Muiden kuin Kuulonhuoltoliiton
järjestämät sopeutumisvalmennuskurssikustannukset ja matkakustannukset
10. Kotiohj aaj ien toiminnasta aiheutuvat
kustannukset
11. Erityispäivähoitokustannukset
12. Kasvatusneuvolakustannukset ja
matkakustannukset
13. Viittomakielikurssikustannukset
14. Puheterapiassa käynneistä koostuvat
kustannukset ja
matkakustannukset
15. Kirj ekurssikustannukset
16. Apuneuvo- ja apuvälinekustannukset
17. Perusopetuskustannukset
18. Ammattikoulutuskustannukset
Yhteensä

Kustannukset
yhtä elinvuotta
kohti, mk

3.104
1.488

45
22

7.854
124

114
2

141.372
372

2.049
5

111.611
32.850

1.618
476

300.156
5.400
7.706
525

4.350
78
112
8

10.131

147

42.880
1.800

621
26

16.680
240

272
4

27.686
152.700
15.474
432
2.779

401
2.213
224
6
40

227.500
40.610
6.600

3.297
589
96

957.240
4.150.000
783.075

13.873
60.145
11.349

7.048.369

102.150
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Kaikkien vihurirokon aiheuttamien kuulovaurioiden välilliset
kustannukset arvioidaan seuraavasti:

Elinikäiset
kustannukset,
mk

Kustannukset
yhtä _elinvuotta
_ kohti, mk

1. 'Alle kouluikäisten sopeutumisvahnen-

nuskurssien c;likana tapahtuva vanhempien
, tulojen menetys
'
2. Kouluvalmiuskurssien, aikana.tapahtuvaperheen tulojen väheneminen
3. Alentuneen ansiotason vuoksi
tapahtuva tulojen menetys
,Yhteensä

107.280

1.555

3.483

50

4.507.001

65.319

4.617.764

66.924

Vastaavasti arvioitiin näkö-, sydän- ja keskushermostovaurioiden
sekä' raskauden keskeytysten kustannukset.

4. Vihurirokkorokotuksen edullisuustarkastelu
Toimenpideohjelmat
Vihurirokkorokotuksen edullisuustarkastelua koskevassa tutkimuksessa on tarkasteltu ensin toimenpideohjelmaa, joka ei perustu rokottamiseen, vaan raskauden aikaisen vihurirokon toteamiseen tutkimalla kaikki raskaana olevat serologisesti ja keskeyttämällä tarvittaessa raskaus. Tämän kustannuksia ja hyötyjä on verrattu muodostettujen rokotusvaihtoehtojen sekä sellaisen rokotusvaihtoehdon kus- ,
tannuksiin ja hyötyihin, jossa rokotusten lisäksi aluksi tehostetaan
kaikkien raskaana olevien serologista tutkimusta ja tarvittaessa keskeytetään raskaus.
Rokotusohjelmat on muodostettu kahden perusohjelman mukaisesti: Rokottaminen voidaan toteuttaa antamalla sukukypsään ikään
tuleville naisille rokotus ja siten suojaamalla heidät myöhemmältä
m.ahdo~liselta vihurirokkotartunnalta raskauden aikana (rokotusohjelma A). Toinen mahdollisuus on pyrkiä estämään vihurirokon leviäminen yhteiskunnassa ja periaatteessa pyrkiä hävittämään tauti
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yhteiskunnasta rokottamalla kaikki lapset ja sen lisäksi alkuvaiheessa
sukukypsään ikään. tulevat naiset (rokotusohjelma. B).
Rokotusohjelma A sisältää sen olettamuksen, että rokotuksen antama immuniteetti on riittävä suojaamaan odottavat äidit vihurirokkotartunnalta tai ainakin estämään sikiövaurioiden syntymisen.
Rok~tusohjelma B sisältää periaatteessa lisäksi sen olettamuksen,
että vihurirokko olisi hävitettävissä yhteiskunnasta tai ainakin sen
aiheuttamat vauriot suureksi osaksi ehkäistävissä estämällä' tartunnan leviäminen. Jos emo olettamukset osoittautuvat vääriksi voidaan
ohjelmat muuttaa lopettamalla rokotukset kokonaan tai tiettyjen ryhmien osalta taikka antamalla tehosterokotuksia aikaisemmin rokotetuille ja mahdollisesti myös vihurirokon sairastaneille (rokotusohjelma C).

Rokotusvaihtoehdot
Edellä mainittujen rokotusohjelmien perusteella on muodostettu seuraavat rokotusvaihtoehdot:
Rokotusohjelma A: Puberteetti-ikäisten tyttöjen rokottaminen

Vaihtoehto 1:
13-vuotiaiden tyttöjen rokottaminen ilman serologista tutkimusta.
Vaihtoehto II:
13-vuotiaiden tyttöjen ja esisynnyttäjien rokottaminen (mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen) ilman serologista tutkimusta.
t

I

I
I

Vaihtoehto III:
13-vuotiaiden tyttöjen rokottaminen ilman serologista tutkimusta ja ensisynnyttäjien
rokottaminen serologisen tutkimuksen perusteella.
Vaihtoehto IV:
13-vuotiaiden tyttöjen sekä myös ensisynnyttäjien rokottaminen serologisen tutkimuksen perusteella.
Vaihtoehto V:
13-vuotiaiden tyttöjen rokottaminen ilman serologista tutkimusta ja kaikkien synnyttäjien rokottaminen serologisen tutkimuksen perusteella.
Rokotusohjelma B: Pikkulasten rokottaminen

Vaihtoehto VI:
l-vuotiaiden lasten rokottaminen.
Vaihtoehto VII:
l-vuotiaiden lasten ja 13-vuotiaiden tyttöjen rokottaminen ilman serologista tutkimusta
sekä ensisynnyttäjien rokottaminen serologisen tutkimuksen perusteella.'
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Vaihtoehto VIII:
l-vuotlaiden lasten rokottaminen .erillisellä rokotteella, l3-vuotiaiden tyttöjen rokottaminen ilman serologista tutkimusta ja ensisynnyttäjien rokottaminen serologisen tutkimuksen perusteella.
Vaihtoehto IX:
l-vuotiaiden lasten jatkuva rokottaminen, ensimmäisenä vuonna lisäksi 2-13-vuotiaiden lasten rokottaminen ilman serologista tutkimusta. Kaikkien synnyttäjien rokottaminen ilman serologista tutkimusta.
Rokotusohjelma C: Rokotussuojan lyhytaikaisuudesta johtuvat vaihtoehdot

Vaihtoehto X:
l-vuotiaiden lasten ja l3-vuotiaiden tyttöjen rokottaminen ilman serologista tutkimusta
sekä ensisynnyttäjien rokottaminen serologisen tutkimuksen perusteella. Siirtyminen
vain l3-vuotiaiden tyttöjen rokottamiseen, kun l-vuotiaiden rokotussuojan todetaan
hävinneen heidän tullessaan l3-vuoden ikään.
Vaihtoehto XI:
Jatkuva l-vuotiaiden lasten, jatkuva 13-vuotiaiden tyttöjen ja jatkuva ensisynnyttäjien
rokottaminen ilman serologista tutkimusta.

Toimenpideohjelmien edullisuusvertailun kriteerinä pidetään alkuinvestoinnin suuruutta, kokonaishyötyä laskentavälillä vv. 19732001 ja hyötyjen muuttumiseen kustannuksia suuremmiksi kuluvaa
aikaa laskettuna rokotuksen aloittamisvuodesta (tässä v. 1973).
Hyödyt on laskettu siten, että rokotuksen tai muiden toteutettujen
toimenpiteiden avulla saavutettu sikiövaurioidenväheneminen kunkin toimenpiteen kohteeksi joutuneen ikäluokan kohdalla on otettu
täysimääräisenä huomioon, so. oletettu, ettei tällöin enää vihurirokon
aiheuttamia sikiövaurioita tässä ryhmässä esiinny. Hyödyt on esitetty
kumulatiivisina lähtien vuodesta 1973.
Kustannuksia laskettaessa (käyrät a, b, c ja I-XI kuvioissa 5-9,
liite s. 430) on vuosittain vihurirokon aiheuttamien sikiövaurioiden
estämiseksi toteutettujen toimenpiteiden (rokotus, serologinen tutkimus, raskauden keskeytys) kustannukset esitetty kumulatiivisina.
Kustannukset ja hyödyt on diskontattu nykyarvoon (v. 1973).
Hyödyt ovat täysimääräisiä periaatteessa vasta 69 vuoden kuluttua eli kun ohjelmat ovat vaikuttaneet yhden eliniän ajan ja rokottamisen alkaessa jo aiemmin vaurioituneena syntyneet ovat poistuneet.
Kokonaishyödyt kohoaisivat näin ollen moninkertaisiksi laskettuihin
hyötyihin verrattuna, mikäli tarkasteluajanjakson pituudeksi valittaisiin esim. 69 vuotta 29 vuoden sijasta.
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Näin pitkän aikavälin käyttöä ei ole nähty perustelluksi jo pelkästään väestöennusteiden käytön aiheuttamien epävarmuustekijäin
vuoksi.
Vihurirokkorokotuksen hyötyjen arvioinnissa ja rokotusohjelmien
muodostamisessa olennainen kysymys on vihurirokkorokotuksen antaman rokotussuojan teho ja kestävyys. Tämän hetkisen tietämyksen
perusteella puberteetti-iässä annetun rokotuksen äidille antama im. muniteetti olisi riittävä suojaamaan sikiövaurioilta, vaikka rokotetuilla esiintyykin reinfektioita ilmeisesti myös raskauden aikana. Rokotuksista saadut kokemukset ovat vielä lyhytaikaisia. Toisaalta luonnollisenk:in taudin jälkeen esiintyy reimektioita, mikä osoittaa taudin
antaman immuniteetin heikkoutta.
Rokotuksen ja serologisten tutkimusten kustannuksia ja hyötyjä
laskettaessa ei ole otettu huomioon mm. rokotuksen sivuvaikutuksia
ja komplikaatioita ja- niiden takia tapahtuvaa työajan menetystä ym.
välillisiä menetyksiä, eroja rokotteiden reaktiivisuudessa ja immunogeenisuudessa tms. seikkoja. Nämä saattavat kuitenkin vaikuttaa toteutettavan rokotusohjelman valintaan.
Tutkimuksessa edullisimmiksi toimenpideohjelmiksi osoittautuivat
raskauden keskeyttämiseen serologisten tutkimusten perusteella joko
yksinään tai yhdessä rokotusten kanssa perustuvat ohjelmat.
Raskauden keskeyttämiseen perustuvien toimenpideohjelmien
edullisuutta vähentää kuitenkin se, että todellisuudessa serologisten
tutkimusten perusteella jouduttaisiin keskeyttämään huomattavasti
laskettua enemmän raskauksia raskauden aikana sairastetun tai sairastetuksi epäillyn vihurirokon takia.
Ilmeisesti vain osa edes raskauden ensimmäisen kolmanneksen
aikana sairastetusta vihurirokosta aiheuttaa sikiön vaurioitumisen,
mutta vaurion syntymistä ei ainakaan nykyisin menetelmin voida siinä vaiheessa todeta. Näin ollen jokainen raskaus, jonka alkuaikana
serologisessa tutkimuksessa todettaisiin mahdollinen vihurirokkoinfektio, jouduttaisiin keskeyttämään.
Tällöin ongelmaksi muodostuu suuri tarpeettomien raskauden
keskeytysten lukumäärä. Epävarmuustekijänä on myös serologisten
tutkimusten tulkinnanvaraisuus sinänsä, mikä osaltaan saattaa johtaa
tarpeettomiin raskauden keskeytyksiin. Serologisten tutkimusten tul-

428

OLAVI ELO

kinnanvaraisuus yleensäkin aiheuttaakalliimpien lisätutkimusten tekemisen tarvetta, mitä tässä tutkimuksessa ei ole otettu huomioon.
Taulukko 1.
Toimenpideohjelma

ROIH.!otusohjelma A)

Rokotus- Alkuvaihto- investointi,
ehto
markkaa

Hyötyjen muuttumin.en kustannuksia
suuremmiksi

9 vuoden kuluttua
vuoden Ikuluttua
vuoden ikulUlttua
vuoden kuluttua
vuoden kuluttua

511.5'28
903.335
986.99'8
1.549.494
1.443.803

4
5
7
5

. VI
VII
VIII
IX

266.248
1.2'53.245
1.779.304
12.674.832

23
6
8
9

X
XI

I
II

III
IV
V

74.797.900
100.008.783
99.351.829
92.185.186
99.054.889

kuluttua
kuluttua
kuluttua
kuluttua

8.565,301
97.701.275
90.49'6.885
90.79'7.556

1.253.245
1.169.582

6 vuoden kuluttua
6 vuoden Ikuluttua

97.004.562
93.898.082

Serologiset
tutkimulkset ja a)
raskauden
b)
keskeytykset

2.351.407
2.460.350

3 vuoden kuluttua
3 vuoden Ikuluttua

112.790.363
111.222.287

Rokotus +
serologiset
tutkimukset j.a c)
raskauden
keskeytykset

3.087.115

4 vuoden kuluttua

116.347.907

Rokotusoh}elma B)

RQi~otus.-

ohjel'ma C)

vuoden
vuoden
vuoden
vuoden

Kokonaishyöty
vuosina 1973-2001,
markkaa

Eri rok.otusohjelmien edl:lllisuutta vertailtaessa (taulukko 1) voidaan todeta, että ohjelman A eri vaihtoehdot, jotka perustuvat rokottamiseen mahdollisimman lähellä sukukypsää ikää ja joissa rokotussuojan keston epävarmuus on parhaiten eliminoitu, muodostuvat
sekä alkuinvestointien että kokonaishyötyjen osalta edullisemmiksi
kuin pikkulasten rokottamiseen perustuvan ohjelman B eri vaihtoehdot. Ohjelmassa A hyödyt muuttuvat kustannuksia suuremmiksi keskimäärin nopeammin kuin ohjelmassa B. Pikkulasten rokottamisesta
koituvia kaikkia hyötyjä (vihurirokkokontaktien väheneminen raskauden aikana) ei ole kyetty tässä tutkimuksessa ottamaan huomioon. Varsinkin lyhyellä tähtäyksellä tämä kontaktien väheneminen
ilmeisesti todellisuudessa tekisi ohjelman B vaihtoehdot laskelmien
osoittamaa edullisemmiksi vähentämällä sikiövaurioiden määrää.
Tämä pitää paikkansa erityisesti ns. massarokotustyyppisen rokotusvaihtoehdon IX osalta, millä pyritään mahdollisimman nopeasti hävittämään vihurirokko yhteiskunnasta.
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Etsittäessä suositusta toteutettavaksi ohjelmaksi on edullisuusvertailussa käsitelty myös puberteetti-ikäisten tyttöjen ja synnyttäjien
irokottamista yhdistettynä tehostettuihin toimenpiteisiin raskauden
aikaisen vihurirokon toteamiseksi ja sitä seuraavaan raskauden keskeytysten lisäämiseen. Tämän yhdistetyn ohjelman kokonaishyödyt
ovat osoittautuneet kaikkein' suurimmiksi. Tällaisen yhdistetyn toteuttamisohjelman hyötyjä tulisi ilmeisesti lisäämään osaltaan eri riskiryhmien ja lasten rokottaminen. Korkeiden alkuinvestointien alentamiseksi voitaisiin serologisten tutkimusten tekeminen rajoittaa
esim. raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana vihurikontaktiin
joutuneisiin, mikä toisaalta ilmeisesti lisäisi vihurirokon vaurioittamien lasten syntymisen vaaraa.
Tutkimuksen aikana esiin tulleet kvantifioimattomat, epävarmuusyms. tekijät' osoittavat, että taloudellisten laskelmien ja kustannushyötyselvitysten merkitystä ei pidä yliarvioida. Kaikkia tekijöitä ei
ole mahdollista rahassa määrittää, eikä niiden ja rahassa mitattavien
tekijäin suhteellisen merkityksen arvioiminen myöskään ole vailla
ongelmia. Taloudellisten laskelmien merkitys onkin nähtävä terveydenhuollon suunnittelun, päätöksenteon ja päätöksen toteuttamista
seuraavan tulosten arvioimisen apuvälineenä.
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Liite
MMK

150----------------------------------------------~

hyödyt

100~--------------------------------~~------~

50~--------------------~------------------------~

40~----------------~--------------------------~

30~--------------~--------------------------------~

kustannukset b
20 ~-----~L--------_= ~~:::::.;;~~:::::===1 kustannukset a
,.-.::::;.;;;.:;..==:::::.._------..., kustannuks'et c

.....

10~----~~~~----------------------------------~

5~-M. .----------------------------------------~

4r-~~--------------------------------~----------~
3~~~----------------------------------------~

2~~------------------------------------------~

1~~--------------------------------------------~

1985

1990

1995

2000

Kuvio 5. Serologisten tutkimusten ja raskauden keskeytysten vuotuiset kustannukset ja hyödyt (a ja b) 'sekä yhdistetyn serologisten
tutkimusten ja raskauden keskeytysten ynnä 13-vuotiaiden tyttöjen
ja kaikkien synnyttäjien rokotusten vuotuiset kustannukset ja hyödyt 1 (c). (Kuvio log.asteikolla).

1. Toimenpiteistä johtuvia kustannuksia vähentämättä.
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MMK

150-------------------------------------------------

rokotushyödyt

50~------------------------------------~------~
40~------------------------------~~----------~~

30~--------------------------~~--------------~

20~----------------------~--------------------~

10~------------------~~------------------------~

__.----:::J vaihtoeh to 1
5~----------------~--------=-~~----------------~
4~--------------~~~----------------------------~

3~----------~~~--------------------------------~

2~----~~----~----------------------------------~

I

I
!

i

1~~~------~------------------------------------~

t

I
1
i
1

Kuvio 6. Rokotusvaihtoehdon 1
-hyödyt. 1 (Kuvio log.asteikko).

I

kustannuks~a

l

I

vuotuiset

rokotuskustannukset

1. 13-vuotiaiden tyttöjen rokotuksesta koituvat hyödyt (rokotusvähe.ntämättä).

ja
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MMK

150----------------------------------------------~

~------------------------------------------------~~~

rokotushyödyt

50~------~------------------~~------------------~
40~----------------------~~------------------~

30~--------------------~~------------------------~

201------------___......------------------f vaiJhtoehto VIII

____---------:-:::::::::l
IV
=-_----, vaihtoehto
vaihtoehto XI
vaihtoehto X

10

~~

________

~~~.~;;~~~~~==~~~~~;;;;;;;;;;;,;~va1htoehto
VII
III
..•............................. a.. vaihtoehto
vaihto.ehto II
.......
..•...
."

t!I~"

............"
.....
,....... .
•••

..

5~--~~~~~··----------------------------------------~
4~--~~~~~---------------------

__________~

3~-.~~~--------------------------------------~

2

1~~__--------------------------------------------~

O~~~__~~~~~~~~d-~~~~~~~~~~~~~~

19731975

1980

1985

1990

1995

2000

Kuvio 7. Rokotusvaihtoehtojen II, 111, IV, VII, VIII, X ja XI vuotuiset rokotuskustannukset ja -hyödyt. 1 (Kuvio log.asteikolla).
1. 13-vuotiaiden tyttöjen ja ensisynnyttäjien rokotuksesta koituvat
hyödyt (rokotuskustannuksia vähentämättä).
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MMK

150-------------------------------------------------

50~--------------------------~------------------~

40~----------------------~~----------------------~
30~------------------~~--------------------------~

20 t-----------4~---------------~ vaihtoehto IX

...--~~~~==1 vaihtoehto V
10 L-------lr---------=::::;;;:;:;:iii
r

5~----~~-------------------------~
4~----~~----------------------------------~

3~--+_~~-------------------------------------~

2~~--.-------------------------------------------~

1~-~-------------------------------------~

1980

1985

1990

1995

2000

Kuvio 8. Rokotusvaihtoehtojen V ja IX vuotuiset rokotuskustannukset ja -hyödyt. 1 (Kuvio log.asteikoLla).
1. 13-vuotiaiden tyttöjen ja kaikkien synnyttäjien rokotuksesta
koituvat hyödyt (rokotusfkustannUiksia vähentämättä).
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MMK

150---------------------------------------------100~----------~--------------------------------~

50~------------------------~~----------------~

40~--------------~----------------------------~

30~------------------------------------------------~
20~----------------~----------------------------~

rokotushyödyt

10~----------~--------------------------------~

5~--------------------~~------------------~~--~
4~------~------------~------------------~------~
~

__I-__-----I

vaihtoehto VI

3~----------------------------~~~~--_*--------_1

2~--------------~~------------------~----------~

1~----~~--------------------------~~------------~

1980

1985

1990

Kuvio 9. Rokotusvaihtoehdon VI vuotuiset rokotuskustannukset
.hyödyt.1 (Kuvio log.asteikolla).
1. Yksivuotiaiden rokotuksesta koituvat hyödyt (rokotuskustannuksia vähentämättä).

ja

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1975:4

Kustan nus-vai kuttavu usan alyysi
vanhusten huollossa

HARRI SINTONEN

1. Taustaa
Kansantaloudelliseen kiertokulkuun sisältyvien vanhustenhuoltokustannusten, erityisesti laitoskustannusten, nopea kasvu on johtanut
vaatimuksiin, että avohuoltoa pitäisi kehittää voimakkaasti kustannusten nousun hillitsemiseksi. Nämä vaatimukset nojaavat yleiseen
näkemykseen, jota eräiden kustannusvertailujen on tulkittu tukevan,
että yhteiskunnan kannalta vanhusten avohuolto on laitoshuoltoa
edullisempaa (esim. Roos 1968; Vuolinka 1968; Nortomaa 1971). Toisaalta on pohdittu, miten paljon ja millaisia avohuoltopalveluksia
voidaan tarjota ennen kuin on tarkoituksenmukaisempaa siirtää vanhus laitokseen. Näiden implisiittisten kustannusvertailujen tarkoituksena on ollut siten määritellä kriteerejä avo- ja laitoshuollon rajankäyntiä varten yksittäisissä huoltotapauksissa (esim. Ruikka 1967;
Kuusi 1969; von Sydow 1968).
Sekä avo- että laitoshuollon yleisenä tavoitteena on tarjota ja turvata vanhuksille sellainen elin- ja hyvinvoinnin taso, jota voidaan
pitää kohtuullisena tai tyydyttävänä. Jos kustannusvertailuja tutkitaan lähemmin tämän määritelmän valossa, on selvää, että avohuollon kustannuksia on aliarvioitu. Ensinnäkin oleellisia kustannuseriä
on jätetty syrjään. Tyypillinen esimerkki on, että vain kotiavun kustannukset on katsottu avohuoltokustannuksiksi. Toiseksi on huomioon otetuista kustannuseristäkin sisällytetty laskelmiin vain kunnan kustannukset ja kaikkien muiden, esim. valtion, yksityisten organisaatioiden, omaisten jne. kustannukset on jätetty ulkopuolelle. Kompastuskivenä näyttää olevan avohuollon ja sen yhteiskunnallisten
kustannusten hyvin suppea määrittely. Vertailut ovat tapahtuneet
7
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laitoshuollon kokonaiskustannusten ja avohuollon osittaiskustannusten
välillä. Kolmanneksi on useimmiten esitetty vain yksi keskimääräinen
taloudellinen kriteeri huoltomuodon valitsemiseksi. Huomioon ei ole
otettu suuria yksilöllisiä eroja vanhusten olosuhteissa, vaikka niillä
on oleellinen vaikutus siihen, .onko edullisempaa tarjota avohuoltoa
vai siirtää vanhus laitokseen.
Kaiken kaikkiaan johtopäätökset näyttävät nojaavan varsin riittämättömiin aineistoihin ja analyyseihin. Esitetty kritiikki perustuu
uskoon, että, laajempi kehikko, esim. kustannus-hyöty- tai kustannusvaikuttavuusanalyysi, tarjoaa rationaalisemman ja validimman lähestymistavan avo- ja laitoshuollon keskinäisen taloudellisuuden arviointiin ja vertaamiseen yleisellä tasolla sekä huoltomuodon valintakriteerien luomiseen yksittäisiä huoltotapauksia varten. Ensimmäinen askel tähän suuntaan on huollon käsitteen laajentaminen siten, että se
sisältää kaikki materiaaliset ja immateriaaliset hyödykkeet ja palvelukset ynnä asumisen riippumatta siitä, asuvatko vanhukset omissa
kodeissaan tai laitoksissa ja tarjotaanko tai rahoitetaanko ne julkisen
tai yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon, muiden sektoreiden tai
organisaatioiden, omaisten tai vanhusten itsensä toimesta. Mitä tulee
erityisesti terveydenhuollon palveluksiin, sisällytetään avopalvelut ja
väliaikainen sairaalassaolo huollon käsitteeseen, kun taas pitkäaikainen tai pysyvä sairaalassaolo jätetään sen ulkopuolelle.

2.

Lähestymistavan valinta

Kustannus-hyöty- tai kustannus-vaikuttavuusanalyysi ovat suositelluimmat ja käytetyimmät menetelmät vaihtoehtoisten ohjelmien taloudellisessa arvioinnissa, kun laaja näkökulma on tärkeä. Pohjimmiltaan kustannus-hyöty analyysi on tekniikka, jonka avulla luetellaan ja arvioidaan, tavallisesti rahassa, kilpailevien suunnitelmien ja
ohjelmien kaikki relevantit yhteiskunnalliset kustannukset ja hyödyt, minkä jälkeen ohjelmia verrataan »parhaan» löytämiseksi. Terveystaloustieteessä kustannukset jaetaan tavallisesti välittömiin eli
taloudellisten resurssien käyttöön, välilIisiin eli resurssien, so. ihmistyön menetyksiin sekä aineettomiin (intangible). Myös hyödyt voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) välittömiin eli säästöihin resurssien
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käytössä, 2) välillisiin eli tuotoksen lisääntymiseen sekä 3) aineettomiin eli kulutuskomponenttiin (ks. esim. Mushkin & Collings 1959;
Klarman 1967).
Käsillä olevassa ongelmassa ei vaatimus kaikkien kustannusten ja
hyötyjen mukaan ottamisesta aiheuta juuri vaikeuksia kustannuspuolella, mutta enemmän 'kuin kylliksi hyötypuolella. Huollon laajennettu käsite on niin väljä, että se sisältää kaikki relevantit resurssien käytön erät. Koska kohderyhmänä ovat vanhuuseläkkeen saajat,
ei välillisiä kustannuksia voi esiintyä ainakaan samassa mielessä kuin
tavallisesti kustannus-hyötyanalyysissa. Aineettomia kustannuksia
on vaikea käsitellä kuten aina. Vakavat vaikeudet hyötypuolella johtuvat tosiasiasta, että tässä tapauksessa ei esiinny monia »traditionaalisia» hyötyjä ja muita hyötyjä on joko vaikea mitata, vaikea muuttaa
rahallisiksi tai muuten yhteismitallisiksi tai molempia. Ainakin tällä
hetkellä on sekä avo- että laitoshuollolla hyvin rajoitetut mahdollisuudet saada aikaan käytettävissä olevin keinoin sellaisia vaikutuksia vanhuksiin, että päästäisiin säästöihin resurssien käytössä. Valillisiä hyötyjä ei ole olemassa samasta syystä kuin välillisten kustannusten kohdalla. Niinpä useimmat hyödyt ovat aineettomia tai liittyvät elin- ja hyvinvoinnin tason komponentteihin. Mitään tyydyttäviä
keinoja ei ole kuitenkaan kehitetty tällaisten hyötyjen muuntamiseksi
rahallisiksi tai ainakin yhteismitallisiksi. Vanhustenhuolto on pääasiassa kulutusta, kun taas kustannus-hyöty analyysi soveltuu investointityyppisiin ohjelmiin. Meidän tarkoituksiimme se on hyötypuoleltaan liiaksi ansiotuloihin orientoitunut. Tämän seikan on Levine
(1968, 176) ilmaissut sattuvasti: »Kun lopputulos on ... että vanhusten ja heikkojen elämä tehdään siedettävämmäksi. .. ei saata syntyä
mitään selvää taloudellista hyötyä eikä ole mitään syytä spekuloidakaan sellaisella. Ehkä tärkein esittämisen arvoinen kysymys tässä viitekehyksessä on: Millä vaihtoehtoisilla ohjelmilla nämä lopputulokset
voidaan saavuttaa tehokkaammin ja pienemmin kustannuksin?»
Tämä kysymyksenasettelu tuntuu oikealta tarkasteltavan ongelman yhteydessä. Vastaus siihen voidaan löytää parhaiten kustannusvaikuttavuusanalyysin avulla. Se soveltuu erityisesti ongelmiin, j oissa tuotosta ei voida arvioida markkinahinnoissa, mutta resurssipanokset voidaan (Niskanen 1967, 18). Kustannus-vaikuttavuusanalyysia
käytetään mieluummin kuin kustannus-hyötyanalyysia silloin, kun
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eri hyötyjä on vaikea mitata tai kun useita mitattuja hyötyjä ei voida
tehdä yhteismitallisiksi (Klarman et ale 1968, 49). Kustannus-vaikuttavuusanalyysi on proseduuri, jolla annetun vaikuttavuuden vaihtoehtoisten saavuttamiskeinojen kustannuksia tai päinvastoin kustannusten ollessa annettuja, vaihtoehtoisten keinojen vaikuttavuutta
verrataan numeerisen indeksijoukon avulla. Analyysin tavoitteena
on löytää vaihtoehto tai vaihtoehtojen kombinaatio, joka antaa joko
suurimman vaikuttavuuden annetuilla kustannuksilla (ns. fixed eost
approaeh) tai annetun vaikuttavuuden pienimmin kustannuksin (ns.
fixed effeetiveness approach) (Seiler 1969, 1).
Useita erilaisia käsitteitä on käytetty osoittamaan, mitä vaikuttavuudella ymmärretään. Eräitä esimerkkejä ovat tulokset, tulosten
joukko tai lopputulokset (Klarman et ale 1969, 49; MeCaffree 1968,
286; Smith 1968, 899; Hansen & Carter 1966,123; Levine 1968, 176),
tavoite, hyöty tai tuotos (Culyer 1973, 151), kokonaissuorituskyky
(overall performanee) (Heuston & Ogava 1966, 253) jne. Näille kaikille on yhteistä, että ne viittaavat kustannus-hyötyanalyysin hyötypuolelle, mutta hyötyjä ei mitata rahassa vaan fyysisissä tai muissa
yksiköissä.
Miten vaikuttavuutta on mitattu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmissa? Terveydenhuollon ohjelmissa on käytetty sellaisia mittoja
kuin lisääntyneiden elinvuosien määrä (esim. Klarman et ale 1968) tai
vähentyneiden invaliditeettipäivien määrä (esim. MeCaffree 1968).
Nämä ovat kuitenkin ohjelma- tai sairausspesifejä ja jos ajattelemme
ongelmakenttäämme, ne peittävät vain osan huollon tavoitteesta eli
ainoastaan lääkintäpalvelut ja kuntoutuksen. Spesifisyyden välttämiseksi on kehitetty ohjelmasta ja sairaudesta riippumattomia indeksejä utililiteettilähestymistavan pohjalta (esim. Stimson 1969; Fanshel
& Bush 1970; Torrance 1970; Culyer 1972; Williams 1974). Pahaksi
onneksi eräät visaiset kiistakysymykset indeksiarvojen määräämi..
sessä (ks. esim. Torranee 1972) ja aineisto-ongelmien aiheuttamat
vaikeudet käytännön soveltamisessa asettavat lähestymistavan vakavasti kyseenalaiseksi. Ja vaikka nämä pulmat kyettäisiin voittamaan
jää jäljelle kuitenkin ongelma, että vain huollon terveyteen liittyvä
puoli voitaisiin ottaa huomioon. Mitään vastaavia, huollon vaikutuksia
kokonaisuudessaan heijastavia indeksejä ei ole laadittu ja on erittäin epätodennäköistä, että sellainen indeksi pystyttäisiin luomaan
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ainakaan lähitulevaisuudessa. Jos taas käyttäisimme indeksijoukkoa
mittamaan huollon eri komponentteja, törmäisimme erittäin vaikeaan
ongelmaan, kun eri indeksien mukaan saavutettuja vaikuttavuuksia
pitäisi painottaa keskenään. Tämäkään tie ei tunnu houkuttelevalta.

3. Valittu lähestymistapa
Koska emme pysty mittaamaan eri huoltopalvelukombinaatioiden
vaikuttavuutta suoraan, ei mikään kustannus-vaikuttavuuden konventionaalisista lähestymistavoista osoittautunut soveltamiskelpoiseksi
ongelma-alueellamme. Tämän vuoksi kehitettiin uusi kiinteään vaikuttavuuteen perustuva lähestymistapa. Kiinteän vaikuttavuuden
lähestymistavassa verrataan annetun tavoitteen kilpailevien saavuttamiskeinojen yhteiskunnallisia kustannuksia. Näin ei tarvitse puuttua
hyötyjen arvostamiseen, sillä yhteiskunnalliset hyödyt ovat invariantteja valittujen keinojen suhteen. Tällainen lähestymistapa on erityisen
arvokas silloin, kun hyötyjä on hankala estimoida luotettavasti, jolloin keskitytään vain saman ajatellun hyödyn erilaisten saavuttamistapojen kustannuksiin. Jos tavoitteet on lyöty lukkoon joillakin perusteilla, lähestymistavan avulla voidaan etsiä yhteiskunnallisesti
edullisinta tavoitteiden toteuttamismenetelmää (Culyer 1973, 151157).
Tässä tutkimuksessa ei kiinteää vaikuttavuutta määritelty ensisijassa huollon lopullisina vaikutuksina vanhuksiin, vaan huollon tasona. Oletettiin, että samantasoisella huollolla, tarjottiinpa se avo- tai
laitoshuoltona, on samat vaikutukset tai sama vaikuttavuus vanhuksiin. Toisin sanoen huollon taso pidettiin kiinteänä ja tässä mielessä
avo- ja laitoshuoltoa pidettiin täydellisinä vaihtoehtoina. Ilmeisesti tämä on kuitenkin saavutettavissa vain käyttämällä erilaisia määriä
taloudellisia resursseja. Avainkysymys on, kummalla näistä kahdesta
annettu huollon taso voidaan saavuttaa pienemmin kustannuksin.
Huollon taso kiinnitettiin yksilöittäin. Vanhuksen saamaa huollon tasoa voidaan operationalisoida tutkimalla, miten paljon ja millaisia hyödykkeitä ja palveluksia hän on kuluttanut tiettynä aikaperiodina. Tutkimuksessa kiinnitettiin kaksi yksilöittäin vaihtelevaa
huollon perustasoa: avo- ja laitoshuoltotaso. Analyysi jakautui vas-
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taavasti kahteen osaan. Ensimmäisessä oli lähtökohtana laitosvanhusten saavuttamat huollon tasot. Tämän huollon kustannuksia verrattiin samantasoisen avohuollon kustannuksiin olettamalla, että laitosvanh ukset oli~i sijoitettu takaisin omiin koteihinsa ja kullekin heistä
olisi tarjottu siellä samantas.oinen huolto kuin he olivat saaneet laitoksissa. Toisessa osassa olivat huollon perustasoina omissa kodeissaan asuvien vanhusten saavuttamat avohuoltotasot. Tämän huollon
kustannuksia verrattiin vastaavantasoisen laitoshuollon kustannuksiin. Oletettiin, että avovanhukset olisi sijoitettu laitoshuoltoon, jossa
olisi tarjottu samantasoinen huolto kuin vanhusten asuessa kotonaan.
Kantaa ei otettu siihen, olivatko avo- ja laitoshuollon perustasot riittämättömiä, sopivia vai liiallisia.
Perustamalla laskelmat yksilöittäin vaihteleviin huollon tasoihin
saavutetaan kaksi etua. Ensinnäkin yksilöiden erot kunnossa, olosuhteissa ja muissa tekijöissä heijastuvat huollon tasoon ja sen kustannuksiin. Toiseksi asettamalla nämä tekijät yhteyteen kustannusten
kanssa voidaan konstruoida ennustemalleja yksilöiden huoltokustannusten estimoimiseksi. Mallien avulla voidaan suorittaa avo- ja laitoshuollon rajankäyntiä kulloinkin edullisemman huoltomuodon löytämiseksi.

4. Kustannusten laskeminen
Laskettaessa yhteiskunnallisia kustannuksia pyrittiin ottamaan huomioon ja arvostamaan taloudellisten resurssien kaikki relevantti käyttö. Resurssien käyttö voidaan jakaa ihmis- ja muiden resurssien käyttöön. Periaatteessa rajakustannukset ovat kustannusten soveltuva mitta. Käytännöllisistä ja aineston keruuseen liittyvistä syistä rajakustannuksia on hyvin vaikea hankkia. Niinpä ihmisresurssit jaettiin ryhmiin koulutuksen mukaan ja kuinka ryhmän käyttö arvostettiin kOe
ryhmän keskimääräisillä ansioilla. Ansioihin luettiin bruttopalkat
kaikkine lisineen, luontaisedut arvostettuna verotusarvo on sekä sosiaaliturvamaksut. Thmisresurssien käyttöön sisällytettiin sekä palveluksiin että matkustamise.en kulunut aika.· Pienen poikkeuksen muodostivat kotiavustajat ja kodinhoitajat. Heidän matka-aikaansa 1.5
tuntiin asti päivässä ei otettu huomioon, ts. se arvostettiin nollaksi
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kodinhoitotoiminnan ohjesäännön mukaisesti. Tämä epämukava
kompromissi finanssi- ja yhteiskunnallisten kustannusten välillä tehtiin, jotta nähtäisiin ohjesäännön vaikutus käytännössä.
Kustannuksia ei katsottu syntyvän sellaisista omaisten suorittamista palveluista, joista ei nimenomaisesti maksettu mitään. Tämä·
perustui oletukseen, että palvelukset oli tarjottu vapaaehtoisesti eikä
näillä resursseilla olisi vaihtoehtoista käyttöä. Monissa tapauksissa
tilanne onkin tällainen - ajatellaanpa esimerkiksi vanhusten eläkkeellä olevia puolisoita.
Muiden resurssien käyttö arvostettiin useimmissa tapauksissa
markkinahintoihin. Rajakustannuksia käytettiin milloin mahdollista,
esimerkiksi estimoitaessa muiden kanssa asuvien vanhusten asumiskustannuksia.
Nykyisiä pääomakustannuksia ei otettu huomioon, sillä ne edustavat uponneita kustannuksia. Sitä paitsi niillä ei ole välitöntä vaikutusta sijoitteluun, sillä nykyiset pääomakustannukset on maksettava
olipa vanhusten jakautuma avo- ja laitoshuollon kesken millainen
tahansa. Lisäksi ei otettu huomioon resurssirajoituksia. Diskonttokoron valintaan liittyvä problematiikka väistettiin laskemalla kustannukset vain kahden kuukauden periodille.
Teoriassa olisi tyydytettävä seuraavat ehdot ennen kuin avo- Ja
laitoshuollon taso on ainakin likimain sama:
1) molemmissa tarjotaan samat hyödykkeet ja palvelut,
2) hyödykkeiden ja palvelusten tarjoamisen frekvenssi Ja ajoitus
ovat samat,
3) palvelukset tarjoaa samantasoinen henkilökunta,
4) asumistaso on sama,
5) laitoksen tai oman kodin ulkopuolella tarjotut palvelukset tarjotaan samoissa ulkopuolisissa paikoissa riippumatta vanhusten ajatellusta siirtämisestä laitoksesta omaan kotiin tai päinvastoin.
Käytännössä ei ole mahdollista tyydyttää ehtoj a täydellisesti, vaan
ainoastaan enemmän tai vähemmän likimääräisesti. Laitoshuoltotasojen approksimoimiseksi vanhusten omissa kodeissa ehto 1 otettiin
huomioon olettamalla, että laitoksissa annetut palvelukset tulevat
suoritetuiksi kotioloissa samassa ajassa kuin laitoksessakin. Useimmissa tapauksissa tämä on aliarvio, sillä ei täytetä ehtoa 4: monien
vanhusten asumistaso kotona ei ollut yhtä hyvä kuin laitoksessa.
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Puutteellisuudet tässä suhteessa kompensoitiin lisätyllä kotiavulla.
Ehdot 3 ja 5 eivät aiheuttaneet ongelmia, kun taas ehtoa 2 on mah . .
doton täyttää kirjaimellisesti. Pääosa sairaanhoitajien, apuhoitajien
ja osastoapulaisten laitoksissa tarjoamista palveluista keskittyy kui . .
tenkin kolmeen ajankohtaan päivän aikana. Tämän vuoksi oletettiin,
että terveyssisaren, kodin)hoitajan ja kotiavustajan kolme käyntiä
päivässä riittävät täyttämään ehdon 2 tyydyttävästi. Se, että näiden
avohuollon henkilöstöryhmien on suoritettava palveluksia myös viikonloppuisin, mikä ei ole- tavanomaista, otettiin huomioon nostamalla
heidän keskimääräisiä ansioitaan samalla prosenttimäärällä kuin korvaukset viikonlopputyöstå muodostavat vastaavien ryhmien keskimääräisistä ansioista laitoksissa.
Kun oletettiin, että tavallisen avohuollon tasoista huoltoa tarjottaisiin laitoksissa, oli ensimmäisenä ongelmana vanhusten määrääminen oikealle osastolle. Tämä vaihe suoritettiin erottelu-Iuokitteluanalyysin avulla (ks. Sintonen 1973 b). Ehdot 2 ja 5 eivät aiheuttaneet vaikeuksia. Mitä tulee ehtoihin 1 ja 4,· niin monissa tapauksissa asumistaso paranee siirryttäessä laitokseen, jolloin vastaavasti
voidaan jättää pois joitakin asumistason puutteellisuuksien kompensoimiseen tarvittuja palveluita. Ainoa pulma oli ehto 3 - mikä tai
mitkä henkilöstöryhmät huolehtisivat laitoksissa niistä palveluista,
joita omaiset olivat suorittaneet vanhuksille. Pulma ratkaistiin olettamalla, että palvelut suoritetaan laitosten normaalin työnjaon mukaisesti.

5. Aineisto
Vanhukset, joiden resurssien käyttöä tutkittiin, valittiin kaksivaiheisesti. Ensin valittiin tietyn kriteerijoukon perusteella kuusi kuntaa _. kaksi kauppalaa ja neljä maalaiskuntaa. Näistä kunnista valittiin vanhukset seuraavasti: laitosotokseen valittiin kustakin kunnasta
15, pienemmistä kunnista 14 viimeksi tullutta, mutta vähintään kaksi kuukautta ja enintään kaksi vuotta laitoksessa ollutta vanhusta.
Kokonaisotos oli 87, joka jakautui niin, että yleisiltä osastoilta oli
38 ja sairasosastoilta 49 vanhusta. Avohuolto ...otokseen valittiin kustakin kunnasta umpimähkään 15 vanhusta sellaisten kotona asuvien
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vanhusten joukosta, jotka saivat kodinhoitohenkilöstön ja/tai terveyssisaren ja/tai diakonissan apua tai hoitoa säännöllisesti vähintään
kerran kuukaudessa. Tämän otoksen suuruus oli 90.
Pääosa aineistosta kerättiin vanhuksia auttaneille tai hoitaneille
lähetetyllä kyselylomakkeella. Näin saatuja tietoja täydennettiin ja
tarkistettiin vanhusten henkilökohtaisella haastattelulla, laitoksissa
tapahtuneella päiväkirjanpidolla sekä saatavissa olleilla arkisto- ja
kortistotiedoilla. Näin saatiin tarkka sekä tutkimuksen tavoitteisiin
nähden luotettava ja validi aineisto. Tutkimusperiodi oli tammi-helmikuu 1971.

6. Tulokset
Laitoshuollon keskimääräiset kustannukset vanhusta kohden olivat
4579 markkaa kahdessa kuukaudessa. Tämä näkyy pisteestä A oheisessa kuviossa. Kun tätä summaa verrattiin likimäärin samantasoisen
avohuollon keskimääräisiin kustannuksiin eli 7901 markkaan (piste
B),' todettiin, että jälkimmäiset olivat noin 1.7-kertaiset keskimääräisiin laitoskustannuksiin nähden. Jos siis on tarjottava sen tasoista
huoltoa, mikä vallitsi laitoksissa tutkimusperiodina, on laitosympäristössä tapahtuva huolto selvästi kotona tapahtuvaa huoltoa tehokkaampaa ja taloudel1isempaa. Kun asiaa tarkasteltiin yksilöittäin, löytyi
vai~ kaksi vanhusta, joiden avohuoltokustannukset olisivat olleet
pienemmät kuin laitoshuoltokustannukset.
Tulosten herkkyyttä testattiin kahden tekijän suhteen: käytetyn
avohuoltohenkilöstön kvalifikaation, käyntimäärän sekä molempien
yhdessä. Jos terveyssisarten tekemän työn olisivat suorittaneet kodinhoitajat, jotka ovat vähemmän kvalifioituneita ja pienempipaikkaisia,
avohuollon keskimääräiset kustannukset olisivat pudonneet 6974
markkaan kuten näkyy pisteestä C. Ja jos oletetaan, että terveyssisarten ja kodinhoitajien työn suorittaisivat kotiavustajat, keskimääräiset kustannukset olisivat noin 4682 markkaa, mikä näkyy pisteestä
D. Näin ollen tulokset ovat melko herkkiä käytetyn henkilökunnan
suhteen.
Käyntimäärien vähentämisen vaikutus keskimääräisiin avohuoltokustannuksiin nähdään käyrästä Tl, kun siirrytään vasemmalle
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pisteestä B. Kun käyrän parametrien eli erilaisten etäisyyksien ja
ansioiden keskimääräiset arvot pidetään vakioina, käyrä osoittaa keskimääräisten kustannusten muutokset vain käyntimäärien funktiona.
Kun käyntimäärää vähennetään, keskimääräiset kustannukset putoavat nopeasti kolmeen päivittäiseen käyntiin asti ja sen jälkeen hitaammin. Käyrässä olevan mutkan aiheuttaakodinhoitotoiminnan
ohjesääntö, jonka mukaan tämän toiminnan matka-ajan kustannukset laskettiin. Pisteessä F, jossa käyrä T1 leikkaa kustannusakselin
ja jossa kustannuksiin ei sisälly mitään matkakustannuksia, ylittäisivät keskimääräiset avohuoltokustannukset yhä keskimääräiset laitoskustannukset lähes 700 markalla eli ensin mainitut olisivat 1.14kertaa suuremmat. Yksilöittäin tarkastellen paljastui 11 vanhusta,
joiden avohuoltokustannukset olivat pienemmät kuin laitoskustannukset. Vastaavalla tavalla voidaan tutkia käyntien vähenemisen vaikutuksia myös käyristä T2 ja T3.
Tutkimushetkellä omissa kodeissaan asuneiden vanhusten keskimääräisiksi avohuoltokustannuksiksi muodostui 690 markkaa kah'den kuukauden aikana. Likimäärin samantasoisen laitoshuollon kes-
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kimääräisiksi kustannuksiksi muodostui vastaavasti 758 markkaa,
joten viimeksi mainitut olivat 1.10 kertaa suuremmat kuin avohuoltokustannukset. Verrattaessa kustannuksia yksilöittäin löydettiin 28
vanhusta BO:stä, joiden laitoshuoltokustannukset olisivat olleet pienemmät kuin avohuoltokustannukset. Tällaisten tulosten syntymiseen on ilmeisesti vaikuttanut se, että omaisten tarjoamista palveluista ei katsottu aiheutuvan yhteiskunnallisia kustannuksia. Mitään
laskelmia ei kuitenkaan tehty sen selvittämiseksi, miten herkkiä tulokset olisivat, jos palvelukset arvostettaisiin erilaisiin hintoihin.
Sen sijaan keskimääräisten kustannusten herkkyyttä testattiin
huollon tason suhteen. Tulokset ovat seuraavassa taulukossa yhdessä
perusvaihtoehdon 1 kanssa.

Avohuoltovanhusten laitoskustannusten keskiarvot laskettuina eri vaihtoehtojen
mukaan (x), niiden suuruuskertoimet kes'kimääräisiin avo huolto kustannuksiin nähden
(A) sekä laitoksissa halvemmalla kuin kotonaan huoLlettavien vanhusten lukumäärät (B).

x

Vaihtoehto
1
2
3
4

Avohuol tokust.

x

758
791
2703
2896
690

A

B

1.10
1.15
3.92
4.20
1.00

28
26
1
10

Vaihtoehdossa 2 laitoshuollon kustannukset laskettiin vanhusten
ilmaistujen »tarpeiden» perusteella, ei saatujen hyödykkeiden ja palvelusten perusteella kuten vaihtoehdossa 1. Keskimääräisissä kustannuksissa on pieni ero, minkä tulkittiin osoittavan, ettei vanhusten '
kaikkea huollon tarvetta oltu tyydytettyavohuollossa. Vaihtoehdoissa
3 ja 4 hylättiin kokonaan oletus avo- ja laitoshuollon samanlaisesta
tasosta. Näiden vaihtoehtojen tarkoituksena oli osoittaa ne todennäköisesti syntyvät laitoskustannukset, jos vanhukset sijoitettaisiin
laitoksiin normaalisti ja he saisivat normaalin huoltorutiinin mukaisen
huollon. Vaihtoehdossa 3 vanhusten kustannukset estimoitiin vastinparimenettelyn avulla (ks. Sintonen 19'72, 216-217) ja vaihtoehdossa
4 regressiomallin avulla (ks. Sintonen 1974). Molempien menetelmien
mukaan keskimääräiset laitoskustannukset olisivat noin nelinkertaiset normaalin avohuollon keskimääräisiin kustannuksiin verrattuina.
Suuri nousu kustannuksissa johtuu huollon tason oleellisesta parane-
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misesta, mitä useimmissa tapauksissa tapahtuu siirryttäessä avohuollosta laitoshuoltoon. Näin ollen olisi nykyisen avohuolloIl! tasossa
huomattavasti kohottamisen varaa ennen kuin saavutetaan normaalin laitoshuollon keskimääräiset kustannukset.

7. " Diskussio

Tutkimuksen pääopetuksena voitaneen pitää, että ei voida sanoa mitään niin ehdotonta, yleistä ja absoluuttista kuin, että avohuolto on
yhteiskunnan kannalta edullisempaa kuin laitoshuolto tai päinvastoin. Kysymys on suhteellinen ja monitahoinen. Tutkimuksen mukaan vastaus voi olla erilainen vanhuksesta toiseen riippuen tarjotusta huollon tasosta ja muista vaihtelevista olosuhteista. Täten kustannuksiin perustuva avo- ja laitoshuollon »break-even» -piste on
määrättävä tapaus tapaukselta. Tätä varten konstruoitiin ennustemalleja, jotka näyttivät toimivan melko hyvin (ks. Sintonen 1974,
125-126).
Ainakin sillä tavalla sovellettuna, mitä on tapahtunut tässä tutkimuksessa, käytettyyn lähestymistapaan sisältyy joitain puutteellisuuksia. Omaiset eivät ehkä ole lopultakaan kustannukseton resurssi. Kodinhoitohenkilöstön kaikki matka-aika pitäisi arvostaa, ehkä
keskimääräisten ansioiden mukaan. Todellisuutta yksinkertaistettiin
kahden asian suhteen. Ensinnäkin ei otettu huomioon mitään resurssirajoja. Toiseksi vanhustenhuollon jakaminen laitoshuoltoon ja
omissa kodeissa tapahtuvaan avohuoltoon on liian karkea. Avohuollossa on monia vaihtoehtoisia asumismahdollisuuksia, esimerkiksi
vanhusten asuintalot, palvelutaiot jne. ja laitoshuolto on vain ketjun viimeinen lenkki. Tämän vuoksi on aloitettu uusi projekti, jossa
näihin puutteellisuuksiin tehdään parannuksia. Siinä sovelletaan
lineaarisen ohjelmoinnin lähestymistapaa ja tämän tutkimuksen perusideaa sikäli muutettuna, että tarkastelun kohteena eivät ole niinkään yksilöt, vaan melko samanlaisten vanhusten muodostamat luokat, joille tarjotaan likimain samantasoinen huolto eri asumismuodoissa. Tavoitteena on löytää kunnassa sellainen vanhusten jakautuma eri huolto-' tai .asumismuotoihin, ett~ huollon yhteiskunnalliset
~ustannukset minimoituvat.
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Jotta kiinteän vaikuttavuuden lähestymistapaa voitaisiin soveltaa validisti, on tärkeää, että vaikuttavuus tai tuotos, jota ei arvosteta, on todella invariantti (Culyer 1973, 156). Vaikka vaikuttavuus
avo- ja laitoshuollon samanlaisten tasojen muodossa voitaisiinkin tehdä invariantiksi, ei ole mitään takeita siitä, että vaikuttavuus vanhuksiin kohdistuvien lopullisten vaikutusten muodossa olisi invariantti.
On olemassa heikkoa näyttöä siitä, että avo- ja laitoshuoltoon liittyy ainakin erilaisia aineettomia henkisiä ja psykologisia kustannuksia (ks. esim. Sintonen 1973 a). Sellaiset kustannukset eivät heijastu
tässä tutkimuksessa käytetystä k~stannuskäsitteestä, joten ne täytyy ottaa huomioon jollakin tavalla rahallisten kustannusten lisäksi.
On korostettava, että päätöstä avo- tai laitoshuollon tarjoamisesta
vanhukselle ei voida tehdä pelkästään rahallisin perustein.
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aikakauskirja 1975:4

Matemaattinen malli terveydenhuoltojärjestelmän kuvaajana

ANNI HAKKARAINEN

1. Malleista yleensä
Seuraavassa selostetaan erästä tiettyä matemaattista mallia, mutta
aluksi on syytä kysyä, mitä mallit ovat ja tarvitaanko niitä. Mallien
avulla kuvataan reaalimaailman tapahtumia ja kuvaustavan mukaan
ne voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Teknisten ongelmien ratkaisemisessa käytetään usein fyysisiä malleja, tästä esimerkkinä tuulitunneli. Analogiset mallit ovat· toinen päätyyppi. Näitä ovat esimerkiksi kartat. Kaikkein kehittynein mallityyppi on matemaattinen
malli, jonka avulla voidaan kuvata järjestelmän, esimerkiksi liikeyrityksen tai hallintoyksikön, toimintaa. Yrityksen tai hallintoyksikön toiminnan suunnittelussa voidaan käyttää monia erilaisia matemaattisia menetelmiä. Tähän mennessä eniten käytettyjä matemaattisia kuvaamistapoja ovat lineaarinen ohjelmointi ja simulointi.

Mitchell 1 toteaa, että malli on hyödyllinen, jos sen avulla voidaan
ennustaa reaalijärjestelmän käyttäytymistä ja ymmärtää sitä niin hyvin, että reaalijärjestelmän toimintaa voidaan tehostaa. Kokeitten
tekeminen on tavallisesti helpompaa ja halvempaa mallin kuin reaalijärjestelmän avulla.
Reaalijärjestelmä, jota tässä selostettavan matemaattisen mallin
avulla pyritään kuvaamaan, on Suomen terveydenhuoltojärjestelmä.
Mallin rakentamisen lähtökohtana on kysymys: Mitkä ovat terveydenhuollon päätöksentekijöiden pulmat?
1. Mitchell, G. H., Operational Research, Techniques and Examples, London 1972.
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Päätöksenteko- ja suunnitteluprosessi.

2. Päätöksenteko- ja suunnitteluprosessi
Valtion koulutuskeskuksen järjestämässä menetelmäseminaarissa annettiin vuonna 1974 terveydenhuollon suunnittelijoiden harjoitustyöksi terveydenhuollon ongelmien kartoittaminen ja niiden saattaminen mallin muotoon. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut
työryhmän laatiman loppuraportin. 2
Ryhmä tutki erityisesti valtakunnan tason päätöksentekijöiden,
siis s6siaali- ja terveysministeriön ja lääkintöhallituksen päätöksenteko- ja suunnitteluprosessia ja pohti, millä menetelmillä sitä voitaisiin
tehostaa. Lähtökohtana oli tätä prosessia kuvaava ajattelumalli, joka
on esitetty kuviossa 1. Matemaattinen malli hahmoteltiin sen perusteella.
Kuvio esittää yleistäen kolme tavoiteryhmää, joita koskevia päätöksiä joudutaan tekemään toimintaa ohjattaessa. Näistä tärkeimmät
ovat vaikutustavoitteet, joiden saavuttamiseksi joudutaan asettamaan
palvelu- (tuotanto-) ja resurssitavoitteita. Yhdessä ne muodostavat
hierarkian, jossa alemmat tavoitteet ovat keinoja ylempien saavuttamiseksi. Kuviossa on' esitetty katkoviivalla eri palvelumuotojen vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Ne ovat kriteerejä, jotka ratkaisevat,
mikä toimintavaihtoehto tai tavoiteyhdistelmä valitaan.

Vaikutustavoitteiden määrittely on tärkein ja samalla vaikein ongelma. Päätavoitteena on luonnollisesti koko väestön terveydentilan
kohottaminen. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa, ellei ensin tiedetä,
2. Hakkarainen, A., Ja.akkola, R., Klemola, K., Linnakko, I., Lipponen, S., Paqvalin, R., Puhakka, H., Ruusinen, A., Seppälä, H.: Terveyspalvelujen. tuotantomalli,
mallin rakenne ja alustavat tulokset, Terveyspalvelujen tuotantomalliprojektin loppu-

raportti, Helshilld 1975.
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mikä on eri väestöryhmien nykyinen terveydentila ja palvelujen tarve. Tietojen hankkiminen esimerkiksi kuolleisuus-, sairastavuus- ja
palvelusten käyttöä koskevien tutkimusten avulla on suunnittelun
lähtökohta. Pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä. Päätöksentekijä joutuu
usein ·asettamaan eri ryhmien tarpeet tärkeysjärjestykseen ja tämä·
on arvostuskysymys.
Toiseksi tulee selvittää, mitä palveluita tarvitaan, jotta päätavoite)
terveydentilan kohoaminen, saavutettaisiin. Päätöksentekijän tulee
siis määritellä palvelutavoitteet, joilla tarkoitetaan terveyspalvelujen
tuotannon tuloksia eli suoritteiden laatua ja määrää. Näitä ovat esimerkiksi avohoitokäyntien ja hoitopäivien tai hoidettujen potilaiden
määrät erikoisaloittain ja erityyppisissä laitoksissa.
Palvelutavoitteita asettaessaan päätöksentekijän tulisi tietää eri
palvelumuotojen vaikuttavuus. Päätöksentekijä pyrkii valitsemaan
ne palvelumuodot, joiden lääketieteellinen ja sosiaalinen vaikutus
kohdeväestöön on edullisin.
Palvelutavoitteita määriteltäessä tulee ottaa huomioon tarvittavien tuotantopanosten laatu ja määrä. Tulee siis pohtia, kuinka paljon henkilökuntaa, rahaa ja sairaansijoja tarvitaan esimerkiksi tietyn hoitopäivämäärän tuottamiseen. Resurssitavoitteiden määrittely
onkin tähän mennessä ollut eräs suunnittelun keskeisistä ongelmista.
Pyrkimyksenä on valita taloudellisin tuotantotapa ja tämän vuoksi tulisi selvittää eri palvelumuotojen tuottavuus eli resurssiyksikköä
kohden tuotettujen suoritteiden määrä. Resurssit pyritään suuntaamaan niihin toimintoihin, joiden vaikuttavuus ja tuottavuus on suurin. Tällöin joudutaan ehkä ristiriitaiseen tilanteeseen; vaikutukseltaan tehokkain toiminta ei aina tule halvimmaksi.
Päätöksentekijöillä on lisäksi resurssien hankinta ja säilytysongelmia. Henkilöstön riittävyyteen liittyvät kysymykset ovat erityisen
tärkeitä, mutta myös rahoituksen järjestäminen ja rakentamissuunnitelmien laatiminen saattaa olla pulmaHista.
Terveydenhuoltojärjestelmän toiminnan ohjaamisen ongelmallisuutta lisää se, että vaikutus-, palvelu- ja resurssitavoitteita sekä resurssien hankintaa koskevat päätökset kytkeytyvät toisiinsa ja niiden
väliset riippuvuussuhteet tulisi pitää mielessä erillispäätöksiä tehtäessä. Jos oletetaan, että sama päätöksentekijä tekisi kaikkierillispää8
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tökset, joita· edellä on esitetty, hänen olisi lähes mahdotonta pitää
mielessään kunkin päätöksen heijastusvaikutuksia. Koska päätöksentekijöitä on useita, syntyy ristiriitaisia päätöksiä vieläkin helpommin
ja niiden yhteisvaikutuksia on varsin vaikea ennakoida.
Päätöksentekijän käytännön ongelmiin kuuluu lisäksi ajan puute.
Kaikki toimintavaihtoehdot tulisi tutkia ja selvittää niiden vaikutukset. Tilanne, jossa päätöksiä tehdään, muuttuu koko ajan, joudutaan
»ampumaan liikkuvaan maaliin». V aihtoehtoislaskelmiin ei useinkaan
ole aikaa.

3. Nykyinen suunnittelutekniikka tuotantomalli

terveyspalvelujen

Eräs tapa lähestyä edellä mainittuja ongelmia on käyttää suunnitteluvälineenä matemaattisia malleja. Nykyiset suunnittelumenetelmät
perustuvat kuitenkin tilastotietojen keruuseen lomakkeiden avulla.
Tämä on useimmiten käsin tapahtuvaa työtä. Tässä yhteydessä tästä
menetelmästä käytetään nimitystä »lomaketekniikka». Kuviossa 2 on
rinnastettu päätöksenteko- ja suunnitteluprosessi, siinä nykyisin käytetty menetelmä ja mallitekniikka.
Nykyisin laaditaan lukuisia toiminta- ja taloussuunnitelmia paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla. Näissä suunnitelmissa on yleensä tekstiosa ja laskelmat, jotka koskevat arvioitua resurssitarvetta ja
usein myös ennakoituja suoritemääriä. Rerussitarvelomakkeilla ilmoitetaan henkilöstön ja sairaansijojen määrä sekä käyttö- ja investointimenot. Suoritelomakkeilla ilmoitetaan arvioitu tuotos, jonka mittareina voidaan käyttää esimerkiksi asiakaskäyntien ja hoitopäivien
määrää.
Vaikutustavoitteet on yleensä ilmoitettu sanallisesti ilman mittalukuja. Esimerkiksi valtakunnallisissa suunnitelmissa todetaan, minkä
tyyppisiä toimintoja kehitetään ja mitkä alueet tai väestöryhmät ovat
erityisen huomion ko~teena. Kuviosta 2 voidaan nähdä, että suunnitelmien laskelmat eivät kata vaikutustavoitteita eivätkä ne myöskään
ilmoita eri palvelumuotojen vaikuttavuutta. Nämä seikat tulee ottaa
huomioon palvelutavoitteita asetettaessa. Joissakin tapauksissa päätöksentekijä tietää melko varmasti toimenpiteen vaikutuksen kuten
)
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Päätökse11.teko- ja suunnitteluprosessi ja suunnittelumenetelmät.

esimerkiksi tartuntatautien ehkäisyssä ja hoidossa. Usein toimintastrategian valinta kuitenkin perustuu päätöksentekijän aisantuntemukseen ja intuitioon.
Käytetty suunnittelumenetelmä perustuu olettamukseen, että pan.osten ja tuotosten välinen riippuvuus on lineaarinen. Esimerkiksi
jos panokset kasvavat kaksinkertaisiksi, oletetaan että myös tuotos
kasvaa samassa suhteessa.
Nykyisen suunnittelun suurin epävarmuustekijä on, että ei tiedetä tarkalleen, miten tuotantopanokset muuttuvat suoritteiksi. Ei
tiedetä varmasti, mikä on lääkärin tai sairaanhoitajan tuottavuus nyt,
eikä myöskään, mikä sen tulisi olla. Käytettävissä ei ole virallisia
resurssien käyttöä koskevia normeja ja standardeja tuottavuuden
määrittelemiseksi. Kuitenkin normeja tarvitaan ja käytetään, mutta
sitä ei aina tiedosteta. Jollei niitä olisi, kuinka voitaisiin arvioida esimerkiksi potilaskäyntien lukumäärän lisäystä terveyskeskuksessa, jos
sinne perustetaan uusi lääkärin virka. Normit perustuvat suuressa
määrin suunnitelman tekijän ja sen tarkastajan harkintaan ja ammatilliseen näkemykseen ja saattavat näin ollen vaihdella yksilöstä
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riippuen. Jotta eri laitoksia voitaisiin kohdella tasapuolisesti resursseja jaettaessa, on lääkintöhallituksessa kehitetty tarkastusohjeita,
mutta ne ovat vielä kokeiluasteella.
Kuvion ylärivin katkoviivalla merkitty osa »Tuottavuus» kuvaa
»mustaa prosessilaatikkoa», jonka ~isä11östä ei paljon tiedetä. Tuottavuusmittareiden kehittäminen on vaikea juuri siitä syystä, että tuotanto-olosuhteita ei tunneta riittävän hyvin. Tuotantomäärien ennakointi on vielä mahdollista yhden laitoksen puitteissa työntutkimusten perusteella. Valtakunnan tasolla se on vaikeaa, koska kaikista
laitoksista ei näitä tietoja ole ja jos onkin, niiden yhdistäminen on
vaivalloista. Monissa suunnitelmissa jätetäänkin suoritetuotanto laskelmien ulkopuolelle ja lasketaan ainoastaan resurssitarve laitostyyppeittäin.
Lomakkeitten täyttäminen on käsityötä, joka vaatii paljon työvoimaa ja aikaa. Tästä syystä on yleensä laadittu vain yksi laskelma,
vaihtoehtoisten laskelmien laatiminen on lähes ylivoimaista.
Miksi sitten tuotetaan niin paljon lomakkeita, vaikka laskelmien
perusteisiin ei aina voida luottaa? Laskelmia tehdään, koska ilman
niitä olisi mahdotonta laatia koko maata koskevia keskipitkän aikavälin suunnitelmia henkilöstön koulutust~ ja laitosten rakentamista
varten. Jo nykyisten menetelmien avulla voidaan suunnitella voimavarojen käyttöä ja hankintaa entistä paremmin. Ennen nykyisen keskitetyn suunnittelujärjestelmän voimaantuloa voitiin resurssitavoitteet asettaa vain yhdeksi budjettivuodeksi kerrallaan.
Kuvion alaosasta havaitaan, että mallitekniikka ei periaatteessa
tuo suunnitteluun mitään uutta. Malli kattaa kolme ensimmäistä jaksoa suunnitteluprosessista kuten nykyisetkin suunnittelumenetelmät.
Terveyspalvelujen tuotantomalli ainoastaan rationalisoi nykyisten
suunnittelumenetelmien laskentarutiineja. Se on lineaarinen ohjelmointimalli, koska nykyiset suunnitelmatkin perustuvat lineaarisuuden olettamukseen.
Mallin etuna on, että se kuvaa eri päätösten keskinäisiä riippuvuuksia yhtälöiden avulla. Kuten edellä on todettu, tulisi myös
päätöksentekijän ottaa huomioon eri päätösten yhteensopivuus. Malli on ylivoimainen menetelmä nopeutensa vuoksi, koska laskenta suoritetaan tietokoneilla. Sen avulla voidaan laatia miltei rajaton määrä
vaihtoehtoislaskelmia ja kokeilla eri strategioiden vaikutuksia resurs-
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sien käyttöön ja tuotantomääriin. Mallin tulosten luotettavuus riippuu luonnollisesti siitä, kuinka tarkat lähtötiedot ovat laskennan perusteena
.
.

4. Mallin toimintaperiaate
Mallin toimintaperiaate on esitetty kuviossa 3.
Mallin toimintaa ohjaavat palvelutavoitteet, joita ovat hoitopäivät
ja asiakaskontaktit. Panos-tuotoskertoimet kuvaavat, kuinka paljon
kutakin resurssilajia tarvitaan yhtä suoriteyksikköä kohti. Käytettyjen tuotantopanosten tulee pysyä annettujen resurssirajojen puitteissa. Palkkakertoimet kuvaavat eri henkilöstöryhmien vuosipalkkojen suuruutta. Nämä mallin parametrit antaa päätöksentekijä ja malli
laskee muuttujien arvot eli tuotettujen palvelujen sekä käytettyjen
resurssien määrän.
Kyseessä on lineaarinen tavoiteohjelmointimalli, jonka kohdefunktio minimoi annettujen palvelutavoitteiden ja tuotettujen palvelumäärien välistä eroa siten, ettei resurssirajoja ylitetä.
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Kuvio 4.

Palvelutavoitteiden tyydyttäminen

Malli koostuu varsinaisista laskentayhtälöistä, rajoituksista (epäyhtälöistä) ja opt~moitavasta lausekkeesta. Näiden seikkojen matemaattinen tarkastelu on esitetty liitteessä.
Apuyhtälöillä lasketaan tuotettujen palvelumäärien ja asetettujen
palvelutavoitteiden väliset poikkeamat. Optimointi tapahtuu minimoimalla näitä poikkeamia.
Kuvio 4 havainnollistaa kohdefunktiota. Siinä tuotantolinjat tarkoittavat erilaisia toimintoja, esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanottotoimintaa, terveysneuvontaa, laitoshoitopalveluita erikoisaloittain jne. Mallissa on kaikkiaan 49 tuotantolinjaa. Kohdefunktio
pyrkii tyydyttämään mahdollisimman hyvin kaikille tuotantolinjoille
asetetut palvelutavoitteet.
Optimointi tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa malli pyrkii kaikilla tuotantolinjoilla suhteellisesti yhtä lähelle tavoitearvoja. Tämä välitulos on ns. minimityydytysprosentti, joka
maksimoidaan annettujen resurssirajojen puitteissa, ja se on sama
kaikilla tuotantolinjoilla. Toisessa vaiheessa jäljelle jääneet vapaat
resurssit jaetaan päätöksentekijöiden antamassa tärkeysjärjestyksessä
eri tuotantolinjoille. Tällöin malli minimoi tavoitteiden ja tuotettavien palvelumäärien välistä tavoitepoikkeamaa.

5. Mallin parametrit
Parametrit ovat lähtötietoja, jotka mallin käyttäjä antaa. Kuvio 5
osoittaa millaisia tietoja tarvitaan. Siinä on kuvattu samat parametritiedot kuin kuviossa 3, mutta yksityiskohtaisemmin.
Kuvion tuotantolinjajako kuvaa nykyistä terveydenhuoltojärjestelmäämme. Siinä on neljä päälohkoa:
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- kansanterveystyö
- sairaanhoito
- sosiaalihallinnon alaiset terveyspalvelut
- yksityiset terveyspalvelut
Käytetty organisatorinen jako kuvaa päätöksenteon eriytyneisyyttä. Kansanterveystyön tavoitteiden määrääminen tapahtuu suunnittelun ensi vaiheessa lääkintöhallituksen kansanterveysosastolla. Sairaalaosasto ohjaa ja valvoo sairaanhoitoa. Sosiaalihallituksen hallinnonalaan kuuluvat sosiaalihallinnon alaiset terveyspalvelut. Lääkintöhallitus valvoo yksityissektorin toimintaa ja kansaneläkelaitos osallistuu
rahoitukseen, mutta yrittäjät itse vastaavat toiminnan suunnittelusta. Lääkintöhallituksen ja sosiaalihallituksen päätöksentekijät ovat
näin ollen mallin pääasiallisia käyttäjiä. Mallia tarvitaan valtakunnallisten keskipitkän aikavälin talous- ja toimintasuunnitelmien laadinnassa.
Mainitut neljä toimintalohkoa jakautuvat edelleen kapeampiin
tuotantolinjoihin laitostyypin, erikoisalan ja palvelumuodon mukaan.
Palvelutavoitteita asettaessaan mallin käyttäjät joutuvat ensiksi
sopimaan siitä, mikä on neljän organisatorisen lohkon tarjoamien
palvelusten jakauma. Tämän jälkeen joudutaan pohtimaan tarkemmin, mikä on niiden keskinäinen riippuvuus. Suppeampien palvelumuototason tuotantolinjojen välinen vuorovaikutus on tällöin ratkaiseva, koska palvelutavoitteiden korottaminen tietyllä tuotantolinjalla
saattaa aiheuttaa palvelusten kysynnän kasvua järjestelmän muissa
osissa. Jos esimerkiksi terveyskeskukset aloittavat laajan seulontatutkimusohjelman, sairaaloiden tulee olla valmiina hoitamaan seulonnassa löydetyt uudet sairaustapaukset. Tämän mallin avulla ei voida kuvata tätä potilaiden virtausta terveydenhuoltojärjestelmän sisällä, koska malli on staattinen. Dynaamisen mallin avulla se olisi
mahdollista, mutta koska nykyinen suunnitteluprosessi perustuu
staattiseen aj atteluun, on myös malli staattinen.
Kun mallia käytettiin, eri organisatoristen lohkojen päätöksentekijät antoivat palvelutavoitteet vuosille 1976 ja 1980. Suunniteltu
tuotannon volyymi perustui vuoden 1973 tuotanto lukuihin. Ennaltaehkäisyn ja avohoidon tavoitteet perustuivat eräissä tapauksissa valmiisiin väestön ikärakenteen huomioon ottaviin toimintaohjelmiin,
joissa on ilmoitettu asiakaskäyntien väestöön suhteutettu lukumäärä.
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Kuvio 5.
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Mallin rakennekaavio I.
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Nämä muutettiin absoluuttisiksi luvuiksi väestöennusteiden avulla.
Jos ohjelmia ei ollut, käytettiin yksinkertaista prosentuaalisen kas~
vun tai vähenemisen periaatetta. Yksityisten terveyspalvelujen tuotannon tavoitteita määriteltäessä oletettiin, että potilaskäyntien määrä lääkäriä kohden tulee säilymään nykyisen suuruisena. Laitoshoitolinjojen tavoitteet laskettiin sairaaloiden kapasiteetin perusteella.
Se on määritelty jokseenkin varmasti rakennussuunnitelmissa seuraaviksi viideksi vuodeksi eikä sairaansijojen käyttämättä jättäminen ole suotavaa.
Henkilökuntaa, sairaansijoja ja menopuitteita koskevat resurssirajat asetettiin myös vuosille 1976 ja 1980. Käytettävissä oleva henkilöstömäärä laskettiin koulutussuunnitelmista. Menopuitteiden määrittely perustui vuoden 1973 kustannuksiin. Oletettiin, että terveydenhuollon menot voivat kasvaa 5 % vuodessa. Arvioiden mukaan
bruttokansantuote tulee saman jakson aikana kasvamaan n. 4 %.
Menoparametri sisältää ainoastaan käyttötalouskustannukset. Investointeja kuvataan mallissa uusien sairaansijojen lukumäärällä, joka
perustuu rakentamissuunnitelmaan. Resurssiparametrien määrittely
oli helpoin tehtävä, koska resurssitarvelaskelmia on aina laadittu.
Mallin parametreistä kiintoisimpia ovat panostuotoskertoimet, jotka sisältyvät kuvion 5 keskellä olevaan neliöön. Ne kuvaavat suoriteyksikön »hintaa» ja »valmistusohjetta», joka kertoo kuinka paljon ja
missä suhteessa eri tuotantopanoksia tarvitaan suoriteyksikön tuottamiseen. Jos panostuotoskertoimet »käännetään nurinpäin» tuotospanossuhteiksi, ilmoittavat ne työn tuottavuuden ja toisaalta kunkin
henkilöstöryhmän työkuormituksen, esimerkiksi lääkärin vuosittaisen
potilaskontaktien lukumäärän. Jos tuottavuus on korkea, on työkuormituskin raskas. Nämä kertoimet kuvaavat myös palvelun laatua.
Kovin korkea työkuormitus saattaa merkitä laadusta tinkimistä.
Mallissa voidaan käyttää joko lähtöajankohdan panostuotoskertoimia tai tavoitteellisia resurssien käyttöä koskevia normeja. Kun
käytetään laskenta-ajankohdan tilastojen perusteella laskettuja kertoimia, malli ilmoittaa ennakoidun tuotantomäärän ja resurssien kulutuksen olettaen, että nykyiset tuotantosuhteet ja työnjako pysyvät
ennallaan. Jos mallin antama tulos ei ole tyydyttävä, osoittaa se, että
tuotantoprosessia tulisi mahdollisesti muuttaa. Tavoitteellisten ker-
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toimien avulla voidaan malliin sisällyttää ennakoidut ja suunnitellut
tuotantoteknologian ja työnjaon muutokset.
Mallin ensimmäisissä ajoissa panostuotoskertoimet perustuivat
vuoden 1973 tilastoihin. Toisin sanoen oletettiin, että tuottavuus, työkuormitus ja hoidon taso sä!lyvät suunnittelujakson aikana muuttumattomina.
Panostuotoskertoimien laskeminen osoittautui vaikeaksi tehtäväksi. Eri tuotantolinjojen suoritemääriä koskevat tiedot olivat verraten luotettavia, mutta resurssien käyttöä koskevia tietoja ei saatu
erikoisalan tarkkuudella. Tämän vuoksi projektiryhmä joutui perääntymään ja ottamaan käyttöön »minimallin», jossa ei ole erikoisalajakoa.Tässäkin malliversiossa osa kertoimista jouduttiin arvioimaan.

Palkkakertoimien avulla voidaan tutkia, mitä kustannusvaikutuksia seuraa erilaisista palkkapoliittisista ratkaisuista. Ensimmäisissä
tulostuksissa käytettiin vuoden 19'73 kokonaispalkkakustannuksia.
Malli siis osoitti tulevan menokehityksen lähtöajankohdan kustannustason mukaisena.
Mallissa on kaikkiaan 746 parametriä, jos molemmille suunnitelmavuosille annetaan eri parametrit. Vaikka osa parametreista säilytettäisiinkin ennallaan vuodesta toiseen, mallin käyttäjä joutuu tekemään satoja päätöksiä. Päätöksentekijänkin työkuorma on siis melkoinen.
Malli ei toimi, jollei sille anneta tavoitearvoja, panostuotos- ja
palkkakertoimia. Resurssirajojen käyttö ei sen sijaan ole välttämätöntä. Jos sama tulostus suoritetaan resurssirajoja käyttäen ja ilman
niitä, saadaan selville kuinka suuri on niiden kriittisten resurssien
lisätarve, joiden niukkuus estää tavoitteiden saavuttamisen.

6. Mallin muuttujat
Mallin muuttujia ovat tuotettujen asiakaskontaktien ja hoitopäivien
määrät ja käytettyjen resurssien määrä. Malli tulostaa raportin, joka
osoittaa, voidaanko suunniteltu palvelutuotanto toteuttaa käytettävissä olevilla resursseilla. Se myös osoittaa mitkä resurssit ovat kriittisiä. Tässä muodossaan malli kuitenkin osoittaa vain toimintamah-
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dollisuuksien uloimmat rajat. Todelliset toimintapuitteet saattavat olla
vieläkin rajoitetummat. Tulosten tulkinnassa tulisi erityisesti muistaa, että mallissa ei ole resurssirajoituksia ja -normitusta eri tuotantolinjojen käyttämien toimenpideosastojen, kuten laboratorion ja
i"öntgenin palveluille. Käytännössä nimenomaan näiden osastojen
rajoitettu kapasiteetti on palvelujen tuotannon pahin kapeikko.
Mallia voidaan käyttää monella tavoin ja saada erilaisia tuloksia
muuntelemalla laskentaohjeita tai käyttämällä erilaisia parametriarvoja. Päätöksentekijät voivat mallin käyttäjinä tehdä tuotantotavoitteita, henkilöstön määrää, rahoitusta, investointeja, palkkausta
ja tuottavuutta koskevia päätöksiä ja tutkia, mitkä ovat niiden vaikutukset palvelutuotantoon ja voimavarojen kulutukseen. Toisin sanoen mallin avulla voidaan simuloida päätöksentekoprosessia.
Tulostusraporttien luokitus noudattaa parametrien luokitusta.
Tuotantomäärät ja tarvittavat resurssit tulostetaan tuotantolinjoittain. Lisäohjelman avulla voidaan rahoitusraportissa ilmoittaa, mikä
on valtion, kuntien, potilaiden ja sairausvakuutuksen osuus menoista.
Mallilla on kokeiltu joitakin kertoja. Projektiryhmän käsityksen
mukaan tulokset ovat lupaavia. Henkilöstön käyttöä kuvaavissa panostuotoskertoimissa esiintyvät arviointivirheet heikentävät tosin tuloksia, mutta tulokset ovat ymmärrettävissä ja voidaan tulkita. PuutteIstaan huolimatta malli kuvaa todellisen terveydenhuoltojärjestel..
män toimintaa niin hyvin, että sitä voitaisiin käyttää suunnitteluvälineenä.

7.

Mallin ympäristö

Kuvio 6 esittää niitä hallinnollisia yksiköitä ja järjestöjä, jotka saattavat olla kiinnnostuneita mallin tuottamista laskelmista. Kuten edellä on todettu, mallilla olisi käyttöä lääkintöhallituksen kansanterveysja sairaalaosastojen laatiessa toimintasuunnitelmiaan. Suunnitteluosasto voisi käyttää sitä valtion toiminta- ja taloussuunnitelmaa
(KTS) laatiessaan. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö osallistuvat emo suunnitelmien laadintaan. Mallin avulla voitaisiin arvioida koulutustarvetta, joten ammattikasvatushallitus voisi
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Kuvio 6.

Mallin ympäristö.

käyttää sen tuloksia. Kunnalliset järjestöt ja yhteistyöelimet ovat
kiinnostuneita menokehityksestä, ammattijärjestöt työolosuhteista
(panostuotoskertoimet) ja palkkakertoimista. Veronmaksajaakin
asia koskettaa.

8. Kehittämisnäkymät
Jos malli tai sen perustana oleva ajatuskehikko hyväksytään, tulee se
vaikuttamaan erityisesti terveydenhuollon tietojärjestelmän kehittämiseen. Malli antaa myös virikkeitä tutkimustoiminnalle. Sen tulokset paranisivat, jos tiedettäisiin enemmän potilasvirtaamista terveydenhuoltojärjestelmän sisällä, eri palvelumuotojen vaikuttavuudesta
ja tuotantoprosessista terveydenhuoltolaitoksissa.
Mallin käyttökelpoisuuden tärkein kriteeri on, vastaako se sitä
käsitystä, joka päätöksentekijöillä on terveydenhuoltojärjestelmän
toiminnasta. Vain kokeilemalla ja käyttämällä mallia voidaan tutkia,
kuvaako se reaalimaailman tapahtumia vai ei.
Projektin johtoryhmä on ehdottanut, että mallityöskentelyä tulisi j.at~aa ja tätä varten tulisi perustaa työryhmä lääkintöhallitukseen. Työryhmän päätehtävänä on suunnitella mallin tarvitsemien
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lähtötietojen hankinta. Tämä tulee vaikuttamaan terveydenhuoltolaitosten suunnittelu- ja laskentajärjestelmien kehittämiseen. Myös
mallin rakennetta jouduttaneen edelleen kehittämään. Tavoitteena
on mallin käyttö terveydenhuollon valtakunnallisia määräaikaissuunnitelmia laadittaessa.
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Liite
Terveysp-alvelujen tuotantomallin raatemaattinen esitys
Mallin tärkeimpiä muuttujia ovat eri tuotantolinjoilla tuotetut palvelumäärät Xi, ... ,xn
sekä näiden tuottamiseen käytetyt erilaisten resurssien määrät Yi, "', Ym. Varsinaisia
politiikkaparemetrejä (mallille lähtötietoina annettavia arvoja) ovat kunkin tuotantolinjan ja resurssilajin panostuotoskertoimet nij, i = 1, "', n, käytettävissä olevien
resurssien ylärajat ~i, "', ~m kullekin resurssilajille sekä palvelumäärille asetettavat
tavoitearvot 'ii, "', 'in.
Malli on toteutettu lineaarisena tavoite~hjelmointimallina, jonka periaate voidaan
esittää seuraavana kaaviona:

------

-----resurssien
ylärajat

resurssien
käyttö

tuotetut
palvelut

poikkeamat

palvelutavoitteet

Xi

Ui

'il

Xn

un

-----

~

~1

panostuotoskertoimet

Yl

+

n11,··nln

Ym

t
MINIMOIDAAN

Käytetyt resurssit lasketaan tuotetuista palveluista periaatteessa yksinkertaisella
matriisiyhtälöllä:
(1)

eli Yj

n

=

1,.", m

;2 nij xi'
i

=

1

eli resurssit =

;2 panostuotoskertoimet

X

palvelut.

Käytännön toteutuksessa on laskentatapa teknisistä syistä johtuen muutettu siten,
että resurssien käyttö on laskettu erikseen laitostyypeittäin ja palkkamenot on laskettu
käytetyistä henkilökuntaresursseista palkkakertoimilla.
Käytettävien resurssien on pysyttävä ylärajojen puitteissa:
(2) Yj ~ ~j,
j = 1, "', m
käytetyt resurssit < resurssien ylärajat.
Tavoitefunktion konstruoinnissa tarvitaan apuyhtälöt (3) ja (4):
(3)

xi

+ Ui =
+

eli palvelut

'ii,

poikkeamat

i

= 1, ''', n

palvelutavoitteet.
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(4)

eli

Xi

>

v . '1:i
100 ' kaikilla i = 1, ... , n

eli palvelumäärä

>

minimityydytys

0/0'

palvelutavo~te.

Varsinainen minimoitava tavoitefunktio on:
n

z = - av

(5)

+ .2

(Ji

Ui

i=l

missä a ja (Ji ovat teknisiä painokertoimia, jotka priorisoivat haluttujen tuotantolinjojen poikkeamat. Tavoitefunktio siis ensisijaisesti maksimoi minimityydytysprosenttia v ja toissijaisesti minimoi poikkeamia ui halutussa priorisointijärjestyksessä.
Käytännön toteutuksessa yksityisen sektorin tuottamia palvelumääriä on pidetty
siinä määrin annettuina, että niiden arvot on kiinnitetty suoraan tavoitearvoiksi, so.
X

=

'1:.

Mallia käytettäessä tarvitaan vielä erillinen raportointiohjelmisto, joka laskee päätöksentekijän haluaman tarkemman informaation mallin tuloksista, kuten eri tuotantolinjojen tavoitteensaavutusasteet, resurssien käyttöasteet ja resurssien käytön jakauman eri tuotantolinj oille.
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John Rafferty (ed.):
Health,

Manpower

and Productivity.

Lexington Massachusetts, Toronto, London (Lexington Books) 1974. 227 sivua.

Terveydenhuollon taloustiede on 1950luvun loppupuolelta lähtien ollut taloustieteilijöiden kasvavan mielenkiinnon kohde, joskin aivan viime vuosina
kiinnostus aiheeseen on lisääntynyt eniten. Tutkimuksien kiihottajana on ollut
terveydenhuoltosektorin alati kasvava
osuus bruttokansantuotteesta useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Jotta tarpeettomia kustannustennousuja voitaisiin välttää ja kansantalouden niukat
resurssi t saataisiin hyödynnetyksi parhaalla mahdollisella tavalla, on huomiota kiinnitetty ennen kaikkea terveydenhuollon resurssien allokoimisen tehokkuuteen. Riippumatta siitä, kuinka suuri terveyspalvelusten kysyntä on, muodostaa panos-tuotos -suhteen parantaminen erään tärkeän tekijän »tehokkuuden» saavuttamisessa terveyspalvelusten tuotannossa. Terveyspalvelusten
ongelmakenttää käsi tel täessä voidaan
panosten tarkkaa analysoin tia pi tää
välttämättömänä myös toisestakin syystä: jos pitää paikkansa, että resurssien
tarj onta on terveyspalvelusten kysynnän päädeterminantti, niin tutkimukset,
joissa kysynnän perustana ova t »terveystarpeet» (biologisten tekijöiden ja
teknologian sekä ostovoiman muodosta-

mat), ovat menettäneet käytännöllisen
merkityksensä. On näin ollen aika siirtää tutkimuksen ja politiikan painopiste tarjontapuolelle.
Käsillä oleva teos pyrkii nimensä mukaisesti antamaan kuvan terveystyövoiman ja tuottavuuden välisestä riippuvuudesta ja terveydenhuollon kustannusten määräytymisestä tästä lähtökohdasta. Teos jakaantuu kahteen osaan,
joista ensimmäisen osan kuudessa eri
kirj oituksessa käsi tellään terveyden..
huollon eri os~-alueiden työvoiman
tuottavuutta ja toisen osan ainoassa luvussa luodaan yleiskatsaus terveystyövoiman tuottavuuden tutkimukseen.
Teoksen osaksi kartoittava, osaksi tulevaisuuden suuntaviivoja luova luonne on
seurausta siitä, että osaluvut on koottu
samaan niteeseen Yhdysvaltain keskushalli tuksen toimeksiannosta suori tetusta
terveyssektorin kartoituksesta, josta
eräs osa-alue - terveystyövoiman tuottavuus - tutkittiin National Center of
Health Services Research -laitoksen
alaisuudessa. Kuten teoksen toimittaja
mainitun laitoksen esimies John Rafferty toteaa, teos on tar koi tettu lähinnä
menneisyyden terveystaloustieteen tutkimuksen kriittiseksi arvioksi ja tulevaisuuden tutkimuksen tarpeen korostamiseksi, jolloin taloustieteilij ä t, joilla
ei vielä ole perusteellista kuvaa terveystaloustieteen ongelmista, voivat
saada mahdollisimman suuren hyödyn
ja kattavan yleiskuvan kOe aiheesta.
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Teoksen ensimmäisessä luvussa Uwe
E. Reinhardt ja Kenneth R. Smith käsittelevät avohoidon työvoiman substituutiomahdollisuuksia, lähinnä teknisen
toteuttamisen suomien mahdollisuuksien kannalta. Käsiteltyään e~ilaisia
tuotantofunktioita ja suoritettuaan empiirisiä laskelmia tekijät esittävät yhteenvedon tehdyistä tutkimuksista ja
pohtivat tulevaisuuden tutkimuksen
suuntaviivoja.
Toisessa luvussa Richard M. Schejjler
tarkastelee terveydenhuollon skaalatuottoja ja tuottavuutta. Scheffler painottaa eroa, joka vallitsee tuottavuudessa eri tuotantotasoilla ja määrittelee
keskeiset tutkimusongelmat. Lopuksi,
kuten kaikissa muissakin luvuissa, tekijä etsii pääteemat omasta aihepiiristään, joihin tulevaisuuden tutkimustyön
olisi hedelmällisintä keskittyä.
Kolmannessa luvussa Frank A. Sloan
käsittelee kiihokkeiden vaikutusta lääkäreiden suorituskykyyn. Sloanin päätöksentekomalleja rajoittavat niistä tehdyt oletukset, joista voidaan olla myös
toista mieltä. Sloan vertaa malliensa
toimivuutta käytäntöön ja käsittelee
myös ryhmätyön vaikutusta kustannusten ja tuottojen jakoon.
Neljännessä luvussa Frederick L.
Golladay käsittelee sinänsä mielenkiintoista, mutta ehkä osittain taloustieteen
piirin ulkopuolellekin kuuluvaa ongel,;..
maa, potilaan itsensä osallistumista
tuottavuuden lisäämiseen. Kysymys on
potilaan tai hänen perheensä substituoivasta vaikutuksesta varsinaisen terveystyövoiman osuutta vähentämällä ja
näin saavutetuista kustannussäästöistä.
Lukuun liittyy laaja kirjallisuuslähdeliite.
Paul J. Feldstein pystyy viidennessä
luvussa määrittelemään monia käsittei9
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tä yksiselitteisesti luodessaan katsauksen hammashoidon tuottavuuteen (esim.
tuotos-käsite). Feldstein rajoittaa tarkastelunsa tuottavuuden lisäämisestä
pelkästään aputyövoiman tehokkaampaan käyttöön ja koulutuksen tehostamiseen ja jättää esim. teknologian kehityksen tarkastelunsa ulkopuolelle.
Kuudennessa luvussa H. E. Frech tarkastelee vähälle huomiolle jäänyttä
aihetta, nimittäin lakien ja asetusten
säätelemää ammattipätevyysnormistoa,
ja toteaa, että tuottavuuden parantaminen on kiinni myös näistä tekijöistä.
Ongelmapiiri kuuluu kuitenkin laajempaan, koko terveyspolitiikan suuntaa
kartoittavaan kokonaisuuteen.
Teoksen toisen osan ainoassa luvussa
Jack Hadley luo laajan yleiskuvan terveystyövoiman tuottavuuden tutkimukseen, mutta samalla luku toimii tavallaan edellisten lukujen yhteenvetona ja
tiivistelmänä tulevaisuuden päätutkimuskohteista. Pientä ihmetystä tosin
herättää se, että yleiskatsaus on sijoitettu teoksen loppuun, sillä deskriptiivisen luonteensa puolesta se sopisi paremminkin johdannoksi teoksen muille
luvuille.
On totta, että terveydenhuoltosektorin nykyinen kasvuvauhti ei voi pitkään jatkua samanlaisena. Niukkojen
resurssien tarkoituksenmukainen allokoiminen on siten pääkysymys, kun pyritään tarjoamaan riittäviä terveyspalveluksia väestölle. Tässä mielessä John
Raffertyn toimittama Health, Manpower
and Productivity pyrkii antamaan oman
ratkaisunsa terveystyövoiman osalta.
Teos täyttää myös toimittajansa toivo ...
muksen aihepiirin esittelemisestä niille taloustieteilijöille, jotka eivät ole
aikaisemmin tutustuneet alueeseen.
Suomalaisen terveydenhuollon talous-
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ongelmat poikkeavat ehkäpä suurestikin
amerikkalaisista, mutta sen ei pitäisi
tietenkään olla teoksen puute, vaan pi-

ken1minkin kiihotin ongelmien ratkomiseen meikäläisessä ympäristössä.
Jorma Vanninen
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työväenasuntojen rakentamisen edistämiseksi
VI. Otto Stenroth ja Einar Böök
Asuntokysymyksiä
VII. J. H. Vennola Venäjän asema
Suomen viljantuonnissa
VIII. K. V. Hoppu Viljatulli, miten
arvosteltava

IX. Oskari Autere Katsaus Suomen kunnallisverotuksen kehitykseen
X. Yrjö Harvia Tonttiäyrikysymys kaupungeissamme
XI. K. V. Hoppu Suomen rahamarkkinat vuosina 1903-1912
XII. Yrjö
Harvia
Kaupunkien
yleisen
kunnallisverotuksen
uudistamisesta
XIII. Hugo Rautapää Tuulaakimaksun kehityksestä ja oikeudellisesta luonteesta
XIV. Paavo Korpisaari Suomen rahan arvon aleneminen
XV. Paavo Korpisaari Rahaolojemme uudistaminen
XVI. Y. O. Ruuth Valtiotieteellisistä opinnoista Suomessa
XVII. Yrjö Harvia Kunnallisverotuksen uudistuksen suuntaviivoja
XVIII. Laura Harmaja Nykyajan kulutuspolitiikan tehtäviä
XIX Max Sering Maailmansodan
taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset
XX. K. V. Hoppu Setelirahoitus
XXI. Kyösti Haataja Maa- ja maanvuokrapolitiikkamme vaiheita yleisten talous- ja oikeusperiaatteiden valossa
XXII. E. Nevanlinna Taloudellisia
välttämättömyy ksiä
XXIII. Osk. Groundstroem Suomen
virallinen maataloustilasto
XXIV. Kyösti Järvinen Suomen valtion talous
XXV. Br. Suviranta Valtionrautateiden tulotalous
Tilaukset kauppat. maist. Roy Dahlstedt, Helsingin kauppakorkeakoulu,
Chydenia,
Runeberginkatu
22-24,
00100 Helsinki 10, puh. 441 291/392.

eurooppa etykin jälkeen
•

Mikä on ETYKin merkitys Suomen, Neuvostoliiton, Saksan liittotasavallan ja Jugoslavian ulkopolitiikan kannalta? ETYKasiantuntija' kustakin maasta kartoittaa
tilannetta.

•

Miten idän ja lännen suhteet kehittyvät
ETYKin jälkeen? Suomalaisten asiantuntijoiden aiheina ovat valtioiden välisten
suhteiden periaatteet, sotilaallisen jännityksen Iientyminen, taloudellinen integraatio ja yhteistyö sekä tiedonvälitys.

•

Katsaus ETYKin
Helsingissä.

•

Liitteenä
meksi.

ETYKin

työhön

Genevessä

päätösasiakirja

ja

suo-

Ulkopolitiikka on maamme ainoa ulkopolitiikan erikoislehti. Se käsittelee neljästi vuodessa Suomen ulkopolitiikan kannalta keskeisiä ja ajankohtaisia kysymyksiä.
Tämän vuoden ensimmäinen aihe oli Pohjolan ydinaseeton vyöhyke, toinen numero
omistettiin presidentti Urho Kekkoselle ja se
käsitteli Suomen ulkopolitiikan ajankohtaisia
'näkymiä. Vuoden viimeinen numero tarkastelee mm. tieteellis-teknistä yhteistyötä. Sama
tahti jatkuu vuonna 1976.
Ulkopolitiikkaa julkaisee Ulkopoliittinen instituutti. Irtonumeroita (5,- mk) myyvät Rautakirja ja hyvin varustetut kirjakaupat.
Ulkopolitiikka on ajassa mukana. Ole sinäkin
ja tilaa se.

Ulkopolitiikka puhuu näistä kysymyksistä tämän vuoden kolmannessa numerossaan, joka
ilmestyy joulukuussa. 80 sivua.

Yll1opolitiikka

Vuosikerta 20,- mk
Tilausosoite: Museokatu
18 A 9, 00100 Helsinki 10
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