
Hyksin tuottavuutta paransivat seuranta ja uusien 
sairaaloiden liittäminen  
Helsingin yliopistollinen keskussairaala piti pitkään perää yliopistosairaaloiden tuottavuusvertailuissa. 
Vuodesta 2007 lähtien Hyksin tuottavuus on kuitenkin parantunut ja sairaala on sijoittunut eri vuosina 
vertailussa kärkeen tai keskikaartiin. 

Perusta tuottavuuden paranemiselle luotiin vuonna 2006, kun nykyinen Hyksin sairaanhoitoalue 
perustettiin, kertoo sairaanhoitoalueen johtaja Jorma Lauharanta. Hyksin sairaalat Helsingissä, sekä 
Jorvin ja Peijaksen sairaalat Espoossa ja Vantaalla yhdistettiin yhden johdon alaisuuteen ja 
tulosyksiköiden toimintaa alettiin johtaa niin sanotun divisioonamallin mukaisesti. ”Tämän seurauksena 
sairaaloiden välillä vallinnut ’kilpavarustelu’ loppui ja päällekkäisyyksiä voitiin purkaa,” Lauharanta 
tiivistää. 

Päällekkäisyyksien karsimisen lisäksi Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden liittäminen Hyksiin on eittämättä 
myös parantanut alueen vertailukelpoisuutta muihin sairaanhoitopiireihin nähden. 

Lauharanta korostaa, että tuottavuutta on parannettu Hyksissä viime vuosina määrätietoisin toimin ja 
tuottavuuden vuosittaiselle kasvulle on asetettu 1,5–2 prosentin tavoite. ”Tuottavuuden seurantaa 
varten luotiin fullNordDRG-tuotteistukseen perustuva mittari, joka kuvaa sairaalan tuotantovolyymin 
kustannuspainotettuina hoitotapahtumina eli DRG-pisteinä,” Lauharanta kertoo. ”Henkilötyön tuottavuus 
saadaan suhteuttamalla DRG-pisteet henkilötyövuosiin, ja kokonaistuottavuus suhteuttamalla DRG-
pisteet kokonaiskustannuksiin.” 

Ajantasaista tuottavuustietoa 
Tuottavuustiedot päivittyvät Hyksissä kerran kuussa, joten DRG-mittarilla saadaan täsmällistä ja 
ajantasaista tietoa. Tarkka seuranta on Lauharannan mukaan tukenut pitkäjänteisen 
tuottavuusohjelman toteuttamista: ”Hyksin henkilötyön tuottavuus on parantunut joka vuosi vuoden 
2007 jälkeen 1,3–3,5 prosenttia. Kokonaistuottavuus on parantunut vuosittain 1,7–4,4 prosenttia, kun 
otetaan huomioon kustannustason eli tässä tapauksessa sairaalakustannusindeksin nousu.” 

Hyksin alueella on pitkäjänteinen, lautakunnan hyväksymä tuottavuuden kehittämisohjelma. Ohjelman 
hankkeet ovat vastuutettuja ja aikataulutettuja. Ohjelma päivitetään kaksi kertaa vuodessa. 

Prosessien sujuvuutta on parannettu muun muassa tehostamalla leikkaussaliprosessien 
tuotannonohjausta ja laajentamalla päiväsairaalatoimintaa perinteisen vuodeosastotoiminnan 
korvaajana. Toiminnallisia päällekkäisyyksiä on poistettu keskittämällä vaativampia hoitoja 1–2 
toimipisteeseen. Uusia innovaatioita on hyödynnetty muun muassa ottamalla käyttöön sähköisiä 
palveluita. Tukipalvelujen tuotannosta sairaanhoitopiirissä vastaavat muodostetut liikelaitokset. 
Sairaanhoidollisten tuotantoyksiköiden ja liikelaitosten välille on luotu sisäinen tilaaja-tuottajamalli. 

”Myös hoidon laatu on parantunut” 
Tuottavuushankkeet ovat Lauharannan mukaan parantaneet myös hoidon laatua ja vaikuttavuutta: 
 
”Tuottavuuden seuranta vaatii rinnalleen ehdottomasti myös hoidon saatavuuden, laadun ja 



vaikuttavuuden seurannan. Hoidon saatavuustieto ja odotusajat päivittyvät nykyisin päivittäin ja 
potilastyytyväisyyttä seurataan toistuvilla kyselyillä.” 

Potilasvahinkoja sairaanhoitopiirissä on Lauharannan mukaan tuotantomäärään nähden edelleen 
vähiten maassa. ”Potilasvahinkojen seurannasta ollaan siirtymässä seuraamaan aiempaa laajemmin 
potilasturvallisuusasioita.” Vaikuttavuuden seurannassa Hyks on ollut Lauharannan mukaan vuosien 
ajan edelläkävijä 15D-elämänlaatumittarin hyödyntämisessä. 

Tuottavuuden parantuminen on tehostanut hoidon saatavuutta ja lyhentänyt odotusaikoja. Vuoden 2010 
aikana yli kuuden kuukauden jonot saatiin purettua kokonaan. ”Samanaikaisesti potilastyytyväisyys on 
pysynyt korkealla tasolla. Viimeinen tulos vuodelta 2010 oli 8,5/10.” 

Tärkeitä seurattavia ovat myös työilmapiiri ja työhyvinvointi. Niitä Hyksissä kartoitetaan vuosittain 
työolobarometrillä. ”Ja työhyvinvointi-indeksit, nekin ovat parantuneet,” Lauharanta summaa. 

Hoidon tarve lisääntyy 
Tuottavuuden, hoidon laadun ja työhyvinvoinnin paranemista tarvitaan, sillä hoidon tarve ja kysyntä 
lisääntyvät alueella koko ajan. 

Koko HUS:in alueella ja erityisesti pääkaupunkiseudulla väestönkasvu on voimakasta, vähintään yksi 
prosentti joka vuosi. Samalla väestö ikääntyy. ”Lisäksi pääkaupunkiseudulle on ominaista väestön 
sosioekonominen polarisaatio. Lähetteiden määrä on jatkuvasti kasvussa. Kasvava kysyntä edellyttää 
jatkossakin parantuvaa tuottavuutta,” Lauharanta päättää – ja Optimi kiittää. 
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