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Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2006

Stakes, Työpapereita 3/2008

Esipuhe

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes (CHESS ja Finohta) ja Lääketeol-
lisuus ry sopivat elokuussa 2007 vuonna 2003 julkaistun raportin ”Terveydenhuollon yksikkö-
kustannukset Suomessa vuonna 2001” päivittämisestä vuoden 2006 tiedoilla. Päivityksen ovat 
tehneet tutkijat Timo Hujanen, Satu Kapiainen, Ulla Tuominen ja tutkimusprofessori Markku 
Pekurinen CHESSistä. Kaikkien tarkasteltujen palveluiden osalta on pyritty edellistä raporttia 
parempaan edustavuuteen. Raportin sisältöä on uudistettu aiemmasta raportista saatujen pa-
lautteiden mukaisesti. 

Raportin laatimista on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Stakesista tutkimuspro-
fessori Markku Pekurinen (CHESS) ja professori Harri Sintonen (Finohta) sekä Lääketeollisuus 
ry:n edustajana terveystalousyksikön esimies Vesa Jormanainen Pfizer Oy:sta, erityisasiantuntija 
Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitosta, vastaava tutkija Timo Maljanen Kansaneläkelaitoksesta, eri-
koistutkija Veli Laine sosiaali- ja terveysministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Marja Tuovinen 
valtionvarainministeriöstä. Stakesissa raportin rajauksia ja aineistojen valintaa on valmistellut 
projektiryhmä, jonka työskentelyyn ovat raportin laatijoiden lisäksi osallistuneet tutkimuspro-
fessori Unto Häkkinen, tutkimuspäällikkö Miika Linna ja tutkija Mikko Peltola CHESSistä, 
erikoistutkija Pirjo Räsänen Finohtasta sekä tutkijat Jan Moilanen ja Petri Matveinen Stakestie-
dosta sekä erikoistutkija Elina Pylkkänen Stakesin sosiaalitalouden tutkimusohjelmasta. Lisäksi 
raportista on pyydetty kommentteja yliproviisori Akseli Kiviojalta Lääkkeiden hintalautakunnasta, 
kehittämispäällikkö Päivi Voutilaiselta sosiaali- ja terveysministeriöstä ja kehittämispäällikkö Sari 
Kauppiselta Stakestiedosta. Raportin tietojen keruuseen ja tietojen arviointiin on osallistunut 
myös muita henkilöitä Stakesin eri yksiköistä. 

Terveyspalvelujen yksikkökustannusten käyttötarpeet ovat laajentuneet viime vuosina. Ai-
kaisemmin tuotettuja tietoja on käytetty hyvin paljon erilaisissa terveydenhuoltoa käsitelleissä 
tutkimuksissa. Vuonna 2003 julkaistusta vastaavasta raportista on tullut yksi eniten käytettyjä 
terveydenhuollon taloutta koskevia raportteja Suomessa. Tästä johtuen on tämän raportin tietojen 
laatuun ja kattavuuteen kiinnitetty erityisesti huomiota. Raportin tiedot on pyritty laatimaan siten, 
että ne olisivat mahdollisimman hyvin yhteensopivia ja vertailukelpoisia koko maata koskevien 
terveysmenotietojen ja yksittäisten palvelujen yksikkökustannusten kanssa.

Tämän raportin punaiseksi langaksi otettiin julkaistavien tietojen luotettavuus. Tähän on 
pyritty, mutta on todettava, että maailma ei ole vielä kaikkien kustannustietojen osalta täydellinen. 
Koska kaikista eri tutkimushankkeissa tarvittavista yksikkökustannuksista ei ole saatavissa koko 
maata edustavia yksikkökustannuksia, annetaan raportissa ohjeita miten luotettavin mahdollinen 
tieto on saatavissa.

Johdannossa kerrotaan lyhyesti miksi terveydenhuollon yksikköyksikkökustannusten käyttö 
on perusteltua ja välttämätöntä tutkimuksessa ja eritasoisissa selvityksissä. Johdannossa kuvataan 
miten yksikkökustannuksia käytetään muissa maissa ja mainitaan näiden maiden tärkeimpiä 
tietolähteitä. Lisäksi pohditaan lyhyesti eri maissa käytettyjen tietojen vertailtavuutta.

Raportissa kuvataan aluksi terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvän sosiaalihuollon, 
erityisesti vanhustenhuollon ja hoivan voimavarojen arvioinnin perusperiaatteet ja keskeinen kä-
sitteistö. Yksikkökustannukset esitetään palveluryhmittäin. Jokaisessa palveluryhmässä kuvataan 
yleisesti palveluryhmää ja palvelujen kustannusrakennetta, yksikkökustannustiedot eritellään 
tekstissä tai taulukossa riippuen palveluryhmään kuuluvien palvelujen määrästä. Lopuksi kunkin 
palveluryhmän kohdalla esitetään suositukset tietojen käytöstä ja mahdolliset tietojen käyttöön 
liittyvät varaukset sekä arvio tietojen luotettavuudesta.
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Tiivistelmä

Timo Hujanen, Satu Kapiainen, Ulla Tuominen, Markku Pekurinen. Terveydenhuollon yksikkö-
kustannukset Suomessa vuonna 2006. Stakes, Työpapereita 3/2008. 107 sivua, hinta 20 €. Helsinki 
2008. ISBN 978-951-33-2088-1

Raportissa esitetään tavallisimpien terveyspalvelujen ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalipal-
velujen yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2006 sekä annetaan ohjeita tietojen käytöstä ja 
käyttöön liittyvistä rajoituksista. Raportti sisältää terveys- ja hoivapalvelujen yksikkökustannuksia 
perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, tutkimus- ja hoitopalveluista, hoivapalveluista 
ja yksityisistä terveyspalveluista. Lisäksi raportissa käsitellään lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja 
apuvälineiden kustannuksia sekä hoitoon liittyviä aika- ja matkakustannuksia.

Esitettyjä yksikkökustannuksia voidaan käyttää esimerkiksi arvioitaessa eri väestö- ja potilas-
ryhmien terveys- ja hoivapalvelujen käytön kokonaiskustannuksia. Kunnat ja palvelujen tuottajat 
voivat käyttää tietoja vertailuhintoina, tietoja voidaan käyttää myös arvioitaessa hoitokäytäntöjen 
muuttamisen kustannusvaikutuksia. Raportti on tarkoitettu kaikille, jotka joutuvat arvioimaan 
terveydenhuollon toiminnan taloudellisuutta, tekevät terveydenhuoltoa koskevaa taloudellista 
arviointitutkimusta ja taloudellista tutkimusta suomalaisista terveys- ja hoivapalveluista.

Terveys- ja hoivapalvelujen yksikkökustannukset on nyt kolmannen kerran koottu yhteen 
tietolähteeseen. Tavoitteena on jatkaa edelleen yksikkökustannuksiin liittyvää työtä päivittämällä 
esitettyjä kustannustietoja noin kolmen vuoden väliajoin.

Avainsanat: terveydenhuolto, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, vanhustenhuolto, kustannukset, 
yksikkökustannukset, kustannusten arvioiminen, kustannuslaskenta
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JOHDANTO

Terveystaloudellisissa analyyseissa tarvitaan eri terveyspalvelujen ja usein myös sosiaalipalvelujen 
yksikkökustannustietoja. Suomalaista hoitokäytäntöä arvioivissa tutkimuksissa ja selvityksissä on 
suositeltavinta käyttää mahdollisimman hyvin suomalaista käytäntöä edustavia keskimääräisiä 
palvelujen tuotantokustannuksia. Kustannustietoina voidaan käyttää toimintolaskennan avulla 
saatuja kustannuksia ja kuntalaskutukseen perustuvia keskimääräisiä laskutushintoja kuitenkin 
niin, että kaikki kustannuserät on otettu huomioon. Terveystaloudellisissa selvityksissä on käy-
tetty ja käytetään edelleen myös yksittäisten palvelujen tuottajien kustannus- tai hintatietoja, 
koska kaikista palveluista ei ole saatavissa koko maan kattavia yhtenäisiä yksikkökustannuksia. 
Yksittäisten palveluntuottajien tiedot eivät luonnollisestikaan kuvaa valtakunnallisia hoidon 
keskimääräisiä kustannuksia, mutta joissakin tilanteissa yksittäisen tuottajan tietojen käyttö on 
perusteltavissa. Koska kattavien yksikkökustannustietojen kerääminen ja tuottaminen saattaa 
olla hyvin aikaa vievää ja kallista, on yhtenäisten yksikkökustannusten käyttäminen monissa 
tilanteissa riittävää ja perusteltua. 

Julkaistujen taloudellisten arviointitutkimusten systemaattisessa kustannustietojen tarkaste-
lussa on havaittu, että kustannusten arvioinnin ja arvottamisen menetelmät ja lähteet vaihtelevat 
huomattavasti (Stone ym. 2000). Käytettyjen menetelmien epäyhtenäisyys ja raportoinnin puut-
teellisuus vaikeuttavat tutkimustulosten vertailua ja käyttöä terveydenhuollon päätöksenteossa. 
Eri maissa tehtyjen tutkimusten vertailtavuutta vaikeuttavat mm. erilaiset palvelujen tarjontatavat, 
rahoitusjärjestelmät, kannusteet ja kustannuslaskentamenetelmät (Drummond ym. 2001). Ver-
tailtavien palveluiden tuotantokustannusten vaihtelu maasta toiseen vaikeuttaa yhdessä maassa 
tehtyjen taloudellisten arviointien tulosten siirtämistä toiseen maahan. Jos analyysissa käytetyt 
kustannustiedot eivät edusta edes kansallisia keskimääräisiä yksikkökustannuksia, on vaikea 
yleistää taloudellisen arvioinnin tuloksia koko maata koskevaksi. Yhtenäisillä menetelmillä 
määriteltyjä kansainvälisiä yksikkökustannuksia ei ole ja tuottajittain palveluiden tuottamisen 
kustannukset saattavat vaihdella runsaasti.

Taloudellisissa arviointitutkimuksissa ja -selvityksissä vertaillaan usein hoidon vaikuttavuu-
den ja voimavarojen käytön eroja eri potilasryhmissä. Erot potilasryhmien hoitojen kokonaiskus-
tannuksissa voivat johtua eroista käytettyjen voimavarojen määrässä ja/tai eri palvelutuottajien 
yksikkökustannuksista. Yhtenäisten yksikkökustannusten käyttö vakioi tarkasteluista pois eron 
palveluntuottajien toiminnan taloudellisuudessa. Yhtenäisillä yksikkökustannuksilla arvotettu 
voimavarakäyttö kuvaa rahamääräisesti keskimääräistä potilasryhmien voimavarojen käyttöä 
koko maan tasolla, mikä on usein tarkastelun tavoite. Yhtenäiset yksikkökustannukset eivät kuvaa 
yksittäisessä sairaalassa tai terveyskeskuksessa annetun hoidon toteutuneita kustannuksia.

Ensimmäiset yksikkökustannuslistat laadittiin Australiassa vuonna 1993 ja samalla julkais-
tiin myös kansallinen ohjeistus terveydenhuollon taloudellisten arviointien tueksi lääketeolli-
suudelle. Kanadassa julkaistiin 1990-luvun loppupuolella kustannuslistat kahdessa osavaltiossa, 
Albertassa ja Manitobassa, ja vuonna 1999 perustettiin kansallinen työryhmä, jonka tehtävänä 
oli määrittää yksikkökustannukset yleisesti käytetyille terveydenhuollon palveluille osavaltioiden 
ja koko maan tasolla. Kanadalaiset taloudellisen arvioinnin suositukset tukevat erityisesti juuri 
yhtenäisten yksikkökustannusten käyttöä (CADTH 2006). Hollannissa kansallinen ohjeistus 
julkaistiin vuonna 1999. Useat maat ovat julkaisseet kustannusaineistoja esimerkiksi sairaaloittain 
(Iso-Britannia, Australia) sekä kansallisia ohjeistuksia lääketaloudellisia selvityksiä varten, mutta 
varsinaisia suosituksia yksikkökustannusten käytöstä on vähän. Englanninkielisiä ohjeistuksia 
terveystaloudellisia selvityksiä varten löytyy maittain internetistä1.

�	 http://www.ispor.org/PEguidelines/COUNTRYSPECIFIC.asp	[8.�.2008].
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Ison-Britannian terveysministeriö2 on julkaissut vuodesta 1998 terveyspalvelujen keskimää-
räisiä yksikkökustannuksia ns. Reference Costs-julkaisuissa, joista vuoden 2005/06 julkaisu on 
saatavissa internetistä3. Kentin yliopiston Personal Social Services Research Unit (PSSRU) on 
tuottanut yksikkökustannusraportteja vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollosta. Vuoden 2006 
raportissa on muun muassa vanhustenhuollon ja mielenterveyspalveluiden yksikkökustannuksia 
ja myös se on saatavissa internetistä4.

Ruotsissa Socialstyrelsen vastaa terveydenhuoltoa koskevan kustannustiedon tuottamises-
ta. Se julkaisee internetissä mm. sairaaloiden DRG-kustannuksia5 ja potilasta kohti laskettuja 
kustannustietoja diagnooseittain, ikäryhmittäin ja toimenpiteittäin6. Ruotsin Läkemedelsför-
månsnämndenin ohjeessa (LFNAR 2003:2 Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd om 
ekonomiska utvärderingar 2003:2)7 suositellaan ottamaan taloudellisessa arvioinnissa huomioon 
kaikki hoitoon ja sairauteen liittyvät relevantit kustannukset. 

Suomessa aikaisemmin julkaistujen terveydenhuollon yksikkökustannusraporttien, 2000 
(Heikkinen ym. 2001) ja 2001 (Hujanen 2003), tavoitteet ovat yhdenmukaisia muun muassa 
Kanadassa laadittujen suositusten kanssa. Suomessa ei ole tarvetta laatia sairaanhoitopiiritasoisia 
suosituksia vaan koko maan tasolla sovellettavat yksikkökustannukset ovat riittäviä. Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksessa lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja korvattavuuden 
hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä (1111/2005) on liitteenä ”Ohje terveysta-
loudellisen selvityksen laatimiseksi”. Nyt käsillä oleva yksikkökustannusraportti tuottaa terveys-
taloudellisia tutkimuksia ja selvityksiä tukevia yksikkökustannustietoja vuodelta 2006 ja antaa 
tietojen käyttöä koskevia suosituksia. 
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2	 http://www.dh.gov.uk/en/index.htm.
�	 http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_062884	
[�6.8.2007].
4	 http://www.pssru.ac.uk/pdf/uc/uc2006/uc2006.pdf	[�6.8.2007].
�	 http://www.socialstyrelsen.se/	Statistik/statistik_amne/DRG/index.htm	[�7.8.2007].
6	 http://www.skl.se/bunt.asp?C=���4	[�7.8.2007].
7	 http://www.lfn.se/upload	/Lagar_och_foreskrifter/LAG_lfnar200�-2.pdf)	[�6.8.2007].
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TAVOITTEET

Tämän raportin ensisijaisena tavoitteena on esittää terveyden- ja vanhustenhuollon palvelujen 
yksikkökustannukset siinä laajuudessa, missä tietoja on saatavilla. Raportissa kuvataan kustan-
nusten laskentaperiaatteita ja annetaan ohjeita esitettyjen yksikkökustannusten käytöstä. Rapor-
tissa kerrotaan mistä palvelutyypeistä keskimääräisiä kustannustietoja on saatavissa ja toisaalta 
raportoidaan ne palveluryhmät, joista tietoja on niukasti tai ei lainkaan saatavilla. Siten voidaan 
arvioida, miltä terveyden- ja vanhustenhuollon osa-alueilta olisi tulevaisuudessa tärkeintä tuottaa 
yksikkökustannustietoa päätöksentekijöiden tarpeisiin. 

Raportissa esitettyjä yksikkökustannuksia voidaan käyttää esimerkiksi eri potilasryhmien 
terveyspalvelujen käytön kokonaiskustannusten vertailuun, erityyppisten terveyspalvelujen 
kokonaiskustannusten kuvaamiseen tai hoitokäytännön muuttamisen kustannusvaikutusten 
arviointiin. Tietoja voidaan käyttää myös väestöpohjaisiin tarkasteluihin, esimerkiksi terveyspal-
velujen käytön alueellisten ja sosioekonomisten erojen analysointiin. Lisäksi yksikkökustannuk-
set auttavat myös terveydenhuollon kokonaiskustannusten arviointia ja kustannusennusteiden 
laatimista ikä- ja sukupuoliryhmittäin niiltä osa-alueilta, joilta muutoin kustannusaineistoja ei 
ole vielä riittävästi yksityiskohtaista arviointia varten.
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TERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖKUSTANNUKSET TÄSSÄ 
RAPORTISSA

Yleistä

Tämä raportti sisältää tietoja tavallisimpien terveyspalvelujen (ei hammashuollon) ja niihin 
läheisesti liittyvien sosiaalipalvelujen tuottamisen yksikkökustannuksista. Niiden avulla voima-
varojen käytölle voidaan laskea euromääräinen arvo. Käytettävät yksikkökustannukset toimivat 
ikään kuin suhteellisina arvoina tai painokertoimina. 

Terveystaloudellisia selvityksiä voidaan laatia päätöksenteon eri näkökulmista. Tarkastelu 
voidaan tehdä erikseen palvelun tuottajan, käyttäjän (potilaan/asiakkaan), rahoittajan tai laa-
ja-alaisesti yhteiskunnallisesta näkökulmasta, joista jokainen tuottaa erilaisen lopputuloksen. 
Lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävässä lääkkeen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan 
kirjallisessa hakemuksessa myyntiluvan haltijan on esitettävä lukuisia selvityksiä. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön antaman ohjeen mukaan terveystaloudellisen selvityksen tavoitteena on tuottaa 
kokonaisarviointi kyseisen lääkkeen ja muiden hoitovaihtoehtojen käytön kustannuksista ja niillä 
saavutettavista hyödyistä. 

”Kustannuksiin on otettava mukaan kaikki välittömät terveydenhuollon ja näihin rinnas-
tettavat sosiaalihuollon kustannukset, jotka liittyvät tarkasteltavaan lääke- ja vertailuhoitoon 
kyseisessä sairaudessa tai oireessa. Pelkkien lääkekustannusten tarkastelu ei riitä lukuun ottamatta 
tilannetta, jossa hoidon kustannukset eroavat vain lääkekustannusten osalta.” (Sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetus lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja korvattavuuden hakemisesta 
ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä 1111/2005.) Lääkkeiden hintalautakunnalle tuotettava 
selvitys on laadittava yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

Raportissa esitetään yksikkökustannuksia, joita voidaan käyttää yhteiskunnallisesta näkökul-
masta laadittavissa selvityksissä. On kuitenkin huomattava, ettei tarvittavaa tietoa ole saatavilla 
kaikista terveyden- ja vanhustenhuollon palveluista. 

Raportti on tarkoitettu kaikille, jotka tekevät terveydenhuoltoon liittyvää taloudellista ar-
viointia Suomessa. Jokaisessa palveluryhmittäisessä luvussa on annettu käytön helpottamiseksi 
ohjeita esitettyjen yksikkökustannusten käytöstä ja arvioitu raportoitujen kustannustietojen 
laatua ja rajoituksia. 

Terveyspalvelut tässä raportissa

Tämä raportti sisältää pääasiassa tietoja julkisen sektorin tuottamien palveluiden yksikkökustan-
nuksista, joita myös suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi terveystaloudellisissa tutkimuksissa 
ja selvityksissä. Kunnat voivat järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut väestölleen itsenäisesti omana 
toimintanaan, yhteistyössä muiden kuntien kanssa, jäsenenä kuntayhtymässä tai ostamalla palvelut 
valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Raporttiin on otettu 
julkisen palvelutarjonnan lisäksi eräitä yksityisen tai ns. kolmannen sektorin tarjoamia palveluja, 
koska ne vaikuttavat voimavarojen kohdentamiseen ja osa niistä on rahoitettu julkisin varoin. 
Yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamia palveluja tarkastellaan vain rajoitetusti tärkeimpien 
palvelutyyppien osalta (parhaiten saatavilla olevat kustannustiedot on esitetty liitetaulukoissa).

Tässä raportissa terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvän sosiaalihuollon yksikkökus-
tannuksia käsitellään seuraavissa luvuissa: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, tutkimus- ja 
hoitopalvelut, yksityiset terveyspalvelut ja sosiaalihuollon sosiaalipalvelut, erityisesti vanhus-
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tenhuollon palvelut. Lisäksi käsitellään erikseen lääkkeitä, hoitotarvikkeita ja apuvälineitä sekä 
hoitoon liittyviä matka- ja aikakustannuksia.

Raportin käyttöön liittyvät rajoitukset ja käyttökohteet

Yhtenäisten yksikkökustannusten käyttöön liittyy rajoituksia. Nyt raportoitavia yksikkökustan-
nuksia ei voi käyttää terveyspalvelujen myyntihintojen määrittelyyn. Terveyspalvelujen ostajat, 
tuottajat ja rahoittajat päättävät, mitä terveyspalveluja väestölle ostetaan tai halutaan tuottaa. 
Sopimukset sekä maksu- ja hinnoittelujärjestelmät ovat sidoksissa terveyspalvelujen tuottajia 
ja ostajia koskeviin kannustejärjestelmiin. Raportissa esitetyt yksikkökustannukset ovat valta-
kunnallisesti yhtenäiset, eikä niitä siten voi käyttää terveydenhuollon kustannusten alueellisten 
tasoerojen analysointiin. Selvityksiä ja tutkimuksia, jotka perustuvat potilasryhmien palvelujen 
käyttötietoihin ja/tai potilasryhmien kustannuksiin laaditaan moniin eri tarkoituksiin. 

Tämän raportin kustannustietoja voidaan käyttää myös satunnaistettujen ja muiden kliinisten 
tutkimusten yhteydessä. Tällöin terveyspalvelujen käyttöä koskeva tieto on kerättävä tätä raporttia 
vastaavalla suorite- tai toimenpideluokittelulla. Ongelmaksi voi muodostua se, että tämä raportti 
ei sisällä kaikkia tarvittavia palvelutyyppejä, esimerkiksi toimenpiteitä tai tutkimuksia. Tällöin 
yksikkökustannustietoja on täydennettävä muista tietolähteistä tai erillisellä kustannustietojen 
keruulla puuttuvilta osa-alueilta. 

Raportin ja lukujen rakenne

Raportti jakaantuu lukuihin palvelutyyppien mukaisesti. Jokaiseen lukuun sisältyvät seuraavat 
alaluvut: johdanto, arvioinnin lähtökohdat, yksikkökustannukset ja tietojen käyttöä koskevia 
ohjeita. Seuraavaksi kuvataan yleisesti alalukujen sisältöä ja rakennetta.

Johdanto

Johdannossa esitetään lyhyesti kyseistä palvelutyyppiä koskevia taustatietoja tai erityisesti tämän 
raportin palvelutyyppiä koskevia rajauksia. 

Arvioinnin lähtökohdat

Tässä alaluvussa kerrotaan millä tarkkuudella palveluita on mitattu, mitä eriä yksikkökustan-
nuksiin sisältyy, liittyykö palveluun asiakkaan maksuosuutta, sekä millä menetelmällä ja miltä 
ajanjaksolta yksikkökustannukset on tuotettu. 

Kustannuksia voidaan arvioida eri tarkkuustasoilla. Yleisellä tasolla olevat kustannukset 
sisältävät kaikki hoidon osasuoritteet, siten esimerkiksi sairaalan hoitojakson kustannus sisältää 
tehdyt toimenpiteet, tutkimukset ja vuodeosastohoidon kustannukset. Yksityiskohtaisemmissa 
tarkasteluissa voidaan eritellä työn osuus yksikkökustannuksesta määrittelemällä toimenpiteeseen 
tarvittava aika. Yksityiskohtaisten tietojen käyttö on suositeltavampaa kuin epätarkkojen tietojen 
käyttö. Käytännössä yksityiskohtaista kustannustietoa on kuitenkin niukasti saatavilla. 

Tässä alaluvussa kuvataan mitä kustannuseriä yksikkökustannuksiin sisältyy ja mitä ei sisälly. 
Esimerkiksi sairaalassa potilaalle annetut lääkkeet sisältyvät hoitojakson kustannuksiin. Joissakin 
tapauksissa yksikkökustannukset eivät sisällä esimerkiksi erikseen laskutettavaa lääkärinpalkkiota. 
Esimerkiksi seuraavien kustannuserien sisältymistä yksikkökustannuksiin on syytä arvioida:
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• Välittömät työvoimakustannukset, kuten palkat ja työnantajamaksut. 
• Välittömät materiaali- ja tarvikekustannukset, kuten lääkkeet ja hoitoon sekä toimenpiteisiin 

sisältyvät tarvikkeet.
• Välittömät laite- ja konekustannukset, jotka ovat suoraan kohdennettavissa tarkastelun 

kohteena olevaan hoitoon tai toimenpiteeseen. Koska koneiden ja laitteiden hankintakus-
tannukset saattavat olla korkeita ja käyttöiät useita vuosia, on kiinteät kustannukset jaettava 
koko käyttöiälle sopivaa poistolaskennan menetelmää soveltaen (ks. esim. Neilimo ja Uusi-
Rauva 1997, Drummond ym. 1997). 

• Yleiskustannukset eli ne kustannuserät, joita ei pystytä suoraan kohdentamaan palveluun tai 
hoitoon, esimerkiksi laitteiden ylläpitoa, hallintoa tai kiinteistöhuoltoa. Usein yleiskustan-
nukset ovat luonteeltaan kiinteitä, eli toimintavolyymin muutos ei vaikuta kustannuserän 
suuruuteen. Kahden intervention kustannusten vertailussa kiinteät yleiskustannukset voidaan 
siten joissakin tapauksissa jättää tarkastelun ulkopuolelle. 

Kunkin palvelutyypin kohdalla on raportoitu erikseen huomioon otettavia seikkoja. Mikäli on 
epävarmuutta tietyn kustannuserän sisältymisestä yksikkökustannukseen, on tämä syytä varmistaa 
alkuperäisistä lähteistä.  

Yksikkökustannuksista kerrotaan tarvittaessa, mihin menetelmiin ja tietoihin esitetty ar-
vo perustuu. Kustannustieto on käytettyjen voimavarojen arvo mitattuna suoraan vastaavilla 
panoshinnoilla. Listahinnat ovat palveluntuottajien laskutushintoja. Joissakin tapauksissa pal-
veluntuottajat myöntävät ostajille alennuksia, jolloin palveluista maksetaan listahintaa alempi 
korvaus. Tässä raportissa mahdollisia alennuksia ei ole otettu huomioon. Yksikkökustannus voi 
perustua myös maksettuun hintaan, johon on tässä raportissa lisätty muut mahdolliset asiakkai-
den maksamat maksut. Suositushinnan käyttö yksikkökustannuksena on mahdollista, mutta se ei 
välttämättä vastaa maksettua hintaa eikä palvelun suoria kustannuksia. Hintatietoihin perustuvia 
yksikkökustannuksia esitetään, mikäli muuta tietoa ei ole saatavilla ja kysymyksessä on tärkeä ja 
yleisesti käytetty terveyspalvelu. Tässä raportissa esitetyt yksikkökustannukset ovat pääasiassa 
palvelun tuottamisen yksikkökustannuksia.

Yksikkökustannukset

Tässä alaluvussa raportoidaan palvelujen yksikkökustannukset ja niiden tietolähteet. Yksikkökus-
tannustietoja esitetään tekstissä, taulukoissa ja liitetaulukoissa. Suositukset terveystaloudellisissa 
analyyseissa käytettäviksi yksikkökustannuksiksi on tekstissä lihavoitu. 

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita 

Tässä alaluvussa esitetään yksikkökustannusten käyttöä koskevia ohjeita ja esimerkkejä. Kaikki 
esitetyt yksikkökustannukset ovat vuoden 2006 hintatasossa. Mikäli yksikkökustannus tarvi-
taan jonkun muun vuoden hinnoin, suositellaan hintatason muuttamisessa käytettäväksi 
liitetaulukon 3 julkisten menojen kunnallistalouden terveystoimen hintaindeksiä. Samasta 
liitetaulukosta löytyvät myös ansiotaso- ja kuluttajahinta (liikenne) -indeksit vuosilta 1990–2006. 
Mikäli tutkimuskohteena olevan terveyspalvelun yksikkökustannuksista on niukasti tietoa, 
voidaan liitetaulukon 4 avulla laskea varovaisia arvioita kustannuksista työntekijöiden työajan 
palkkauksen kokonaiskustannusten avulla. Lisäksi raportoidaan seikkoja, jotka on otettava 
huomioon tietoja sovellettaessa ja esitetään suosituksia miten voidaan menetellä, jos tarvittavia 
kustannustietoja ei ole.
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TERVEYDENHUOLLON VOImAVAROJEN KÄYTÖN ARVIOINNIN 
PERIAATTEITA

Kustannuskäsitteitä

Kustannukset ovat rahassa mitattua tuotannontekijöiden käyttöä tai kulutusta (Neilimo ja Uu-
si-Rauva 1997). Tuotannontekijöitä ovat kaikki voimavarat, joita organisaatio ostaa ja käyttää 
toiminnassaan. Terveyspalvelujen tuottamisessa käytettäviä voimavaroja ovat esimerkiksi henki-
lökunnan työpanokset, lääkkeet, tarvittavat koneet ja laitteet. Kustannukset sisältävät käytettyjen 
voimavarojen määrän ja niiden rahallisen arvon. 

Käytettyjen voimavarojen arvo määräytyy vaihtoehtoiskustannusten avulla. Vaihtoehtois-
kustannus on parhaasta vaihtoehtoisesta voimavarojen käytöstä saatava hyöty, joka voimavarojen 
valitussa käyttötarkoituksessa menetetään (Sintonen ja Pekurinen 2006). Menetettyjen terveys-
hyötyjen rahamääräisen arvon määrittäminen on vaikeaa ja siksi kulutettujen voimavarojen ar-
vottamiseen käytetään useimmiten panosten markkinahintoja (Drummond ym. 1997). Käytäntö 
perustuu oletukseen täydellisesti toimivista hyödykemarkkinoista. 

Kokonaiskustannukset (total cost) saadaan kertomalla kaikkien käytettyjen tuotantopanosten 
määrät vastaavilla yksikkökustannuksilla ja laskemalla saadut eri tuotantopanosten kustannukset 
yhteen. Keskimääräiset yksikkökustannukset (average cost) saadaan jakamalla kokonaiskus-
tannukset vastaavalla suoritemäärällä. Rajakustannus (marginal cost) on yhden lisäyksikön 
tuottamisesta aiheutuva kustannusten lisäys. (Neilimo ja Uusi-Rauva 1997, Drummond ym. 
1997). Raportissa esitetyt yksikkökustannukset ovat keskimääräisiä yksikkökustannuksia, ellei 
erikseen toisin mainita. 

Standardikustannukset ovat taloudellisessa arvioinnissa käytettäväksi sovittuja suosituksia 
yksikkökustannuksista, jotka voidaan määritellä usealla eri tavalla. Standardikustannukset ovat 
ikään kuin tuotetun suoritteen tai hoidetun potilaan sovittu yksikkökustannustaso. Kun yksikkö-
kustannus asetetaan vastaamaan taloudellisessa mielessä tehokasta toimintaa, on kysymyksessä 
ideaalistandardi. Toiminta on taloudellisessa mielessä tehokasta, kun tavoitteeksi asetettu tuotanto-
määrä saadaan aikaiseksi pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla. Terveydenhuollossa tehokkuus 
tarkoittaisi näin määriteltynä siis tarkastelun kohteeksi valitun potilasryhmän terveysongelman 
ratkaisemista pienimmin mahdollisin kustannuksin. Standardikustannukset voidaan asettaa myös 
toteutuneeseen toimintaan perustuen esimerkiksi keskimääräisten yksikkökustannusten tasolle, 
jolloin tavoitteet ovat ideaalistandardeja helpommin saavutettavissa. (Drury 1996.) 

Tässä raportissa yksikkökustannukset perustuvat käytettyjen terveydenhuollon ja vanhusten-
huollon tuotantopanosten markkinahintoihin. Asiakasmaksut sisältyvät esitettyihin yksikkökus-
tannuksiin. Asiakasmaksujen suuruus on tarvittaessa raportoitu erikseen yksikkökustannusten 
yhteydessä. Yksikkökustannukset perustuvat pääsääntöisesti keskimääräisiin toteutuneisiin 
kustannuksiin ja ne vastaavat suomalaista yksikkökustannusten keskitasoa. Esitetyt yksikkö-
kustannukset eivät siten välttämättä edusta tehokasta toimintaa vastaavia ideaalistandardeja. 
Tuotantopanosten markkinahinnat eivät epätäydellisillä markkinoilla heijasta yhteiskunnallisia 
rajakustannuksia. Markkinoita vääristäviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi myyjän monopoli-
asema ja verot (kuten arvonlisävero). Markkinoiden epätäydellinen toiminta synnyttää tarpeen 
hintojen oikaisemiselle taloudellisissa analyyseissa eli varjohinnoittelulle. (Tuomaala 1997) Tässä 
raportissa ei ole otettu huomioon markkinoiden mahdollisia epätäydellisyyksiä eikä varjohin-
noittelua ole käytetty. 

Käytetyt laskentaperusteet on esitetty tarvittaessa tarkemmin kussakin luvussa. Terveys-
palvelun yksikkökustannus on keskimääräinen arvo, jota sovelletaan kaikkiin saman palvelun 
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tuottajiin palvelun tuotantopaikasta riippumatta. Raportissa esitetyt yksikkökustannukset ovat 
suositusarvoja voimavarojen arvottamiseen terveystaloudellisissa selvityksissä. Palvelun kokonais-
kustannus muodostuu siihen sisältyvien osasuoritteiden määrän ja yksikkökustannusten tulona. 
Esimerkiksi radiologisten tutkimusten kokonaiskustannukset saadaan seuraavasti. Oletetaan, että 
yhden radiologisen tutkimuksen yksikkökustannus on 30 euroa ja se sisältää työn, laitteiden ja 
tarvikkeiden käytön kustannukset ja osuuden yleiskustannuksista. Jos potilaan hoidossa tarvi-
taan kolme tällaista tutkimusta, ovat potilaan radiologisten tutkimusten kokonaiskustannukset 
90 euroa. Potilaan hoidon kokonaiskustannuksiin lasketaan samalla periaatteella mukaan muut 
osasuoritteet, esimerkiksi muut tutkimukset ja lääkärin suorittamat toimenpiteet. 

Kustannusten mittaamiseen liittyy useita ratkaistavia asioita. Kustannukset sisältävät käytet-
tyjen voimavarojen määrän ja arvottamisessa käytetyn rahamääräisen arvon (hinnan). On pää-
tettävä, miten tuotosta mitataan. Tämä riippuu kyseessä olevan terveyspalvelun ominaisuuksista. 
Sairaalahoidossa voidaan laskea hoitojaksojen lukumäärä, hoitojakson pituus päivinä, hoidettujen 
potilaiden määrä tai hoitojaksojen määrä hoidon vaativuuden mukaan painotettuna. Hoitopäi-
vällä tarkoitetaan henkilön laitoshoitoon tulopäivää ja sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia 
laitoksessa lähtöpäivää lukuun ottamatta. Avohoitokäyntejä voidaan tarkastella yleisesti tai luo-
kitella tarkasti erityyppisiin avohoitokäynteihin suoritettujen toimenpiteiden tai käynnin muiden 
ominaisuuksien perusteella (esimerkiksi päivystyskäynnit). On olemassa myös päiväkirurgiaa, 
päivä- ja yöhoitoja sekä psykiatrista kuntoutusta, joissa hoito on osavuorokautista eikä edellytä 
hoitopaikassa yöpymistä. Tässä raportissa käytetään pääsääntöisesti tarkinta tarkastelutasoa, 
jolla tietoja on saatavilla. 

Kustannusten mittaamisessa on ratkaistava myös ns. laajuusongelma eli missä laajuudessa 
voimavaroja sisällytetään mittaukseen. Periaate on, että mukaan otetaan kaikki hoidosta tai terve-
ysohjelmasta suoraan aiheutuvat kustannukset. Kustannukset voidaan jakaa edelleen välittömiin 
ja välillisiin kustannuksiin. Välittömät kustannukset ovat kustannuseriä, jotka voidaan luontevasti 
kohdistaa tietylle tuotteelle tai tuoteryhmälle selvään syy-yhteyteen perustuen. Välillisiä ovat 
ne kustannuserät, joilla ei ole selvää syy-yhteyttä tiettyyn tuotteeseen tai tuoteryhmään, vaikka 
useissa tapauksissa kyse on toiminnan kannalta välttämättömistä eristä, kuten laitteista, läm-
mityksestä tai atk-kustannuksista. (Neilimo ja Uusi-Rauva 1997) Yleiskustannukset (overhead 
cost) kuuluvat välillisiin kustannuksiin ja aiheutuvat sellaisten voimavarojen käytöstä, jotka ovat 
yhteisiä useammille osastoille tai potilasryhmille, esimerkiksi sairaalan yleishallinnon kustannuk-
set, atk-palvelujen kustannukset ja yhteisesti käytettävien laitteiden kustannukset (Drummond 
ym. 1997). Yleiskustannusten luokittelu riippuu kunkin organisaation valitsemista toiminnan 
organisointi- ja laskentaperiaatteista. 

Hoidon välittömien kustannusten lisäksi myös välilliset kustannukset, esimerkiksi käytettävi-
en koneiden ja laitteiden pääomakustannukset, otetaan mukaan terveystaloudelliseen analyysiin 
(Drummond ym. 1997). Tässä raportissa yksikkökustannuksiin on pyritty sisällyttämään kaikki 
terveyspalvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset. Kussakin luvussa 
on erikseen kuvattu yksikkökustannusten sisältämät kustannuserät, mikäli edellä mainitusta 
periaatteesta on jouduttu poikkeamaan. 

Laajuusongelman ratkaisemiseen liittyen on terveystaloudellisissa selvityksissä lisäksi huo-
mattava, että arvioitavissa hoitovaihtoehdoissa käytetään usein sellaisia voimavaroja, joille ei 
ole löydettävissä suoraan markkinahintaa. Esimerkkeinä voidaan mainita perheen ja omaisten 
antama kotihoito tai vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos laitoksissa ja kotihoidossa. Sairauden 
hoito saattaa aiheuttaa potilaan ja perheen poissaoloa työstä ja siten ansion menetyksiä (tuotta-
vuuskustannuksia). Edellä mainittujen kustannuserien käsittely on ratkaistava terveydenhuollon 
taloudellisissa selvityksissä aina tapauskohtaisesti. Lisäksi potilaalle ja perheelle saattaa aiheutua 
sairauden hoidosta matkakustannuksia tai muita kustannuksia, esimerkiksi kodin saneerauksesta 
(ks. esim. Drummond ym. 1997 tai Gold ym. 1996). Tässä raportissa esitetään vain tavallisimpien 
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terveyden- ja vanhustenhuollon palvelujen yksikkökustannukset, joten edellä mainitut erät jäävät 
tarkastelun ulkopuolelle. Luvussa ”Voimavarojen määrittäminen ja kustannusten arvioiminen…” 
on esitetty lyhyesti arvottamisperiaatteet tuottavuuskustannuksille ja sellaisille voimavaroille, 
joille ei ole löydettävissä suoraan markkinahintaa. 

Alhaalta ylöspäin toteutettava kustannuslaskenta (micro-costing tai bottom-up costing) 
tarkoittaa kaksivaiheisia laskentatekniikoita, jossa hoidon kustannukset saadaan nimeämällä 
ensin yksityiskohtaisesti kaikki valitussa hoitomuodossa kulutettavat erilaiset voimavarat. Tämän 
jälkeen lasketaan kuinka paljon kutakin voimavaratyyppiä potilasryhmän hoidossa on käytetty ja 
arvotetaan käytetyt voimavarat yksikkökustannuksilla. Alhaalta ylöspäin toteutettavilla laskenta-
tekniikoilla saadaan tuotetuksi yksityiskohtaisia kustannusestimaatteja (Drummond ym. 1997). 
Ylhäältä alaspäin toteutettava laskenta (top-down costing) tarkoittaa tekniikoita, joissa kustan-
nuslaskenta aloitetaan ylhäältä päin kokonaiskustannuksista, jotka sitten kohdistetaan vaiheittain 
organisaation eri tulosalueilla, osastoille tai toiminnoille ja edelleen potilasryhmille tai hoidetuille 
potilaille. Tässä raportissa julkaistuissa yksikkökustannuksissa on top-down menettelyä noudatettu 
kohdistettaessa sairaaloiden kustannuksia eri potilasryhmille DRG-ryhmittelyn avulla.

Voimavarojen käyttötiedot

Tässä raportissa esitetyt yksikkökustannukset on saatu rekistereistä, tilastoista ja muista tietoläh-
teistä. Lähtökohtana on kustannusten suora mittaaminen ja tavoitteena mahdollisimman monen 
palveluntuottajan kustannuksiin perustuvien yksikkökustannusten esittäminen. Tietolähde ja 
yksikkökustannusten tuottamiseen käytetty otos on raportoitu kussakin luvussa. Yksittäisen 
palveluntuottajan ilmoittamien kustannusten esittämistä on pyritty välttämään, koska ei voida 
olettaa, että mikään yksittäinen havainto edustaisi tyypillistä keskimääräistä kustannustasoa. 

Tarkastelun kohteena olevan potilasryhmän hoidon kustannusten määrittämiseksi tarvitaan 
tietoa terveydenhuollon voimavarojen käytöstä. Voimavarojen käyttö voidaan selvittää valta-
kunnallisista terveydenhuollon tilastoista ja rekistereistä, otokseen perustuen palveluntuottajien 
potilasrekistereistä, kliinisen kokeen yhteydessä tai kysymällä suoraan potilailta. Esimerkkeinä 
valtakunnallisista terveydenhuollon tietolähteistä ovat hoitoilmoitusrekisteri Hilmo, sairaaloiden 
ja terveyskeskusten avohoitokäyntitilastot, sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus-hankkeen 
tietokannat Stakesissa ja Kansaneläkelaitoksen rekisteritiedot (mm. yksityisten palvelutuottajien 
asiakkailta perimistä maksuista).

Terveydenhuollon voimavarojen käyttö voidaan arvioida myös potilastietojen otoksesta. 
Käytännössä voimavarojen käytön selvittäminen näin on usein työlästä ja tietoja on saatavissa 
vain yhdeltä palvelujen tuottajalta. Jos potilas siirtyy hoitoon muualle, jatkohoitoa koskevien 
tietojen saaminen on usein vaikeaa. Potilasrekistereistä saadaan yksityiskohtaista tietoa potilai-
den hoidosta ja hoitokäytännöstä. Tutkija voi lisäksi keskittyä hoidon tärkeimpien osa-alueiden 
selvittämiseen. 

Terveydenhuollon voimavarojen käyttöä koskevat tiedot voidaan kerätä kliinisten tutkimus-
ten yhteydessä. Tällöin käytössä ovat vain etukäteen määrättyjen tutkimukseen osallistuvien po-
tilaiden tiedot. Toisaalta tutkija voi vaikuttaa siihen, mitä voimavaratietoja kerätään ja miten. 

Tietoja terveydenhuollon voimavarojen käytöstä voidaan kysyä suoraan potilailta henkilö-
kohtaisilla tai puhelinhaastatteluilla tai kirjallisilla kyselyillä. Suoraan potilailta kysyttyjen tietojen 
luotettavuus riippuu tiedonkeräyksen toteutuksesta ja saattaa olla luotettavuudeltaan heikompaa 
kuin rutiininomaisesti potilastietoihin ja -rekistereihin kerättävät tiedot. Tietojen luotettavuu-
teen vaikuttavat monet asiat. Sanavalinnat kyselylomakkeessa vaikuttavat siihen, miten potilaat 
kysymykset ymmärtävät. Mitä pidemmältä ajanjaksolta terveyspalvelujen käyttöä on muisteltava 
tai mitä kauemmin palvelujen käytöstä on aikaa kulunut, sitä vaikeampi potilaan on muistaa pal-
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velujen käytön todellista määrää. Kyselylomakkeen pituus ja/tai haastattelutekniikka vaikuttavat 
myös siihen, miten aktiivisesti potilaat vastaavat kysymyksiin. Suoraan potilailta voidaan kerätä 
sellaisia tietoja, joita ei ole muista lähteistä saatavilla. 

Terveydenhuollon voimavarojen käyttöä kuvaavia tietoja voidaan kerätä myös palvelun 
tuottajien subjektiivisiin arvioihin perustuen. Lääkäreiden asiantuntija-arvioita hoitoon käytet-
tävistä voimavaroista ja kustannuksista käytetään yleisesti terveystaloudellisissa selvityksissä. On 
huomattava, että tällä tavoin kerättyjen tietojen luotettavuudesta ei tiedetä paljoakaan. 

Voimavarojen määrittäminen ja kustannusten arvioiminen 
yhteiskunnallisesta näkökulmasta

Terveydenhuollon taloudellisissa arvioinneissa ensisijaisena tavoitteena on vertailla kahden tai 
useamman hoitovaihtoehdon kustannus-vaikuttavuutta. Tämä sisältää vertailtavien vaihtoehtojen 
vaikuttavuuden ja voimavarakäytön mittaamisen ja arvottamisen. Tässä luvussa esitetään lyhyesti 
eräitä kustannusten arviointiin liittyviä keskeisiä periaatteita. 

Hoito-ohjelman toteuttamisessa käytetään pääsääntöisesti terveydenhuollon voimavaroja. 
Lisäksi saatetaan tarvita muitakin kuin terveydenhuollon voimavaroja sekä perheen ja ystävien 
apua. Potilaan (ja omaisten) aikaa kuluu matkoihin, hoitoihin ja esimerkiksi kuntoutukseen. 
Kustannus-vaikuttavuutta arvioidaan hoitovaihtoehdoista aiheutuvien kustannusten ja aikaan 
saatujen terveysvaikutusten suhteella. (Drummond 1997.)

Terveydenhuollon voimavarat

Tässä raportissa esitetään terveydenhuollon välittömien voimavarojen yksikkökustannuksia 
maksajasta riippumatta. Talouden muilla sektoreilla tuotettujen palvelujen voimavaroja, kuten 
esimerkiksi vapaaehtoistyönä tuotettuja sosiaalisia tukipalveluita ja kotiapua, ei käsitellä tässä 
raportissa. 

Hoidossa käytetyt potilaan ja perheen voimavarat

Hoidossa käytetyt potilaan ja perheen voimavarat voidaan ryhmitellä potilaan maksettaviksi 
tuleviin eriin (out-of-pocket payments) ja muihin hoitoprosessissa käytettyihin voimavaroihin. 
Potilaan (ja perheen) maksettavaksi tulevat voimavarat voivat olla esimerkiksi itse ostettuja 
lääkkeitä, hoitotarvikkeita, apuvälineitä, kodin saneerauksesta aiheutuvia kustannuksia tai lää-
kärinpalkkioita. Nämä erät ovat erilaisia analysoitavista potilasryhmistä tai hoitovaihtoehdoista 
riippuen. Useimmat edellä mainitut voimavarat ovat kuitenkin ostettavissa markkinoilta ja siten 
niille on löydettävissä markkinahinta, jota voidaan käyttää voimavarakäytön arvottamiseen. 
Hoitoprosessissa käytettyjä voimavaroja ovat kotiapu ja kotona saatu hoito, matkakustannukset 
sekä aikakustannukset. 

Potilas ja perhe joutuvat usein luopumaan tavallisista toiminnoistaan ja käyttämään aikaa 
hoitoon hakeutumiseen ja hoidon saamiseen. Aikakustannukset koostuvat tämän muista toi-
minnoista menetetyn ajan arvosta. Matkakustannukset koostuvat välittömistä matkustuskus-
tannuksista ja matkoihin käytetyn ajan arvosta. Makkonen ja Asikainen (1998) ovat arvioineet 
terveydenhuollon avopalvelujen käyttöön liittyviä asiakkaalle koituvia matka- ja aikakustannuksia 
Suomessa. Tässä raportissa matkakustannuksilla tarkoitetaan välittömiä matkustuskustannuksia. 
Matkoihin käytetty aika luetaan mukaan hoitoon käytettyyn aikaan ja siten sen arvottamiseen 
pätevät yleiset aikakustannusten arvottamisen periaatteet. 
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Aikakustannukset

Aikakustannukset ovat seurausta sairauden hoitoon käytetystä potilaiden, perheiden ja muiden 
ei-ammattimaisten hoitajien ajasta sekä sairastamisen aiheuttamista kustannuksista. Sairaudesta 
aiheutuvat kustannukset on määritelty aikakustannuksiksi, jotka aiheutuvat sairauden aiheut-
tamasta työkyvyttömyydestä tai menetystä mahdollisuudesta nauttia vapaa-ajasta. (Gold ym. 
1996.) 

Potilaan ja perheen hoitoon hakeutumiseen, odottamiseen ja hoidon vastaanottamiseen 
kuluva aika sisältää kaksi elementtiä. Ensinnäkin aika on voimavara, jota kuluu hoitoprosessissa. 
Potilaiden ja perheen on luovuttava joistakin normaaleista toiminnoistaan hoitoprosessin aikana, 
ja siksi käytetylle ajalle on taloudellisessa mielessä löydettävissä vaihtoehtoiskustannus. Nämä 
aikakustannukset aiheutuvat suoraan hoidosta ja siten ne voidaan jättää pois analyysistä vain, jos 
ne ovat määrältään vähäisiä tai samat kaikille vertailtaville hoitomuodoille. (Gold ym. 1996.)

Toisaalta ajan käyttämisestä hoitoprosessiin aiheutuu yhteiskunnan kannalta tuotannon 
menetystä. Tuotannonmenetyksiä syntyy sairauden hoitoon ja sairaudesta toipumiseen kuluvana 
aikana. Mikäli sairaus johtaa kuolemaan tai pitkäaikaiseen tai pysyvään työkyvyttömyyteen, saattaa 
tuotannonmenetyksiä aiheutua erittäin pitkältä ajanjaksolta. Tällöin menetetään potilaan panos 
työmarkkinoilla siltä ajalta, joka vielä olisi edessä ennen eläkeikää. Tuotannonmenetysten arvon 
määrittäminen taloudellisissa arvioinneissa on monitahoinen kysymys. Kirjallisuudessa tuotan-
nonmenetyksistä aiheutuvista kustannuksista käytetään myös käsitettä tuottavuuskustannukset 
tai epäsuorat kustannukset (productivity cost, indirect cost) (Gold ym. 1996). 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään lyhyesti aikakustannusten ja tuottavuuskustannusten 
arviointia edellä mainitun jaottelun mukaisesti. Kustannuksia voi syntyä sekä lyhyellä aikavälillä 
sairauden hoidon ja toipumisen aikana että pitkällä aikavälillä, mikäli sairauteen liittyy työky-
vyttömyys tai ennenaikainen kuolema. 

Aikakustannukset hoitoon ja toipumiseen käytetyltä ajanjaksolta

Sairauden hoitoon liittyvät aikakustannukset arvioidaan ja otetaan mukaan hoitovaihtoehtojen 
kustannuksiin (Gold ym. 1996). Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1111/2005 liitteessä 
”Ohje terveystaloudellisten selvitysten laatimiseksi” todetaan, ”jos sairauspoissaoloista aiheutuvat 
tuotannonmenetykset ja sairauden vuoksi menetetyn vapaa-ajan arvo halutaan esittää terveysta-
loudellisessa selvityksessä, ne on pidettävä selvästi erillään välittömistä kustannuksista ja analyysin 
tulokset on aina esitettävä myös ilman välillisiä kustannuksia” (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2005). Potilaan ja perheen aika, joka kuluu hoitoon hakeutumiseen, odottamiseen ja hoidon 
vastaanottamiseen on kuitenkin monissa tapauksissa suuruudeltaan merkittävä kustannuserä 
ja sen jättäminen analyysin ulkopuolelle ei ole suositeltavaa. Siksi suositellaan, että potilaan 
ja omaisten aikakustannukset tulee sisällyttää terveystaloudelliseen arviointiin silloin kun 
aikakustannukset ovat relevantteja. 

Hyvinvointiteorian mukaisesti aikakustannukset voidaan määrittää käytettyjen voimavarojen 
yhteiskunnallisten vaihtoehtoiskustannusten perusteella. (Posnett ja Jan 1996) Aikakustannusten 
määrittäminen voidaan jakaa kolmeen tapaukseen: menetettyyn työaikaan, menetettyyn kotita-
loustyöhön ja menetettyyn vapaa-aikaan. 

Posnett ja Jan (1996) ovat määritelleet tutkimuksessaan aikakustannukset seuraavasti: Kun 
käytetty aika on ollut palkallista työaikaa ja sairastuneen työntekijän työpanos on korvattu (ei 
tuotannonmenetystä), määritellään hoitoon kuluneen ajan kustannukset nettopalkan mukaan. 
Kun käytetty aika on palkallista työaikaa ja sairastuneen työntekijän työt on jätetty tekemättä (tuo-
tannonmenetys), on vastaavat aikakustannukset voitu arvioida bruttopalkkoihin perustuen. 
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Kun käytetty aika on ollut kotitaloustöihin tai muihin palkattomiin töihin käytettävää 
aikaa, tekemättä jääneen työn arvo voidaan määrittää vaihtoehtoiskustannusten tai vastaavan 
työn markkinahinnan mukaan. Markkinahintoja käytettäessä menetetyn kotitaloustyön arvo 
määräytyy kotiavustajien bruttopalkan mukaan. 

Kun hoitoon käytetty aika on ollut vapaa-aikaa, aikakustannusten määrittämiseen vaikuttaa, 
onko potilas tai omainen mukana työelämässä vai ei. Työssäkäyvien henkilöiden menetettyä 
vapaa-aikaa vastaavat aikakustannukset voidaan arvioida nettopalkan mukaan. Työttömien 
hoitoon käyttämän vapaa-ajan arvona voidaan käyttää sopivan työntekijäryhmän keskimääräistä 
nettopalkkaa. Hoitoon käytettyä vapaa-aikaa vastaavien aikakustannusten määrittämisestä ei ole 
kirjallisuudessa yksimielisyyttä. Jos hoidon vaikuttavuutta mitataan terveyteen liittyvän elämän-
laadun mittareilla, ne ottavat ainakin osittain huomioon potilaiden menettämän vapaa-ajan arvon 
(Brouwer ym. 1998). Tällöin on varmistettava, että menetetyn vapaa-ajan kustannukset eivät tule 
mukaan analyysiin kahteen kertaan. 

Tuottavuuskustannusten arviointi

Sairaudesta aiheutuvien tuottavuuskustannusten arvioiminen voi perustua inhimillisen pääoman 
menetelmään (human capital) tai ns. kitkakustannusmenetelmään (friction cost method). In-
himillisen pääoman menetelmässä arvioidaan sairaudesta johtuvan potentiaalisen menetetyn 
tuotannon arvo. Menetelmässä lasketaan arvo potentiaaliselle kokonaistuotokselle vammautumis- 
tai kuolinhetkestä eläkeikään saakka. Tuottavuuskustannukset tulevat tällöin usein arvioiduiksi 
yhteiskunnan kannalta liian korkeiksi. Käytännössä toinen työntekijä tekee usein sairastuneen 
henkilön työt, työ voidaan peruuttaa tai voidaan palkata uusi työntekijä työttömien työnhakijoiden 
joukosta tekemään sairastuneen henkilön osuus. 

Kitkakustannusmenetelmä on vaihtoehto inhimillisen pääoman menetelmälle sairaudesta 
aiheutuvien todellisten tuottavuuskustannusten arvioimiseen (Koopmanschap ja van Ineveld 
1992, Koopmanschap ym. 1995). Kitkakustannusmenetelmän perusidea on, että sairastamisesta 
johtuvan tuottavuuskustannuksen suuruus riippuu olosuhteista työmarkkinoilla ja ajanjakson 
pituudesta, jonka organisaatiot tarvitsevat palautuakseen normaalille tuotantotasolle. Tuottavuus-
kustannuksia aiheutuu vain siltä ajalta, joka yritykseltä menee sairaan työntekijän korvaamiseen. 
Tuottavuuskustannukset rajoitetaan lyhyelle aikavälille, ja tarvittavan sopeutumisajan jälkeen 
sairaudesta ei ajatella syntyvän tuottavuuskustannuksia. 

Tuottavuuskustannusten arviointi on kirjallisuudessa kiistanalainen kysymys. Näiden kus-
tannusten huomioon ottaminen taloudellisissa analyyseissa saattaa suosia työssäkäyvään väes-
töön kohdistuvia terveysohjelmia eläkeläisiin, muihin työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin tai 
matalapalkkaisiin henkilöihin kohdistuvien interventioiden sijaan. Tämä saattaa olla ristiriidassa 
tasavertaisuus- ja oikeudenmukaisuuspyrkimysten kanssa. Suomessa ei ole empiirisesti määritetty 
todellisia tuotannonmenetyksiä kitkakustannusmenetelmällä, joten tämän menetelmän tuottamia 
tuloksia ei ole toistaiseksi saatavissa Suomesta. Myös inhimillisen pääoman menetelmän käyttöön 
liittyy ongelmia, kuten edellä mainitut oikeudenmukaisuusnäkökohdat. 

Pidemmän aikavälin tuottavuuskustannusten osalta on perusteltua nojautua sosiaali- ja ter-
veysministeriön antaman ohjeen mukaiseen suositukseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005). 
Mikäli sairaudesta ja kuolemista aiheutuvia tuottavuuskustannuksia halutaan esittää osana 
terveystaloudellista selvitystä, on nämä erät syytä pitää selvästi erillään interventioiden 
välittömistä kustannuksista. Tässä raportissa esitetään liitetaulukossa 5 suositus tuottavuus-
kustannusten arvottamiseen vuonna 2006.
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Matkakustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista hoitoa antavaan laitokseen tai sieltä takaisin kotiin, 
ovat sairauden hoidosta aiheutuvia välittömiä kustannuksia. Matkakustannukset voivat olla suu-
ruudeltaan merkittäviä, jos sairauden hoito vaatii esimerkiksi viikoittaisia käyntejä hoitopaikassa 
kymmenien kilometrien päässä.  

Asiakasmaksut

Koska esitettävät yksikkökustannukset sisältävät kaikki palvelun tuottamisen kustannuserät, 
asiakasmaksut on pääsääntöisesti otettu huomioon esitetyissä yksikkökustannuksissa. Yksik-
kökustannukset ovat bruttomääräisiä (nettomääräisiin kustannuksiin on eräissä tapauksissa 
lisätty asiakasmaksujen osuus). Tämä on otettava huomioon kun esitettyjä yksikkökustannuksia 
käytetään tutkimuksissa. Taulukossa 1 esitellään tavallisimmat terveydenhuollon asiakasmak-
sut vuodelta 2006. Kaikista terveyspalveluista ei ole saanut periä asiakasmaksuja (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2006). Tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun asiakasmaksut olivat 11 
euroa lääkärin ja seitsemän euroa muun henkilökunnan kotikäynnistä. Säännöllisen kotisairaan-
hoidon ja kotipalvelun asiakasmaksut olivat tulosidonnaisia. Kotisairaalahoidon asiakasmaksut 
vaihtelivat kunnittain. 

TAULUKKO 1. Terveydenhuollon asiakasmaksut vuonna 2006a

€/käynti tai 
hoitopäivä

Terveyskeskuslääkärin vastaanotto  

* käyntimaksu 11

* vuosimaksu 22

* päivystysmaksu 15

Sairaalan poliklinikkamaksu 22

Sarjahoito/käynti 6

Päiväkirurgian maksu 72

*lisäpäivästä perittävä maksu 26

Laitoshoidon hoitopäivämaksu 26

Laitoshoidon ylläpitomaksu 12

Psykiatrian hoitopäivämaksu 12

Päivä- ja yöhoidon maksu 12

Kuntoutushoidon maksu 9

a Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö: Etuudet ja maksut 
2006. Saatavissa http://www.stm.fi/Resource.phx/ajank/
etuud/etuudet06.htx [6.11.2007].

Terveystaloudellisissa arvioinneissa on tarpeen mukaan otettava huomioon asiakasmaksuihin 
liittyvät maksukatot, jos niillä arvioidaan olevan vaikutusta tutkittavan potilasryhmän palveluiden 
käyttöön ja kustannuksiin. Vuonna 2006 terveydenhuollossa oli käytössä kolme maksukattoa 
(kuntasektorin maksukatto, lääkekatto ja matkakatto). Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmak-
suilla oli 590 euron maksukatto. Kun kustannukset ylittivät maksukaton, olivat siihen sisältyvät 
palvelut maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Poikkeuksen muodosti kuitenkin laitos-
hoidon hoitopäivämaksu, jota alennettiin maksukaton ylittyessä. Kunnallisen terveydenhuollon 
maksukattoon sisältyivät terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärinpalvelut, yksilökohtainen 
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fysioterapia, poliklinikkakäynnit, päiväkirurginen hoito, sarjahoito, yö- ja päivähoito, kuntou-
tushoito sekä lyhytaikainen sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoito. 

Kuntasektorin maksukaton lisäksi terveydenhuollossa oli käytössä lääkekustannuksia 
rajoittava lääkekatto (616,72 euroa) sekä terveydenhuoltoon liittyviä matkakustannuksia rajoit-
tava matkakatto (157,25 euroa). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja maksukatot voi 
tarkistaa Sosiaali- ja terveysministeriön Internet-sivuilta8. 

Siirtoerät 

Tulonsiirrot, joihin ei liity välitöntä voimavarojen kulutusta, eivät ole yhteiskunnan kannalta 
kustannuksia vaan siirtoeriä (transfer costs/transfer payments). Niitä ei sisällytetä kustannuksiin 
yhteiskunnallisesta näkökulmasta tapahtuvassa taloudellisessa arvioinnissa. Tällaisia eriä ovat 
sairausvakuutuskorvaukset, eläkkeet ja sairaus-, työttömyys- ja vanhempainpäivärahat sekä vä-
lilliset ja välittömät verot. Tulonsiirtojen ja muiden siirtoerien hallinnoimisesta ja järjestämisestä 
käytännössä aiheutuu kustannuksia. Nämä rahan siirtämisestä aiheutuvat kustannukset olisi 
teoreettisesti johdonmukaista ottaa mukaan analyysiin. Käytännössä siirtoeristä aiheutuvien 
hallintokustannusten arvioiminen ja kohdentaminen oikein terveysohjelmille on vaikeaa, joten 
ne jätetään pois kustannuksista. (Gold ym. 1996.)

Tulonsiirroilla voi olla vaikutusta sairauden hoidosta aiheutuvien kustannusten jakautumiseen. 
Esimerkiksi sairausvakuutuskorvaukset pienentävät potilaalle aiheutuvien kustannusten määrää ja 
siirtävät vastaavan kustannuksen yhteiskunnan maksettavaksi. Korvaus ei kuitenkaan yhteiskunnan 
kannalta katsottuna muuta käytettyjen terveydenhuollon voimavarojen määrää eikä voimavarojen 
käytöstä syntyviä kustannuksia (Gold ym. 1996). Mikäli terveystaloudellinen selvitys laaditaan muusta 
kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta (potilaan tai terveyspalvelujen rahoittajan näkökulmasta), 
tulonsiirrot vaikuttavat kustannusten määrään. 

Arvonlisävero on välillinen vero, joka kuuluu siirtoeriin. Se saattaa vääristää panosmarkkinoiden 
tasapainoa ja vaikuttaa siten markkinoiden tehokkuuteen (Tuomala 1997). Suomessa sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ovat arvonlisäverotuksen ulkopuolella (Arvonlisäverolaki 1501/1993), mutta lääkkeiden 
vähittäismyyntihintaan sisältyy 8 prosentin arvonlisävero. Sosiaali- ja terveyspalveluista veloitetut 
hinnat eivät sisällä myynnin arvonlisäveroa. Kunnan oma sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto 
on verotonta, mutta yksityiseltä ostettavien palveluiden ja hankintojen tuotantopanokset sisältävät 
arvonlisäveron. Jotta kunnat eivät yksinomaan säästösyystä olisi tuottaneet palveluita vain itse, saivat 
kunnat viiden prosentin veronpalautuksen ostamistaan palveluista tai hankinnoista. (Laki Arvonlisä-
verolain muuttamisesta 1457/2001). Kuntien arvonlisäverotukseen voi tutustua tarkemmin Pipatin 
ja Tarkiaisen (2005) oppaan avulla. 

Yksityisillä terveyspalvelujen tuottajilla ei ole oikeutta vähentää tuotantopanoksiin sisältyvää 
arvonlisäveroa, koska terveyspalvelujen myyminen on toimintana arvonlisäverotuksen ulkopuolella. 
Tuotantopanoksiin sisältyvä arvonlisävero jää toteutuneeksi menoksi esimerkiksi yksityisillä sairaa-
loilla ja lääkäriasemilla ja siirtyy edelleen palvelusta maksettavaan hintaan. Tämä vaikuttaa terveys-
palveluista aiheutuvien maksusuoritusten jakautumiseen ja on relevanttia, jos terveystaloudellinen 
selvitys laaditaan rahoittajien tai potilaiden näkökulmasta ja kun palvelun ostaja on muu kuin kunta 
tai kuntayhtymä. 

Kun terveystaloudellinen arviointi suoritetaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta, otetaan 
huomioon kaikille osapuolille terveysohjelmasta aiheutuvat kustannukset ja säästöt. Tällöin ar-
vonlisävero on siirtoerä, joka ei vaikuta terveysohjelmasta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin, 
eikä sitä tule ottaa mukaan kustannuksiin terveystaloudellista selvitystä laadittaessa. 

8	 http://www.stm.fi/Resource.phx/ajank/etuud/etuudet06.htx	[6.��.2007].
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PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tässä luvussa käsitellään pääasiassa kunnallisen perusterveydenhuollon palveluja. Terveyskes-
kusten sairaanhoidon vastaanottotoiminnasta (lääkäri, hoitohenkilöstö) ja muusta avohoidosta 
(neuvolat, opiskelija- ja kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kuntoutus) on aikaisempaa 
enemmän tietoa. Lisäksi työterveyshuollon sairaanhoidon tietoja käsitellään myös yksityiskohtai-
sesti palveluntuottajittain Kansaneläkelaitoksen tietojen avulla. Seulontojen yksikkökustannuksia 
esitetään omassa kappaleessaan. Opiskelijaterveydenhuollosta on käytössä myös yksityiskohtaiset 
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön aineistot. Mielenterveyspalveluita ja ehkäisevää päihde-
huoltoa sekä kotisairaanhoitoa käsitellään rajatusti. Vuodeosastohoidosta on omat kappaleensa. 
Laboratorio- ja radiologisten tutkimusten sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ja fysioterapia-
palvelujen yksikkökustannuksia käsitellään myöhemmin luvussa hoito- ja tutkimuspalvelut, 
koska kyseisiä palveluita järjestetään sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. 
Sairaankuljetuksen kustannukset sisältyvät raportin loppupuolella arvioituihin keskimääräisiin 
matkakustannuksiin. 

Sairaanhoidon vastaanottotoiminta ja muu avohoito

Johdanto

Kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asukkaiden sairaanhoito 
mukaan lukien lääkärin suorittama tutkimus, sekä hänen antamansa tai hänen valvonnassaan 
annettu hoito. Kiireellinen avosairaanhoito on järjestettävä kaikille asuinpaikasta riippumatta. 
Sairaanhoitoa voidaan järjestää avo-, vuodeosasto- tai kotisairaanhoitona (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2001). Terveydenhuollon varsinaisia lääkärikäyntejä ovat mm. ajanvaraus- ja päivys-
tyskäynnit sekä muita käyntejä konsultaatio- ja kotikäynnit sekä hoitoneuvottelut. Tilastoitavan 
tutkimus- tai hoitokäynnin aikana potilasta voi hoitaa yksi tai useampi henkilö (lääkäri, sairaan-
hoitaja, psykologi, kuntohoitaja jne.) (Huotari 2000).

Kansanterveyslakia on useaan kertaan uudistettu ja piakkoin kansanterveyslaki ja erikois-
sairaanhoitolaki yhdistyvät terveydenhuoltolaiksi.

Arvioinnin lähtökohdat

Perusterveydenhuollon sairaanhoidon vastaanottotoiminnan ns. lääkärikäynnin ja sairaanhoita-
jakäynnin yksikkökustannusten arviointi perustuu useisiin tietolähteisiin, joiden edustavuutta on 
arvioitu erikseen. Valtakunnallista kustannusaineistoa perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä 
ei ole, joten tätä raporttia varten oli käytössä eri alueilla tehtyjä perusterveydenhuollon tuotteis-
tusraportteja, erillinen perusterveydenhuollon asiakasrakenneluokituksen tietokannan aineisto, 
aikaisemmin kerätyt aineistot ja joidenkin kuntien toiminta- ja tilinpäätösaineistot. Lisäksi 
perusterveydenhuollon yksikkökustannuksista kysyttiin tätä raporttia varten 30 suurimmalta 
kunnalta marraskuussa 2007. 

Tässä raportissa suositellaan käytettäväksi Hiiden alueen perusterveydenhuollon APR 
(avohoidon potilasryhmitys) -tietojärjestelmän avulla tuotettuja yksikkökustannuksia. Tämä 
aineisto koostuu noin 140 000 erilaisesta perusterveydenhuollon käynnistä. Aineisto perustuu 
otantaan ja sen tuottamat tiedot eivät välttämättä edusta koko maan keskimääräisiä kustannuk-
sia. Perusterveydenhuollon avohoidon voimavarojen jakaumista voidaan arvioida aineistosta 
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tuotettujen tietojen avulla sairaus-, ammattiryhmä- ja toimenpidekohtaisesti (Elonheimo 2007). 
Tätä raporttia varten kysyttiin myös perusterveydenhuollon eri palvelujen yksikkökustannuksia 
30 suurimmalta kunnalta. Näitä tietoja käytettiin lähinnä vertailuaineistoina. Tässä raportissa 
esitetyt tiedot ovat bruttokustannuksia (sisältävät myös asiakasmaksut). 

Taulukoissa 2 ja 3 esitetyt perusterveydenhuollon käynnit sisältävät kaikki käynteihin kohdis-
tuvat kustannuserät lukuun ottamatta laboratorio- ja radiologian tutkimusten kustannuksia sekä 
apuvälineisiin liittyviä kustannuksia. Taulukon 3 keskimääräiseen lääkärikäynnin ja vastaanotto-
toiminnan lääkärikäynnin yksikkökustannukseen on lisätty laskennallinen arvio keskimääräisestä 
lääkärivastaanottokäyntiin kohdistuvasta laboratorio- ja radiologian tutkimusten kustannuksesta. 
Edellä mainitut tutkimusten keskimääräiset yksikkökustannukset on laskettu Stakesin Notitia-
tietokannan avulla, johon on kerätty kuntien perusterveydenhuollon avohoidon laboratorio- ja 
radiologian kustannustiedot. Tutkimusten keskimääräiset kustannukset käyntiä kohti on laskettu 
jakamalla tutkimusten kokonaiskustannukset vastaanottotoiminnan lääkärikäyntien määrällä, 
koska tässä tutkimuksessa hyödynnettyjen suurimpien kuntien tilinpäätösaineistojen perusteella 
yli kolme neljäsosaa avohoidon tutkimusten kustannuksista kohdistuu lääkärivastaanottotoimin-
taan ja valtaosa tutkimuksista tehdään lääkärin määräyksestä. 

Useissa kunnissa ja kuntayhtymissä on tehty perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan 
tuotteistusta omien palvelujen kehittämisen tueksi, kustannustietoisuuden lisäämiseksi ja palve-
lujen hinnoittelemiseksi. Nämä tuotteistukset ovat erittäin yksityiskohtaisia ja niiden avulla on 
tuotettu erinomaista tietoa perusterveydenhuollosta. Hiljattain julkaistiin tuotteistusraportti ter-
veyskeskusten vastaanottopalveluista Tampereen kaupunkiseudulla (Lehtikangas ja Lämsä 2007). 
Aikaisemmin on tehty mm. Porin seudun Karhukunnissa lääkärivastaanoton peruskäynnin tuot-
teistus (Lempiäinen 2005), Tampereen kaupungissa vastaanottotoiminnan tuotteistus (Kivimäki 
ja Kiviniemi 2004) ja Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa vastaanottotoiminnan 
tuotteistus (Kuopion kaupunki 2002). Näiden raporttien tietoja on hyödynnetty arvioitaessa tässä 
raportissa esitettäviä suosituksia perusterveydenhuollon yksikkökustannuksista. 

Tätä raporttia varten kysyttyjen 30 kunnan perusterveydenhuollon avopalvelujen yksikkö-
kustannuksissa oli huomattavia eroja. Osa vastaajista pystyi määrittelemään yleisiä yksikkökus-
tannuksia koskien koko perusterveydenhuoltoa tai kaikkea lääkärin toimintaa. Vain harvoilla 
kunnilla oli valmiina käytössään tätä tutkimusta varten tarvittavia asiakasmaksujen osuuden 
sisältäviä bruttokustannuksia. Koska taulukoissa 2 ja 3 esitetyt yksikkökustannukset eivät sisällä 
ns. sanottuja puhelinkäyntejä tai hoitopuheluja lääkärille, esitetään seuraavassa kappaleessa 
laskennallinen keskimääräinen lääkäripuhelinkontaktin kustannus, joka on saatu Tampereen 
kaupunkiseudulla tehdyn terveyskeskusten vastaanottopalveluiden tuotteistusraportista (Leh-
tokangas ja Lämsä 2007). Tuotteistuksen kuntakohtaiset vastaanottotyön bruttoperusteiset 
lääkärinpuhelinkontaktihinnat on painotettu kuntien asukasluvuilla. 

Yksikkökustannukset

Perusterveydenhuollon yksikkökustannuksina suositellaan käytettäväksi taulukossa 2 lää-
kärille ja muulle henkilökunnalle kohdistuneiden käyntien kustannuksia, mikäli potilaan 
sairaudesta on yksityiskohtaista tietoa. Koska nämä sairausryhmien tiedot eivät sisällä labo-
ratorio- ja radiologisten tutkimusten kustannuksia, tulee lääkärikäyntien yksikkökustannuksiin 
lisätä taulukossa 3 esitetty arvio keskimääräisistä tutkimusten kustannuksista käyntiä kohti (jos 
tutkimuksia on tehty). Taulukon 2 muulle henkilökunnalle kohdistuvat käynnit ovat pääasiassa 
käyntejä terveydenhoitajille ja sairaanhoitajille eri toimintayksiköissä.

Mikäli tarvitaan yksikkökustannustietoja toimintayksiköittäin ja ammattiryhmittäin, 
suositellaan käytettäväksi taulukon 3 tietoja. Kaikkien toimintayksikköjen keskimääräise-
nä perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnin yksikkökustannuksena suositellaan 
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TAULUKKO 2. Perusterveyshuollon avohoidon lääkärikäyntien ja muun henkilökunnan vastaanottokäyntien 
yksikkökustannukset sairausryhmittäin vuonna 2000a

Sairaus
€/käyntiª

Lääkärib Muu
henkilökuntab

Aivoverenkiertohäiriö 84,7 47,2

Allergiaoireet 61,9 43,8

Dementia tai vanhuudenheikkous 83,0 47,3

Depressio 75,3 53,0

Diabetes komplikaatioineen 49,8 30,3

Helppohoitoiset infektiot 54,6 36,2

Ihosairaus 57,4 51,9

Iskeeminen sydänsairaus ja sydäninfarkti 90,3 43,0

Kehitysvamma tai epämuodostumat 67,8 48,2

Korva-, nenä- ja kurkkutauti 49,2 47,3

Krooninen keuhkosairaus 67,7 44,7

Lapsen tai nuoren psyyken tai kehityksen häiriöt 68,0 53,3

Mahavaivat 64,2 53,3

Miehen virtsa- ja sukupuolielinsairaus 58,3 48,2

Naisen virtsa- ja sukupuolielinsairaus 62,2 37,5

Nivelrikko 70,7 57,2

Oireet tai tarkemmin määrittelemättömät tilat 62,8 42,5

Pahanlaatuinen kasvain 59,6 50,7

Päihteiden väärinkäyttö 74,6 40,2

Raskaus, synnytys ja niiden komplikaatiot 77,5 58,7

Reuma- ja sidekudossairaus 41,0 38,2

Selkä- ja kaularangan sairaudet 70,8 53,6

Silmäsairaus 62,3 45,1

Skitsofrenia 75,9 35,8

Sydämen rytmihäiriöt 93,1 45,1

Sydämen vajaatoiminta tai muu sydänsairaus 79,7 44,6

Terve 47,7 49,1

Vakavat infektiot 102,0 63,1

Vamma tai myrkytys 70,6 47,0

Veren tai verta muodostavien elinten sairaudet 41,1 30,7

Verenpainetauti 53,0 39,5

Virtsatieinfektio tai munuaistulehdus 45,4 31,8

Ääreisverenkierron sairaudet 64,7 74,6

Muu endokrinologinen sairaus 42,9 42,6

Muu neurologinen sairaus 74,6 52,3

Muu psyyken sairaus 64,5 51,4

Muu tauti tai sairaus 42,1 38,1

Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus 69,7 54,9

Muut tartuntataudit 45,7 32,1

Kaikki käynnit keskimäärin 60,9 46,5

a Lähde: Avohoitopotilasryhmitys (APR), Hiiden-alueen tietojärjestelmä.
b Lääkärille ja muulle henkilökunnalle (pääasissa terveydenhoitajalle ja sairaanhoitajalle) kohdistuvien 
käyntien yksikkökustannukset sisältävät kaikki käyntiin liittyvät palkat sivukuluineen, kiinteät kustannukset 
ja hallinnon ym., mutta ne eivät sisällä laboratorio- ja radiologiatutkimusten sekä apuvälineiden kustan-
nuksia. Yksikkökustannukset sisältävät asiakasmaksut. Mukana ei ole puhelinkäyntejä.
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käytettäväksi 60,9 euroa, jos käynti ei sisällä tutkimuksia ja 81,5 euroa, jos käynti sisältää 
tutkimuksia. Jos käynti on sairaanhoidon vastaanottotoiminnan lääkärikäynti, johon sisäl-
tyy lääkärin työpanoksen lisäksi muiden ammattiryhmien työpanosta ja tutkimuksia, voi 
yksikkökustannuksena käyttää 115,1 euroa. Mikäli ei ole tietoa siitä, onko käynti kohdistunut 
lääkärille vai muulle henkilökunnalle, voi yksikkökustannuksena käyttää toimintayksikön kaik-
kien ammattiryhmien tietoa. Kaikki käynnit sisältävät asiakasmaksut ja tutkimusten mahdolliset 
näytteenottomaksut. Taulukoissa 2 ja 3 esitetyt tiedot eivät sisällä puhelinkäyntien kustannuksia 
ja suoritteita. Laskennallisena lääkärille kohdistuvan puhelinkäynnin yksikkökustannuksena 
voi käyttää 17,1 euroa. Tieto on laskettu Tampereen kaupunkiseudulla tehdyn vastaanottopal-
veluidentuotteistuksen avulla (Lehtokangas ja Lämsä 2007).  

TAULUKKO 3. Perusterveydenhuollon avohoitokäyntien yksikkökustannuksia ammattiryhmittäin ja toimintayk-
siköittäin 2006a

 €/käyntib

Ammattiryhmittäin
 *Lääkäri (keskimäärin kaikki toimintayksiköt, ei tutkimuksia) 60,9
 *Lääkäri (em. tieto lisättynä tutkimuskustannuksilla)c 81,5
 *Lääkäri (sairaanhoidon vastaanottotoiminta, ei tutkimuksia) 94,5

 *Lääkäri (sairaanhoidon vastaanottotoiminta lisättynä tutkimuskustannuksilla)d 115,1
 *Fysioterapeutti (kuntoutus) 41,3
 *Sairaanhoitaja (vastaanottotoiminta) 26,9
 *Terveydenhoitaja (koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto) 48,5
 *Terveydenhoitaja (lastenneuvola) 52,5
 *Terveydenhoitaja (perhesuunnitteluneuvola) 70,3
 *Terveydenhoitaja (työterveyshuolto)  69,0
 *Terveydenhoitaja (äitiysneuvola) 51,1

Toimintayksiköittäin 
 *Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 54,8
 *Kuntoutus 41,3
 *Lastenneuvola 62,8
 *Perhesuunnitteluneuvola 89,7
 *Työterveyshuolto 77,1
 *Vastaanottotoiminta 68,8
 *Äitiysneuvola 65,4
 Avohoito keskimäärin (ei tutkimuksia) 64,6

a Lähteet: Avohoitopotilasryhmitys (APR), Hiiden-alueen tietojärjestelmä (käyntitiedot) ja Stakesin perus-
terveydenhuollon avohoidon Notitia-tietokanta (tutkimuskustannukset).
b Yksikkökustannukset sisältävät käyntiin kohdistuvat kaikki palkat sivukuluineen, vuokrat ja hallinnon 
ym., mutta ne eivät sisällä laboratorio- ja radiologiatutkimusten sekä apuvälineiden kustannuksia. HUOM! 
Kahteen lääkärikäyntiin lisätty keskimääräisiä tutkimuskustannuksia. Kaikki yksikkökustannukset sisältävät 
asiakasmaksut. Mukana ei ole puhelinkäyntejä.
c Kaikkien toimintayksiköiden lääkärikäynnin yksikkökustannukseen 60,9 € on lisätty 20,6 € laboratorio- ja 
radiologiatutkimusten kustannuksia, jotka on saatu jakamalla koko maan perusterveydenhuollon avohoidon 
tutkimuskustannukset (Notitia-tietokanta) vastaanottotoiminnan lääkärikäyntien määrällä vuonna 2006. 
Laboratoriotutkimuksista kustannuksia oli keskimäärin 14,6 € ja radiologiasta 6,0 € yhtä käyntiä kohti.
d Sairaanhoidon vastaanottotoiminnan lääkärikäynnin yksikkökustannukseen 94,5 € on lisätty 20,6 € tut-
kimusten kustannuksia. 
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Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Useiden käyntien yksikkökustannuksiin sisältyy eri ammattiryhmien työpanosta. Esitetyistä yk-
sikkökustannuksista näitä työpanoksia sisältyy taulukon 2 lääkärikäyntien sairausryhmäkohtaisiin 
kustannuksiin ja taulukon 3 lääkärin vastaanottotoiminnan kustannuksiin. Näitä kustannuksia 
ovat toimistohenkilökunnan, lääkintävahtimestareiden, sairaanhoitajien ja avustavan henkilö-
kunnan palkkauskustannukset. Hoitohenkilökunnan, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja 
fysioterapeuttien käyntien yksikkökustannuksiin sisältyy pääasiassa vain kyseisten ammattihen-
kilöiden työpanosta, kiinteitä kustannuksia ja materiaalikustannuksia. 

Taulukon 2 sairausryhmäkohtaisten yksikkökustannuksien avulla voi karkeasti arvioida 
potilaan hoitoisuuteen liittyvää voimavarapanostusta. Alhaisimmat lääkärikäyntien yksikkö-
kustannukset liittyvät terveimpien potilaiden käynteihin ja korkeimmat kustannukset vakavien 
infektioiden hoitoon. Sairaimpien potilaiden hoitoon tarvitaan enemmän henkilökunnan työ-
panosta (enemmän käsiä, enemmän aikaa) ja mahdollisesti myös toimenpiteitä, jotka sisältyvät 
esitettyihin yksikkökustannuksiin. Mikäli potilaalle tehdyistä laboratorio- ja radiologian tutki-
muksista on yksityiskohtaista tietoa, tulee niiden yksikkökustannukset (taulukot 9 ja 10) lisätä 
lääkärikäyntien (käynnit ilman tutkimuskustannuksia) tietoihin keskimääräisten laboratorio- ja 
radiologisten tutkimusten kustannusten sijasta.

Aikaisemmista raporteista poiketen pääosa perusterveydenhuollon avohoidon yksikkö-
kustannuksista on tuotettu nyt yhdestä lähteestä (aiemmin useita lähteitä), mikä on parantanut 
näiden yksikkökustannusten keskinäistä vertailtavuutta. Perusterveydenhuollon avohoidon 
yksikkökustannuksia olisi arvioitava vastaavalla tavalla laaja-alaisemmin, jotta päästäisiin kus-
tannusten arvioinnissa aiempaa tarkemmalle tasolle. 

Tuotteistuksista on koottu tietoa alueellisista hankkeista (Lehtoranta ja Päätalo 2006). Yhte-
näinen valtakunnallinen palvelujen tuotteistaminen helpottaisi perusterveydenhuollon avohoidon 
kehittämistä, sillä tuotteistukset tehdään nyt hieman eri tavoin. Tuotteistuksista saatavat hyödyt 
lisääntyvät, kun kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta saadaan yhtenäiseksi. Kuntien ja 
kuntayhtymien kustannuslaskentaan on valmistumassa opas, jonka yhtenä tarkoituksena on 
yhdenmukaistaa kuntien kustannuslaskentakäytäntöjä taloudellisten tunnuslukujen vertailu-
kelpoisuuden parantamiseksi. Oppaassa annetaan suosituksia eri laskutustilanteisiin ja mm. ter-
veyspalvelujen tuotteistusta varten (Tyni 2008). Lääkärille ja hoitohenkilökunnalle kohdistuvien 
käyntien kustannusvertailuissa on otettava huomioon sisältävätkö kustannus- ja suoritetiedot ns. 
puhelinkäyntien tai hoitopuheluiden suoritteita, sillä tiedoilla voi olla vaikutusta eri palvelujen-
tuottajien yksikkökustannuksiin. 

Lähteet

Avohoitopotilasryhmitys (APR). Hiiden alueen tietojärjestelmä. Tammikuu 2008.
Elonheimo, O. 2007. Terveyskeskusten avopalveluiden tuotteistus. STM:n hallinnonalan tuottavuusohjelmatyöryhmän loppu-

raportti. Sosiaali- ja terveysministeriö Selvityksiä 2007: 43–46, Helsinki.
Huotari, R. 2000. Terveydenhuollon suoritteiden, tilastoinnin ja maksukäytännön käyttösanasto 2000. 2. painos. Helsinki: 

Suomen Kuntaliitto.
Kansanterveyslaki 66/1972. [Viitattu 23.1.2008]. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1972/19720066.
Kivimäki, H. & Kiviniemi, S. 2004. Vastaanottotoiminnan tuotteistus. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen mo-

nisteita 7/2004. Tampereen kaupunki, painatuskeskus. 
Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan tuotteistamisryhmä. 2002. Vastaanottotoiminnan 

tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa 2001–2002. Kuopio.
Lehtokangas, T. & Lämsä, M. 2007. Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden tuotteistus Tampereen kaupunkiseudulla 

9/2006–5/2007. Loppuraportti. Tampereen seudun aluekeskusohjelma 2007. 
Lehtoranta, H. & Päätalo, M. (toim.). 2006. Raportti palvelujen tuotteistamisesta ja laadun kehittämisestä aluekeskusseuduilla. 

En rapport om produktsättningen av service och om utvecklandet av kvalitet inom regioncentra. Aluekeskusohjelman 
teemaverkostojulkaisu 2/2006. Oulun kaupungin painatuskeskus, Oulu.
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Lempiäinen, H. 2004. Karhukuntien perusterveydenhuollon tuotteistus. Osa 1. Lääkärivastaanotot. Karhukuntien julkaisuja 
3/2004. Porin kaupungin painatuskeskus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. STM:n esitteitä 2001:7. Helsinki. 
Stakesin avoterveydenhuollon Notitia-tietokanta. Joulukuu 2007.
Tyni, T. 2008. Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille. Suomen Kuntaliitto. 

YTHS:n opiskelijaterveydenhuolto 

Johdanto

Kuntien tulee järjestää työterveyshuoltopalveluja työntekijöille ja yrittäjille sekä opiskelija- ja 
kouluterveydenhuoltoa kunnassa sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille. Korkeakouluopiskeli-
joiden terveydenhuollon kunta voi antaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) tehtäväksi 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2001). Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksulain 5 §:n mukaan maksutonta. 

Arvioinnin lähtökohdat

Taulukossa 4 esitetään Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön yksikkökustannuksia, jotka on tuotettu 
YTHS:n toimintalinjakohtaisista seurantatiedoista tili- ja toimintavuodelta 2006. 

Yksikkökustannukset

Mikäli tutkimuksessa on yksityiskohtaista tietoa henkilön käyttämistä opiskelijaterveyden-
huollon palveluista, suositellaan käytettäväksi yksikkökustannuksina taulukossa 4 esitettyjä 
kustannustietoja. 

TAULUKKO 4. Opiskelijaterveydenhuollon yksikkökustannuksia vuonna 2006a

Käynti tai tutkimus €/suorite

Yleislääkäri 61,9

Erikoislääkäri 69,7

Puheterapia 85,3

Terveydenhoitaja 32,6

Laboratorio (toimenpidekohtainen) 12,5

Röntgen (toimenpidekohtainen) 39,5

Fysioterapia 44,0

Psykiatri 136,7

Terapiapsykologib 91,9

Neuvontapsykologic 91,8

a Lähde: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toiminta- ja taloustie-
dot vuodelta 2006. Yksikkökustannuksissa on mukana ammattihenkilöstön 
menot kokonaisuudessaan, välilliset kustannukset ja yleiskustannukset.
b Terapiapsykologi antaa psykoterapiaa.

c Neuvontapsykologi huolehtii välittömästä kriisinhoidosta.
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Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa on tuotteistettu ja hinnoiteltu yksityiskohtaisesti kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärille ja terveydenhoitajille kohdistuvat tuotteet (Mäki K, 
henkilökohtainen tiedonanto 1.10.2007). Kouluterveydenhuollossa (ala- ja yläkoulu sekä lukio) 
terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynteihin varatusta työajasta kului eniten aikaa 
laaja-alaisiin terveystarkastuksiin, jossa lääkärikustannus oli 67,7 euroa (työaikaa 21,1 minuuttia) 
ja terveydenhoitajakustannus 43,0 euroa (45,5 minuuttia). Opiskeluterveydenhuollossa terveyden-
hoitajien vastaanottokäynteihin varattua työaikaa eniten kuluttava tuoteryhmä oli ensimmäisen 
vuoden opiskelijoiden laaja-alainen terveystarkastus. Lääkäreiltä vastaanottokäynteihin varatusta 
työajasta kului eniten sairaanhoitokäynteihin. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden laaja-alaisen 
terveystarkastuksen terveydenhoitajakustannus oli 50,5 euroa (52,2 minuuttia). Sairaanhoito-
käynnin lääkärikustannus oli 53,1 euroa (21,6 minuuttia) ja terveydenhoitajakustannus 21,9 
euroa (12,3 minuuttia). 

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Suurin osa kunnallisten koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltopalvelujen yksikkökustannuksista 
muodostuu terveydenhoitajan työajan kustannuksista. YTHS:n käyntimääriä käyttävien tunnuslu-
kujen yksikkökustannuksia on korottanut lisääntynyt ajankäyttö ennalta ehkäisevään työhön sekä 
puhelin- ja sähköpostikontaktien lisääntyminen käyntimäärien kustannuksella (YTHS 2007). 

Lähteet

Mäki, K. osastonhoitaja, Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus. 2007. Kuopion koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tuotteistusra-
portti. Henkilökohtainen tiedonanto 1.10.2007. 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. 2007. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimintalinjakohtaiset seurantatiedot tili- ja 
toimintavuodelta 2006. Oma kustannuslaskenta. 

Työterveyshuolto (sairaanhoito, korvausluokka II)

Johdanto

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään kustannuksellaan työterveyshuollon 
työntekijöille työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi. Laissa säädetyn työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi järjestää työntekijöilleen 
sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Työnantaja voi ostaa työterveyshuoltopalvelut 
kunnalliselta terveyskeskukselta, työterveyspalveluja tarjoavalta laitokselta (lääkärikeskukselta) 
tai terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Työnantaja voi myös perustaa oman työterveysaseman 
tai järjestää työterveyshuollon toisen työnantajan tai työnantajien yhteisellä työterveysasemalla. 
(Kansaneläkelaitos 2007.) 

Kansaneläkelaitos maksaa työnantajalle korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Kor-
vaus määräytyy työntekijäkohtaisen laskennallisen enimmäismäärän mukaan ja on enintään 50 
prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Myös yrittäjä tai muu omaa työtään tekevä on oikeutettu 
saamaan korvausta lakisääteisen työterveyshuollon (korvausluokka I) piiriin kuuluvista palve-
luista. Korvausluokkia on kaksi. Korvausluokan I piiriin kuuluvat kustannukset, jotka aiheutuvat 
ehkäisevästä toiminnasta ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta 
(esim. työpaikkaselvitykset, työpaikkakäynnit, terveystarkastukset ja ensiavun järjestämiseen 
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osallistuminen). Korvausluokan II piiriin kuuluvat kustannukset aiheutuvat yleislääkäritasoisesta 
avosairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta. (Kansaneläkelaitos 2007.) 

Arvioinnin lähtökohdat

Taulukossa 5 esitetään palvelutuottajittain Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastoihin 
perustuvia työterveydenhuollon (korvausluokka II) yksikkökustannuksia. Työterveyshuollon 
yksikkökustannukset on saatu jakamalla ammattiryhmäkohtaisten käyntien ja tutkimusten 
kustannukset niiden lukumäärällä. 

Taulukossa 5 esitettyjen kustannusten lisäksi työterveyshuollossa (korvausluokassa II) muo-
dostuu palvelutuottajittain muita käyttö- ja perustamiskustannuksia, joita ei voida jakaa suorit-
teille. Kaikille palvelutuottajille näitä kustannuksia aiheutuu 9,4 prosenttia niistä kustannuksista, 
joista korvaus on myönnetty. Vastaava luku terveyskeskuksille on 2,3 prosenttia, omille, toisen 
työnantajan ja yhteisille työterveysasemille 20,2 prosenttia, lääkärikeskuksille 3,7 prosenttia sekä 
muille laitoksille 3,6 prosenttia. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon korvausluokasta I 
ja yrittäjien työterveyshuollosta ei esitetä yksikkökustannuksia. 

Yksikkökustannukset

Mikäli tutkimuksessa on käytettävissä yksityiskohtaista tietoa työterveyshuollon (korvaus-
luokka ll) palvelujen käytöstä, yksikkökustannuksina suositellaan käytettäväksi taulukossa 
5 esitettyjä laskennallisia Kansaneläkelaitoksen työterveystilastoihin perustuvia tietoja. 

TAULUKKO 5. Työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon (korvausluokka II) yksikkökustannuksia 
palvelutuottajittain vuonna 2006a

 
Terveys-
keskus

Työnanta-
jien omat, 
yhteiset 

tai toisten 
työnantajien 

yksiköt

Lääkäri-
keskus

Muut
(valtiotyön-

antaja ja 
muut)

Kaikki 
yhteensä

Lääkärikäynti 36,5 35,8 40,7 44,1 38,6

Terveydenhoitajakäynti 18,6 20,3 19,4 22,2 19,9

Käynnit lääkärillä ja terveyden-
hoitajalla keskimäärin 31,2 29,3 36,2 39,0 32,8

Fysioterapeuttikäynti 37,3 40,8 49,8 40,4 43,8

Psykologikäynti 82,1 45,6 120,4 77,3 67,1

Erikoislääkärikäynti 88,5 83,8 85,3 104,8 88,5

Kaikki käynnit keskimäärin 32,0 31,5 39,7 42,6 35,4

Laboratoriotutkimus keskimäärin 8,8 9,8 21,4 17,3 13,3

Radiologinen tutkimus keski-
määrin

45,0 60,9 77,8 83,4 65,5

Kaikki tutkimukset keskimäärinb 11,4 14,1 27,9 23,2 18,0

a Lähde: Kelan työterveyshuollon tilastot 2005. Tiedot perustuvat työnantajien Kansaneläkelaitokselle 
lähettämiin korvaushakemuksiin ja ne koskevat ainoastaan korvausluokkaa II. Vuoden 2005 tiedot on 
muunnettu vuoden 2006 arvoon julkisten menojen kunnallistalouden terveystoimen hintaindeksin (liite-
taulukko 3) avulla.
b Kaikkien tutkimusten kustannukset jaettuna niiden kokonaismäärällä.
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Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Taulukossa 5 esitetyt tiedot koskevat työterveyshuollon korvausluokkaa II eli sairaanhoitoa ja 
muuta terveydenhuoltoa. Työpaikkaselvitykset, työpaikkakäynnit, terveystarkastukset, ensiavun 
järjestämiseen osallistuminen ja muu korvausluokan I piiriin kuuluva toiminta sekä yrittäjien 
työterveyshuolto jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Vaikka Kansaneläkelaitoksen työterveyshuollon 
tiedostoissa ei ole tietoa käyntien keskimääräisestä pituudesta, voidaan tässä raportissa muualla 
esitettyihin tietoihin perustuen arvioida, että työterveyshuollossa (sairaanhoito ja muu tervey-
denhuolto) keskimääräinen lääkärissäkäynti on enintään 20 minuuttia, käynti työterveyshoitajalla 
15–30 minuuttia ja käynti fysioterapeutilla 45–60 minuuttia palveluntuottajasta riippuen. Taulu-
kossa 3 esitetyt työterveyshuollon yksikkökustannukset (terveydenhoitaja, kaikki ammattiryhmät) 
ovat luonteeltaan yleisempiä ja ne edustavat siten terveyskeskuksissa järjestettyä työterveyshuollon 
kokonaisuutta (korvausluokat I ja II) lukuun ottamatta laboratorio- ja radiologian tutkimusten 
sekä apuvälineiden kustannuksia.

Lähteet

Kansaneläkelaitos. 2007. Kelan työterveyshuoltotilasto 2005. Kansaneläkelaitos, Tilastoryhmä. Helsinki.

Seulontatutkimukset

Johdanto

Raportissa on esitetty myös valtioneuvoston asetuksen (asetus seulonnoista 1339/2006) mu-
kaisten terveydenhuollon seulontatutkimusten yksikkökustannukset. Seulonnalla tarkoitetaan 
väestön tai tietyn väestönosan tutkimuksia tai näytteiden ottamista tietyn taudin tai sen esiasteen 
toteamiseksi tai taudin aiheuttajan löytämiseksi. Seulonta on osa ehkäisevää terveydenhuoltoa. 
Seulontaan kuuluu kohderyhmän määrittäminen, yksilön neuvonta ja ohjaus, seulontatestien 
ottaminen ja tutkimus, palautetiedon antaminen, jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä tarvittavien 
terveyspalvelujen järjestäminen. Kaikilla seulottavaan ryhmään kuuluvilla kunnan asukkailla on 
oltava oikeus osallistua seulontaan yhtäläisten perusteiden mukaisesti. Seulontaan osallistuminen 
on vapaaehtoista. (Valtioneuvoston asetus 1339/2006.) Yleisimmät seulontatutkimukset ovat 
mammografia, kohdunkaulan irtosolunäyte sekä raskaana olevien ultra-ääniseulonnat. 

Arvioinnin lähtökohdat

Tämän raportin seulontatutkimusten yksikkökustannukset perustuvat yliopistollisille keskussai-
raaloille kuvantamis- ja laboratoriopalveluita tuottavien keskusten ja liikelaitosten hintatietojen 
liikevaihdolla painotettuihin keskiarvoihin vuonna 2006.

Yksikkökustannukset

Seulontatutkimusten yksikkökustannuksina suositellaan käytettäväksi taulukossa 6 esitettyjä 
tietoja.
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TAULUKKO 6. Terveydenhuollon seulontatutkimusten yksikkökustannukset vuonna 2006a

 Koodi Tutkimus €/tutkimus
Mediaani 

(€/tutkimus)b 

MA1AE Varhaisraskauden UÄ (ennen 12. raskausviikkoa)    73,7 77,0

MA2AE
Raskaudentilan UÄ (12. raskausviikolla tai myöhem-
min )

86,3 89,0

MA2HE Sikiön yksityiskohtainen morfologiatutkimus UÄ:llä  102,1 90,0

HA1BA Mammografia 123,9 129,3

4044 Pt-Papa-1 14,6 - 

a Kuvantamiskeskusten liikevaihdoilla painotetut keskiarvot.
b Yksikkökustannusten mediaani.

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Jos terveystaloudellisessa tutkimuksessa arvioidaan erityisesti seulontatutkimuksiin liittyviä 
kustannuksia, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikki kustannuserät sisältyvät 
kokonaiskustannuksiin. Lisätietoja seulontatutkimuksista löytyy Stakesin Finohtan internet-
sivuilta9. 

Lähteet

Finohta. [Viitattu 6.2.2008]. Saatavilla http://finohta.stakes.fi. 
Laboratoriopalveluita tuottavien liikelaitosten hinnastotietoja 2006. Julkaisematon aineisto.
Valtioneuvoston asetus seulonnoista 1339/2006. [Viitattu 13.2.2008]. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2006/20061339.
Yliopistollisille keskussairaaloille radiologisia tutkimuspalveluja tuottavien kuvantamiskeskusten hinnastot 2006.

Kotisairaanhoito, kotisairaala- ja päiväsairaalahoito 

Johdanto

Terveyskeskuksen vastaava lääkäri päättää, hoidetaanko potilas terveyskeskuksen sairaansijalla 
tai avohoidossa kotisairaanhoidon turvin (Kansanterveyslaki 66/1972). Kotisairaanhoidossa 
terveydenhuollon ammattihenkilö suorittaa tutkimuksia ja antaa hoitoja suunnitelmallisin 
hoitokäynnein. Jos potilasta hoidetaan kotona sairaalasta lainassa olevien laitteiden ja koneiden 
avustamana, kysymyksessä on edelleen kotisairaanhoito vaikka toiminta voi tuoda mieleen sai-
raalahoidon, kyseessä ei ole kuitenkaan kotisairaala (Huotari 2000). 

Kotisairaalahoito on lääkärijohtoista, ympärivuorokautista laitoshoidon korvaavaa hoito-
tiimin antamaa hoitoa, jota voidaan antaa kehittyneen teknologian turvin. Kotisairaalahoitoa 
oli vuonna 2006 Kuusikko-kuntien kaupungeista Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella 
ja Oulussa (Kuusikko-työryhmä 2007). Kotisairaalassa hoidettavia potilaita ovat suonensisäistä 
antibioottihoitoa saavat, syvää laskimotukosta sairastavat, sydämen vajaatoimintapotilaat ja 
pahentunutta kroonista keuhkosairautta tai astmaa sairastavat tehostettuja lääke- ja happihoi-
toja tarvitsevat potilaat (Viisikko-työryhmä 2001). Kotisairaalahoito voi olla sekä perus- että 
erikoissairaanhoidon kautta järjestettyä. Vanhusten päiväsairaalahoito on osavuorokautista 
hoitoa. Esimerkiksi Vantaalla päiväsairaanhoidossa toimii tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä 
muistihäiriöisten hoitoon keskittyvät ryhmät.

�	 http://finohta.stakes.fi	(Räsänen	Pirjo,	henkilökohtainen	tiedonanto	6.2.2008).
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Arvioinnin lähtökohdat

Kuuden suuren kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu) Kuusikko-työryhmän 
vuoden 2006 raportissa ei erotella kotisairaanhoidon ja kotipalveluiden suoritteita ja kustannuksia, 
vaan tiedot esitetään yhdistettyinä kotihoidon tietoina. Näissä kunnissa oli kotihoidon (kotipal-
veluiden ja kotisairaanhoidon) asiakkaista 84 prosenttia 65 vuotta täyttäneitä ja heille kohdistui 
91 prosenttia kaikista käynneistä. Yhtä kotihoidon 65 vuotta täyttänyttä kohti tehtiin keskimäärin 
116 käyntiä vuodessa (tiedot laskettu Kuusikko-työryhmän raportin 2006 lähteen liitteestä 1). 

Myös muissa kunnissa kotisairaanhoidon palvelujen erottaminen kotipalveluista on tullut 
haastavammaksi, koska monessa kunnassa palvelut tuotetaan saman toimintayksikön toimesta 
ja ko. palvelujen erottaminen ei ole enää yhtä yksinkertaista kuin aikaisemmin. Tätä raporttia 
varten kysyttiin kotisairaanhoidon yksikkökustannuksia 30 suurimmasta kunnasta. Kunnista 
osa tuotti kotisairaanhoidon, osa kotipalvelun ja osa yhdistetyn kotihoidon kustannustiedon. 
Kotisairaanhoidon yksikkökustannustiedot painotettiin kuntien asukasluvuilla ja näistä tuo-
tettiin keskimääräinen käynnin kustannus, jonka katsotaan sisältävän kaikki kotisairaanhoi-
don hoitohenkilökunnan palkkauskustannukset, materiaalit ja matkakustannukset ym. sekä 
asiakasmaksut. Tilapäisen kotisairaanhoidon asiakasmaksu on enintään 11 euroa lääkärin ja 
seitsemän euroa muun henkilökunnan kotikäynnistä. Säännöllisen kotisairaanhoidon maksut 
ovat tulosidonnaisia. 

Kotisairaala- ja päiväsairaalahoidon yksikkökustannukset perustuvat Kuusikko-työryhmän 
raporttiin 2006 (2007). Päiväsairaalahoidon kustannukset sisältävät kaikki kustannuserät kuten 
henkilöstö-, kiinteistö-, ateria- ja matkakustannukset ja vastaavasti kotisairaalahoito sisältää 
kaikki kotisairaalatoiminnan kustannukset. Kuusikko-työryhmän raportissa (2007) on kuvattu 
kuuden suurimman kaupungin eri vanhuspalvelujen kustannusvertailuun mukaan otetut kustan-
nuserät. Kotisairaalahoitoa annetaan vain muutamissa kunnissa ja tämän hoidon asiakasmaksut 
vaihtelevat kunnittain.

Yksikkökustannukset

Kotisairaanhoidon hoitohenkilökunnan (terveydenhoitaja, sairaanhoitaja) käynnin yksikkö-
kustannuksena suositellaan käytettäväksi 42,6 euroa (vaihteluväli 37,8–54,4 euroa) vuonna 
2006. Kotisairaalahoidon yksikkökustannuksena suositellaan käytettäväksi 175,4 euroa 
(vaihteluväli 101,9–257,3) kaikille potilaille ja erikseen tarvittaessa 65 vuotta täyttäneille 
169,1 euroa hoitovuorokautta kohti vuonna 2006. 65 vuotta täyttäneiden päiväsairaalahoi-
don hoitopäivän yksikkökustannuksena suositellaan käytettäväksi 138,7 euroa (vaihteluväli 
78,7–187,6).

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Vaikka esitetty kotisairaanhoidon yksikkökustannus perustuu otokseen eikä edusta yhtä laajaa 
asukasmäärää kuin Kuusikko-kuntien tiedot, tämä yksikkökustannus on muihin avohoidon 
yksikkökustannuksiin verrattuna oikean suuntainen. Kotisairaanhoidon yksikkökustannus on 
korkeampi kuin kuntien tiedoista laskettu kotipalvelujen yksikkökustannus (28,2 euroa), jonka 
pitääkin olla matalampi. Kotisairaanhoidon tieto on samalla tasolla kuin Kuusikko-kuntien ko-
tihoitokäynnin yksikkökustannus (42,0 euroa). 

Kotisairaanhoitokäynnin yksikkökustannus voi olla hieman kotihoidon tietoa korkeampi, 
koska kotihoitoon sisältyy alhaisemmat kotipalvelun kustannukset. Myös Kuusikko-kuntien 
kotihoidon yksikkökustannus on korkeampi kuin mitä vastaava summa olisi koko maassa, koska 
todennäköisesti Kuusikko-kuntien yksikkökustannustaso on korkeampi kuin muualla maassa. 
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Muutaman kunnan otoksesta laskettu kotihoitokäynnin yksikkökustannus oli 37,4 euroa, mutta 
koska tieto edustaa pienempää väestömäärää, sitä käytetään vain vertailutietona. Kustannuksiin 
vaikuttavat tukipalvelujen tai hoitotarvikejakelun erilainen kustannuslaskenta, osalla kunnista 
nämä kustannukset ovat mukana ja osalla ei. 

Kotisairaala- ja päiväsairaalatietoja voidaan pitää edustavina arvioina, koska Kuusikko-
kuntien alueella asuu noin neljännes maan väestöstä. Toisaalta näiden palvelujen kustannusten 
arvioimiseksi ei ole riittävästi vertailuaineistoa, sillä palvelutyyppinä ne eivät ole vielä vakiintu-
neita. Kustannustasoltaan kotisairaalahoito asettuu oikean suuntaisesti kalliimmaksi kuin keski-
määräinen hoitopäivä terveyskeskuksen vuodeosastolla, mutta edullisemmaksi kuin hoitopäivä 
erikoissairaanhoidossa. 

Lähteet

Huotari, R. 2000. Terveydenhuollon suoritteiden, tilastoinnin ja maksukäytännön käyttösanasto 2000. 2. painos. Helsinki: 
Suomen Kuntaliitto.

Kansanterveyslaki 66/1972. [Viitattu 23.1.2008]. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1972/19720066.
Kuusikko-työryhmän vanhuspalvelujen asiantuntijaryhmä, Kumpulainen A. (kirj.). 2007. Kuuden suurimman kaupungin 

vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2006. S.L.: Helsingin sosiaalivirasto ja terveysvirasto, 
Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto, Turun sosiaalikeskus, Tampereen sosiaali- ja ter-
veystoimi, Oulun sosiaali- ja terveystoimi. 

Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen asiantuntijaryhmä, Kumpulainen A. (kirj.). 2001. Viiden suurimman kaupungin 
vanhusten käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannus- ja palvelutasovertailu 2000. S.L.: Helsingin 
sosiaalivirasto ja terveysvirasto, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto, Turun sosiaalikeskus, 
Tampereen sosiaali- ja terveystoimi. 

mielenterveyspalvelut ja ehkäisevä päihdetyö

Johdanto

Mielenterveystyöllä tarkoitetaan psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden 
kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveyshäiriöiden ehkäisemistä, 
parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja muita mielenter-
veyden häiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa 
tai häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (mielenterveyspalvelut) 
sekä koko väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät ennalta 
mielenterveyshäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalvelujen 
järjestämistä. (Mielenterveyslaki 1116/1990.)

Jokaisen kunnan on huolehdittava mielenterveyspalvelujen järjestämisestä joko osana kan-
santerveystyötä tai sosiaalihuoltoa. Palvelut on järjestettävä sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi 
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Ensisijaisesti palvelut on järjestettävä avopalveluina 
sekä siten, että tuetaan oma-aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä suoriutumista. Sai-
raanhoitopiirien tulee lisäksi huolehtia erikoissairaanhoidon piiriin kuuluvista mielenterveyspal-
veluista. (Mielenterveyslaki 1116/1990.) Mielenterveyspalvelut rahoitetaan pääosin verovaroin. 
Avohoitokäynnit ovat asiakkaille pääosin maksuttomia, mutta laitoshoitopalveluista peritään 
maksu. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 734/1992). 

Päihdehuollon tavoitteena on päihteiden ongelmakäytön ja siihen liittyvien sosiaalisten ja 
terveydellisten haittojen vähentäminen sekä päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä 
toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen. Päihdehuolto on kunnan vastuulla ja se on jär-
jestettävä sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin on tarvetta. Päihdehuollon palvelujen ja 
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toimenpiteiden järjestäminen ja kehittäminen kuuluu sosiaalihuollon osalta sosiaalilautakunnalle 
ja terveydenhuollon osalta terveyslautakunnalle. (Päihdehuoltolaki 41/1986.)

Arvioinnin lähtökohdat

Mielenterveystoimistot antavat ohjausta ja neuvontaa, erilaisia terapioita sekä tekevät kriisi-
työtä ja psykiatrisia tutkimuksia liittyen yksilön psyykkiseen hyvinvointiin, toimintakykyyn 
ja persoonallisuuden kasvuun. Ehkäisevä mielenterveystyö on eräs mielenterveystoimistojen 
toimintamuodoista, joka sisältää mm. psykologipalveluja, lääkäri- tai sairaanhoitajakäyntejä pe-
rusterveydenhuollossa tai puheterapiakäyntejä. Mielenterveystoimistokäynnin yksikkökustannus 
on laskettu sairaanhoitopiirien hinnastojen mielenterveystoimistotietojen ja 30 kunnalle tehdyn 
kyselyn perusteella. Yksikkökustannukset on painotettu kuntien asukasmäärillä. 

Ehkäisevän päihdetyön menetelmistä, erilaisten palveluiden sisällöistä sekä hoitopaikoista 
löytyy tietoa Stakesin Ehkäisevä päihdetyö -ryhmän internet-sivuilta10. Polikliinisena päihdehuol-
tona A-klinikkakäynti on säädetty asiakkaalle maksuttomaksi (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 734/1992). A-klinikat ovat päihdehuollon erityishoitoyksiköitä, jotka voiva 
toimia joko kunnan sosiaalitoimen tai valtakunnallisen A-klinikkasäätiön alaisuudessa. Tässä 
raportissa esitettävät ehkäisevän päihdetyön yksikkökustannukset perustuvat A-klinikkasäätiön 
tilinpäätöstietoihin (K. Pätynen, henkilökohtainen tiedonanto 6.6.2007). 

Yksikkökustannukset

Perusterveydenhuollon mielenterveysyksikössä esim. mielenterveystoimistossa tapahtuvan 
peruskäynnin (45–60 minuuttia) yksikkökustannuksesta suositellaan käytettäväksi 104,6 
euroa (vaihteluväli 85,0–117,8) vuonna 2006. Mielenterveystoimistosta ei esitetä erikseen 
lääkäri- tai hoitajakäynnin yksikkökustannuksia. Lisäksi on mahdollista käyttää taulukon 2 
sairausryhmittäisiä tietoja ja taulukon 8 psykiatrian yksikkökustannuksia, jos niiden käyttö on 
perusteltavissa. Taulukon 2 mukaan depression tai skitsofrenian takia perusterveydenhuollon 
lääkärikäynnin yksikkökustannus on korkeampi kuin keskimääräisen lääkärikäynnin. Samassa 
taulukossa 2 muulle henkilökunnalle kohdistuneen käynnin yksikkökustannus on skitsofrenian 
takia keskimääräisen käynnin kustannusta alhaisempi ja depression takia keskimääräistä korke-
ampia. Kustannuserot selittyvät osin käyntien keston eroilla. 

Päihdetyön yksikkökustannuksena suositellaan käytettäväksi A-klinikkakäynnin yk-
sikkökustannusta 51,4 euroa ja nuorisoasemakäynnin 59,6 euroa. Vinkkikäynnin (terveys-
neuvontapiste, ruiskujen vaihtoa jne.) yksikkökustannuksena suositellaan käytettäväksi 23,5 
euroa ja korvaus- ja vierotushoitokäynnin 42,1 euroa. 

A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaalassa katkaisuhoidon hoitovuorokauden yksik-
kökustannus oli 126,5 euroa ja kuntoutusyksikön hoitovuorokausi 77,8 euroa. Katkaisuhoidon 
hoitovuorokauden asiakasmaksu ja laitoshoidon hoitomaksu 26 euroa sisältyvät vuorokausikus-
tannuksiin. 

A-klinikkasäätiön tukiasunnon yksikkökustannus oli 376 euroa vuorokaudessa. Tukiasunnot 
ovat A-klinikan tukeen perustuvia asuntoja niille päihdeongelmaisille, jotka eivät ole kyenneet 
saamaan kohtuullista vuokra-asuntoa tai niille, jotka eivät kykene asumaan ilman tukea. Asun-
toihin hakeudutaan tukiasunnoista vastaavan työntekijän kautta. Tukiasunnoista vastaava työn-
tekijä tukee asumista. Kaikki A-klinikan hoitopalvelut ovat asiakkaan käytettävissä. Asumisajat 
määritellään yksilöllisin sopimuksin. Asumista tai normaaliasuntoon siirtymistä tuetaan koko 
ajan. Vuokrakustannukset peritään pääsääntöisesti tosiasiallisten kustannusten mukaisesti.

�0	 http://neuvoa-antavat.stakes.fi	[�8.�2.2007].
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Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Mielenterveys- ja ehkäisevän päihdehuollon palveluiden yksikkökustannusten määrittämistä 
vaikeuttaa tarjottavien palvelujen monimuotoisuus ja se, että palveluiden kustannuksista ja 
kustannuksiin liittyvistä tutkimuksista on niukasti julkaistua tietoa. Mielenterveystyön vertailta-
vuutta vaikeuttaa myös tapa, jolla kunnat järjestävät palvelut. Osa kunnista järjestää palvelut itse 
joko kunnan oman perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon toimintana (esim. Helsinki) 
tai yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa osana erikoissairaanhoitoa. Tässä raportissa myöhemmin 
taulukossa 8 esitetään psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksikkökustannuksia. A-klinikkasäätiön 
yksikkökustannuksia voidaan pitää suhteellisen luotettavana arviona palveluryhmän keskimää-
räisestä kustannuksesta, sillä A-klinikkasäätiön arvioidaan tuottavan noin puolet koko maan 
ko. palveluista.

Lähteet

Huotari, R. 2000. Terveydenhuollon suoritteiden, tilastoinnin ja maksukäytännön käyttösanasto 2000. 2. painos. Suomen 
Kuntaliitto. Helsinki.

Kansanterveyslaki 66/1972.[Viitattu 23.1.2008]. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1972/19720066.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992. [Viitattu 23.1.2008]. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/ko-

koelma/1999/19990152.pdf.
Mielenterveyslaki 1116/1990. [Viitattu 23.1.2008]. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2001/20010063.pdf
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Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 

Johdanto

Vuodeosastohoito on määritelty suoritekuvauksissa (Huotari 2000) laitoshoidon käsitettä vas-
taavaksi. Vuodeosastohoito tarkoittaa ympärivuorokautista ja yhtäjaksoista hoitovastuun alaista 
palvelua, johon kuuluu asiakkaalle annettava täysihoito ja joka tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimintayksikössä. Laitospalvelutoimintaan kuuluu hoito, joka kohdistuu terveydenhuollon 
yksikköön sisään kirjoitettuihin potilaisiin riippumatta hoitoajan pituudesta. Terveyskeskuksen 
vuodeosastolla hoidetaan potilaita, joita sairauden laadun, tutkimuksen, hoidon ja lääkinnällisen 
kuntoutuksen takia on siellä tarkoituksenmukaisinta hoitaa (Kansanterveyslaki 66/1972.). 

Arvioinnin lähtökohdat

Terveyskeskusten vuodeosastohoidon hoitopäivän keskimääräinen yksikkökustannus on laskettu 
Tilastokeskuksen Kuntien toiminta- ja taloustilastojen avulla (Tilastokeskus 2007), johon on 
vuonna 2006 ensimmäistä kertaa koottu perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon kustannuk-
set. Yksikkökustannus on laskettu jakamalla kuntien järjestämän (eli kuntien itse tuottaman tai 
kuntayhtymiltä tai muilta kunnallisilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta ostaman) perustervey-
denhuollon vuodeosastohoidon käyttökustannukset saman tilaston hoitopäivien lukumäärällä. 
Käyttökustannukset sisältävät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytyserät) ja 
asiakasmaksujen osuuden. Hoitopäivien perustiedot on tuotettu Stakesin ylläpitämästä Hoitoil-
moitusrekisteristä.
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Lisäksi on tehty kuuden suurimman kaupungin (Kuusikko-työryhmä 2007) tietojen avulla 
arvio siitä, mitkä olisivat ns. pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen vuodeosastohoidon hoitopäivien yksik-
kökustannukset, jos pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen hoidon kustannukset ja hoitopäivät jakautuisivat 
samalla tavalla kuin kolmessa suuressa kaupungissa Helsingissä, Espoossa ja Turussa. Edellä 
mainittujen kuntien oman toiminnan ja ostopalvelujen bruttokustannustiedoista ja suoritteista 
muodostettiin kustannuspainot, joiden avulla laadittiin arvio lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen hoidon 
yksikkökustannuksista, jotka on esitetty taulukossa 7. Perusterveydenhuollon (terveyskeskusten) 
pitkäaikaisella laitoshoidolla tarkoitetaan yleislääketieteen erikoisalan vähintään 90 vuorokautta 
kestänyttä hoitoa tai pitkäaikaishoidon päätöksen potilaan hoitoa terveyskeskuksessa. Lyhytaikai-
sen hoidon potilaalla ei ole pitkäaikaishoidon päätöstä eikä hoito ole kestänyt 90 vuorokautta.

Yksikkökustannukset

TAULUKKO 7. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon yksikkökustannukset vuonna 2006

€/hoitopäivä
Keskihajonta
(€/hoitopäivä)

Keskimäärina 141,2 56,1

Lyhytaikainen, akuuttihoito (alle 90 hoitopäivää) b 193,3 -

Pitkäaikainen (90 hoitopäivää tai enemmän) b 112,6 - 

a Lähde: Tilastokeskuksen Kuntien talous ja toimintatilasto 2006. Kuntien perusterveydenhuollon vuode-
osastohoidon käyttökustannukset (toimintamenot, poistot ja arvonalennukset sekä vyörytyserät yhteensä) 
jaettuna hoitopäivillä vuodessa. Keskihajonta on laskettu 403 kunnan keskiarvoista.
b Laskennalliset tiedot on tuotettu kuntien keskimääräisen perusterveydenhuollon vuodeosastohoitopäivän 
yksikkökustannuksen ja Helsingin, Espoon ja Turun oman toiminnan ja ostopalvelujen bruttokustannusten 
ja suoritteiden avulla Kuusikko-työryhmän raportista 2006 (2007). Keskihajontatietoja ei ole saatavissa.

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivien yksikkökustannuksina suositellaan 
käytettäväksi taulukossa 7 esitettyjä tietoja. Mikäli halutaan käyttää mahdollisimman laaja-alais-
ta terveyskeskusten vuodeosastohoidon kustannusta, suositellaan käytettäväksi keskimääräistä 
hoitopäiväkustannusta. Mikäli halutaan arvioida pitkäaikaispotilaan hoitopäivän kustannusta 
vuodeosastolla, suositellaan käytettäväksi kyseistä tietoa. Jos tutkimuksessa tarvitaan yksikkö-
kustannustietoa, joka ei ole pitkäaikaishoitoa vastaavaa, mutta kuitenkin on yleislääketieteenalan 
hoitoa (ei psykiatriaa eikä somaattista erikoissairaanhoitoa) suositellaan käytettäväksi lyhytai-
kaisen hoidon yksikkökustannusta.

Jos halutaan käyttää erityisiä suurimpien kaupunkien terveyskeskussairaaloiden kustannus-
tietoja, suositellaan käytettäväksi Kuusikko-työryhmän tietoja (2007) sillä kustannustaso erikois-
lääkärijohtoisissa terveyskeskuksissa on keskimäärin korkeampi kuin muissa terveyskeskuksissa. 
Kuusikko-kuntien terveyskeskussairaaloissa tuotetaan myös erikoissairaanhoitoa. 

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon keskimääräistä yksikkökustannusta voidaan pitää 
koko maata edustavana ja luotettavana tietona. Myös pitkäaikaishoidon ja lyhytaikaishoidon tietoja 
voi pitää tämän hetkisten tietojen perusteella kohtuullisen luotettavina arvioina. Kustannustie-
tojen luotettavuutta arvioitiin laskemalla vertailutiedoksi pelkästään kuntien ja kuntayhtymien 
oman toiminnan vuodeosastohoidon yksikkökustannus koko maassa. Tulos oli lähes sama kuin 
kuntien käyttökustannuksista laskettuna. Koska taloudellisissa arviointitutkimuksissa tarvitaan 
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usein myös tietoa kustannusten hajonnasta, laskettiin nyt yksikkökustannusten keskihajonnat 
kuntien käyttökustannustietojen avulla. Pelkästään oman toiminnan yksikkökustannusten las-
kemiseen tarvittaisiin yksityiskohtaisia tietoja kuntien ja kuntayhtymien taloustilastosta, mutta 
nyt näitä tietoja ei ollut kuntatasolla saatavissa.

Tässä raportissa erikoislääkärijohtoisten terveyskeskusten tuottama erikoissairaanhoito 
kuuluu somaattiseen erikoissairaanhoitoon. Koska potilaiden hoidon tarve voi vaihdella paljon, 
eivätkä keskimääräiset tiedot riitä yksityiskohtaiseen arviointiin, hoitoon liittyvää laitoshoidon 
voimavaratarvetta voi arvioida asiakasrakenneluokitusten esimerkiksi RUG-luokituksen kustan-
nuspainojen avulla (Björkgren ym. 1998, Björkgren 2002). 
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ERIKOISSAIRAANHOITO

Suomessa kunnat vastaavat erikoissairaanhoidon järjestämisestä asukkailleen. Jokaisen kun-
nan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriin, joka järjestää ja tuottaa erikoissairaanhoidon 
palveluja alueensa väestölle. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslää-
ketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon ja lääkinnälliseen 
kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Sairaanhoitopiirejä on kaksikymmentä ja 
lisäksi Ahvenanmaa muodostaa oman sairaanhoitopiirinsä. Jokaisessa sairaanhoitopiirissä on 
keskus- tai yliopistosairaala. Yliopistosairaaloita on viisi, keskussairaaloita 15 ja lisäksi on muita 
toimintayksiköitä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004). Sairaanhoitopiirien sairaaloiden lisäksi 
erikoissairaanhoitoa tarjoavat jonkin verran terveyskeskukset ja yksityinen sektori.

Somaattinen erikoissairaanhoito

Johdanto

Tässä luvussa käsitellään somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitojaksojen, päivys-
tyskäyntien ja ajanvarauskäyntien yksikkökustannuksia. Raportissa esitetyt erikoissairaanhoidon 
kustannustiedot perustuvat Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus -hankkeen tietoihin vuodelta 
2006. Lisäksi esitetään teho-osasto- ja sydänvalvontahoitopäivien keskimääräiset kustannukset, 
jotka perustuvat sairaanhoitopiirien vuoden 2006 palveluhinnastoista kerättyihin tietoihin. 

Arvioinnin lähtökohdat

Yksikkökustannukset hoitojaksoille ja avohoitokäynneille on laskettu Sairaaloiden hoitotoiminnan 
tuottavuus -hankkeen sairaanhoitopiirikohtaisten vuoden 2006 suoritemäärien, tilinpäätöstieto-
jen, sairaaloiden erikoisalojen toiminnallisten tuloslaskelmien ja sisäisten kustannuslaskentara-
porttien perusteella. Aineisto sisältää kaikkien 20 sairaanhoitopiirin suorite- ja kustannustiedot 
eli tiedot viidestä yliopistosairaalasta, 15 keskussairaalasta ja 17 muusta kunnallisesta sairaalasta. 
Lisäksi aineisto sisältää vastaavat tiedot seitsemästä erikoislääkärijohtoisesta terveyskeskuksesta 
ja kahdesta säätiöpohjaisesta sairaalasta. 

Sairaalahoidon tuotosta mitataan hoitojaksoina ja avohoitokäynteinä. Hoitojaksot ja avohoi-
tokäynnit sisältävät niihin kuuluvat tutkimukset (mm. radiologiset tutkimukset), toimenpiteet, 
lääkkeet ja sairaalahoidon. Yksikkökustannukset perustuvat sairaaloiden toimintakuluihin eikä 
niistä ole vähennetty asiakasmaksuja. Kustannukset sisältävät kaikki välittömät työvoiman, ma-
teriaalien ja tarvikkeiden, koneiden ja laitteiden kustannukset sekä yleiskustannukset. 

Hoitoilmoitustietoihin perustuvat hoitojaksot on ryhmitelty DRG-ryhmiin. NordDRG (Nor-
dic Diagnosis Related Groups) -ryhmittelyssä saman määrän voimavaroja kuluttavat hoitojaksot 
liitetään samaan DRG-ryhmään. Ryhmittelyssä keskeisinä kriteereinä ovat mm. pää- ja sivudiag-
noosi, toimenpide, ikä ja sukupuoli. Luokittelulla voidaan siten ottaa huomioon potilasryhmien 
erilainen voimavarojen käyttö ja hoidon kustannukset (Salonen ym. 1995, Nenonen 1998). Eri 
DRG-ryhmiin kuuluvat diagnoosit ja toimenpiteet voi tarkistaa DRG-käsikirjasta11. 

��	 http://www.nordclass.uu.se/verksam/norddrgmanual/NordDRG_2006_FIN/	 kohdasta	 4.	 DRG	 assignment	 rules	 in	
NordDRG. Kuntaliiton	 www-sivuilla	 http://norddrg.kuntaliitto.fi/	 on	 ohjeita	 käsikirjan	 käytöstä	 [www-sivut	 tarkistettu	
�8.�2.2007].
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Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus -hankkeessa vuodeosasto- ja päiväkirurgiset hoito-
jaksot on ryhmitelty NordDRG-ryhmiin. Kullekin DRG-ryhmälle on annettu kustannuspainot. 
Painoina on käytetty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laskemia DRG-painoja (classic 
2006), joita on oikaistu vastaamaan koko maan potilasrakennetta eli case-mixiä (= painotettu 
hoitojaksojen määrä/hoitojaksojen määrä). Tällöin voimavarakäytöltään keskimääräinen hoito-
jakso saa painokertoimen yksi. DRG-ryhmittelyn onnistuminen vaihteli jonkin verran sairaa-
loittain, mutta onnistumisprosentti nousi kuitenkin aineistossa kaikkien sairaaloiden osalta yli 
96 prosenttiin. DRG-ryhmittelyä ei ole tehty avohoidon käynneille eikä psykiatrian erikoisalalle. 
Somaattisten erikoisalojen avohoitokäynneille laskettiin projektissa erikseen kustannuspainot, 
joita sovelletaan myös tässä raportissa. Avohoitokäyntien painot laskettiin kuntalaskutustiedoista 
ja potilaskohtaisista kustannuslaskentatiedoista. 

Hoitojaksot painotettiin DRG-painoilla ja avohoitokäynnit kustannuslaskentatiedoista 
muodostetuilla avopainoilla. Hoitojaksojen ja avohoitokäyntien keskinäiset suhteet määriteltiin 
HUS:n kustannuslaskentatietojen avulla. Liitetaulukoissa 1 ja 2 esitetyt kustannustiedot eivät 
sisällä erityisvaltionosuudella rahoitettavan terveystieteellisen opetuksen ja tutkimustoiminnan 
eli ns. EVO-toiminnan kustannuksia.

Tehohoito-, tehovalvonta- ja sydänvalvontahoitopäivät 

Tehohoidon, tehostetun valvonnan ja sydänvalvonnan hoitopäivän kustannuksista on vähän 
julkaistua tietoa. DRG-ryhmittelyn kustannuspainoissa mm. tehohoidon osuus on otettu huo-
mioon, joten tehohoidon yksikkökustannuksia ei saa laskea DRG-ryhmittelyn mukaisen hoito-
jakson kustannuksen päälle. Tämän luvun taulukossa 7 esitetään myös erikseen tehohoidon ja 
sydänvalvonnan hoitopäivien kustannukset, jotka on laskettu sairaanhoitopiirien vuoden 2006 
palveluhinnastojen perusteella. 

Sairaanhoitopiirien hinnastojen perusteella laskettujen tehohoitopäivien yksikkökustan-
nusten mediaanit (22 euron potilasmaksuilla korotettuna) vaihtelivat hyvin paljon (vaihtelu-
väli 1 410–3 950 euroa), joten niitä ei voinut suoraan käyttää tehohoitopäivän keskimääräisen 
kustannuksen arviointiin. Keskimääräisten kustannusten arviointi tehtiin seuraavasti: mikäli 
sairaanhoitopiiri ilmoitti useita hintoja tehohoitopäivälle, pudotettiin alin hinta tarkastelusta 
pois (mikäli se poikkesi merkittävästi muista) ja laskettiin sairaanhoitopiireittäin jäljelle jäänei-
den hintojen mediaani. Alimman hintatiedon jättäminen pois laskennasta perustuu oletukseen, 
että alimman hintaryhmän potilaiden hoidon järjestäminen (hoito-osaston valinta) vaihtelee 
sairaaloiden välillä. 

Sairaanhoitopiirien tehohoitopäivän hintojen mediaaneja painotettiin sairaanhoitopiirien 
asukasluvuilla. Tätä menettelyä sovellettiin laskettaessa kaikkein sairaaloiden ja keskussairaaloi-
den tehohoitopäivän yksikkökustannus. Yliopistosairaaloiden tehohoitopäivän yksikkökustannus 
laskettiin painottamalla kunkin yliopistosairaalan hintatiedot sen erikoisvastuualueen (miljoona-
piirin) asukasluvulla. Tästä laskennasta jätettiin pois erikseen mainitut tehovalvonnan ja lasten 
tehohoidon kustannustiedot. 

Keskimääräisen tehohoitopäivän laskennasta pois jätetty alin hintatieto mainittiin joissakin 
hinnastoissa teho-osastolla tapahtuvaksi tehovalvonnaksi tai tehotarkkailuksi. Tehovalvonnalla 
tarkoitetaan tässä raportissa teho-osastolla tapahtuvaa alimman hintaluokan hoitoa tai erikseen 
siksi mainittua tehovalvontaa. Lasten tehopäivälle ja tehovalvonnalle laskettiin erikseen yksik-
kökustannukset. Lasten tehohoito ja -valvonta ei sisällä vastasyntyneiden tehohoitoa, josta ei 
esitetä tässä raportissa kustannustietoa. Lasten tehohoito- ja tehovalvonta sisältävät myös 22 
euroa potilaan asiakasmaksua. Alle 18-vuotiaiden hoito ja siihen liittyvä ylläpito on maksutonta 
siltä osin kuin hoitopäiviä kertyy yli seitsemän kalenterivuoden aikana (Huotari 2000).
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Sydänvalvonnan hoitopäivän yksikkökustannus on laskettu asiakasmaksulla korotetuista 
sairaanhoitopiirien hintojen mediaaneista. Kustannuksia on painotettu sairaanhoitopiirien 
asukasluvuilla. Sydänvalvonnan hoitopäivä sisältää hinnastojen mukaan mm. sydäninfarkti- ja 
rytmihäiriöpotilaiden tilan seurantaa sydänvalvontaosastoilla tai kardiologissa yksiköissä.

Yksikkökustannukset

Hoitojaksojen ja avohoitokäyntien (päivystyskäynnit ja muut käynnit) yksikkökustannukset 
on esitetty sairaalatyypeittäin ja erikoisaloittain liitetaulukossa 1. Avohoitokäynnin yksik-
kökustannus on kaikkien avohoitokäyntien lukumäärä jaettuna niiden kustannuksilla. DRG-
ryhmittäiset hoitojaksojen yksikkökustannukset koko erikoissairaanhoidon aineistosta on 
esitetty liitetaulukossa 2. Liitetaulukoissa 1 ja 2 esitetään myös hoitopäivien keskimääräinen 
lukumäärä hoitojaksoissa sekä liitetaulukossa 2 kaikkien hoitojaksojen yksikkökustannusten 
keskihajonnat DRG-ryhmittäin. Esitetyt kustannustiedot eivät sisällä eritysvaltion osuudella 
rahoitettavan terveystieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan (EVO) kustannuksia.

Teho-osastohoitopäivän, tehovalvontahoitopäivän, lasten teho-osastohoidon, lasten teho-
valvonnan sekä sydänvalvonnan hoitopäivän yksikkökustannuksina suositellaan käytettäväksi 
taulukossa 8 esitettyjä tietoja. Vastasyntyneiden tehohoidosta ei ilmoiteta yksikkökustannusta 
tässä raportissa.

TAULUKKO 8. Tehohoidon ja tehovalvonnan sekä sydänvalvonnan hoitopäivien yksikkökustannukset vuonna 
2006a

 €/hoitopäivä
Keskihajonta

(€/hoitopäivä)c

Sairaanhoitopiirejä, 
joilta tiedot

Tehohoito, kaikki sairaalat 2 401,4 428,8 13

*yliopistolliset sairaalatb 2 560,8 460,9 4

*keskussairaalat 1 993,1 329,0 9

Tehovalvonta 1 357,6 330,6 10

Lasten tehohoito 1 957,7 365,3 12

Lasten tehovalvonta 982,6 201,7 10

Sydänvalvonta 970,8 218,9 11

a Lähde: Sairaanhoitopiirien hinnastot 2006. Tietoja on painotettu sairaanhoitopiirien asukasluvuilla ja 
niihin on lisätty 22 € hoitopäivämaksua. 
b Erillinen sairaaloidenkustannus on painotettu miljoonapiirien asukasluvuilla.
c Sairaanhoitopiirikohtaisten yksikkökustannusten mediaanien keskihajonta.

HUOM! Jos tehohoidon ym. taulukon tiedot sisältyvät erikoissairaanhoidon DRG-ryhmiteltyihin hoitojak-
sojen kustannuksiin, taulukon tietoja ei saa lisätä hoitojaksojen kustannusten päälle.

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita 

Tässä luvussa esitettyjen erikoissairaanhoidon hoitojaksojen yksikkökustannusten käyttökelpoi-
suus riippuu tutkimuskohteesta ja -asetelmasta. Tässä esitetyt yksikkökustannukset eivät sovellu 
kaikkiin tarkoituksiin. Jos esimerkiksi vertailtavana ovat kahden hoitovaihtoehdon kustannukset 
tai kustannus-vaikuttavuus ja molemmat potilasryhmät kuuluvat samaan DRG-ryhmään, on 
hyvä tehdä näitä yksikkökustannuksia yksityiskohtaisempi kustannusanalyysi (esim. Drummond 
1997). Mikäli tutkimuksessa tarvitaan yksityiskohtaisempia kustannus- ja välisuoritetietoja, voi 
perehtyä Sairaaloiden tuotteistus eli Satu-raporttiin (Aaltonen ym. 2008), jossa on julkaistu mm. 
suositukset sairaanhoitopiirien kustannus- ja välisuoritelaskentaan. 
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Yksikkökustannukset ovat keskimääräisiä kustannuksia, eivät rajakustannuksia. Tässä 
raportissa esitettyjä sairaalahoidon kustannuksia ei voi käyttää hoitojakson pidentymisestä 
aiheutuneiden lisäkustannusten eikä hoitojaksojen lyhentämisestä saatavien säästöjen arvioi-
miseen. Niillä erikoisaloilla, joilla toimenpiteiden tai tutkimusten kustannukset muodostavat 
huomattavan osan kokonaiskustannuksista (esimerkiksi kirurgiassa), lisähoitopäivän kustannusta 
ei saa suoraan jakamalla esitettyä hoitojakson kustannusta hoitopäivien lukumäärällä. Esitettyjen 
yksikkökustannusten ja keskimääräisten hoitopäivien avulla voidaan laskea valitun potilasryhmän 
sairaalahoidon kokonaiskustannukset, kun hoitopäivien tai hoitojaksojen sekä avohoitokäyntien 
lukumäärä on tiedossa. Avohoitokäynnin yksikkökustannusta suositellaan käytettäväksi, jos 
tutkimusaineistossa ei ole tietoa potilaan avokäyntityypistä. 

Esitetyt yksikkökustannukset ovat bruttomääräisiä ja ne sisältävät kaikki sairaalassa tehtyjen 
tutkimusten ja toimenpiteiden kustannukset. Jos liitetaulukoissa 1 ja 2 esitettyjä keskimääräisiä 
yksikkökustannuksia käytetään hoidon kustannusten arvioimiseen, ei niiden päälle saa laskea 
toistamiseen tutkimuksista, toimenpiteistä, lääkkeistä tai tarvikkeista aiheutuvia kustannuksia. 
Mikäli potilaan hoitoon liittyy tavanomaista tai keskimääräistä huomattavasti kalliimpia tutki-
muksia, toimenpiteitä, lääkkeitä tai muita kustannuksia, on suositeltavaa tehdä yksityiskohtainen 
kustannusanalyysi sairaaloiden kustannuslaskenta-aineistojen avulla. Näitä aineistoja on saatavissa 
Kansallisesta DRG-keskuksesta (Tuula Talvinko, henkilökohtainen tiedonanto 4.1.2008). 

Tehohoitopäivien yksikkökustannusten arvioinnissa esitetyt sairaanhoitopiirien hinnastoi-
hin perustuvat painotetut keskiarvot ovat karkea arvio palvelun tuottamisen keskimääräisistä 
kustannuksista. Mikäli haluttaisiin tutkia esim. tehohoitoa vaativan potilasryhmän hoidon kus-
tannuksia, olisi suositeltavampaa arvioida keskimääräisiä kustannuksia potilaan hoitoisuuden 
mukaan käyttämällä esimerkiksi TISS-pisteytystä (therapetic intervention scoring system) ja 
arvioimalla kustannuksia hoitoisuuden mukaan potilasryhmittäin. Tehohoidon kustannuksista 
saa lisätietoa mm. Karin (2003) artikkelista. Tässä raportissa ei esitetä hoitoisuuteen perustuvia 
tai potilasryhmittäisiä yksikkökustannuksia, koska tehohoito on jo mukana erikoissairaanhoidon 
DRG-ryhmittäisissä yksikkökustannuksissa.

Lähinnä suurissa kunnissa järjestetty, usein erikoissairaanhoitoon luettu kotisairaalahoito 
(Kuusikko-työryhmä 2007) on käsitelty aiemmin perusterveydenhuollon kotisairaanhoidon 
yhteydessä. 

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 

Johdanto

Tässä luvussa esitetään psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksikkökustannuksia kahdella eri 
tavalla. Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian vuodeosastohoidon ja avohoitosuoritteiden kes-
kimääräiset kustannukset laskettiin vuoden 2006 psykiatrian erikoisalojen vuodeosastohoidon 
ja avohoitosuoritteiden sekä sairaaloiden ilmoittamien kustannusten avulla. Lisäksi esitetään 
sairaanhoitopiirien hinnastojen avulla laskettuja yksikkökustannuksia.

Arvioinnin lähtökohdat

Yksikkökustannussuositusten laatimista psykiatrian erikoisalalle vaikeuttavat suoritekohtais-
ten kustannustietojen heikko saatavuus, alueelliset erot palvelurakenteessa ja erot palvelujen 
tuotteistuksessa. Psykiatriassa on runsaasti erilaisia avohoitopalveluja. Sairaanhoitopiirit ja 
erikoislääkärijohtoiset terveyskeskukset tuottavat monipuolisia palveluja kuten kriisihoitoja, 
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tehostettuja hoito-ohjelmia ja erilaisia terapioita, joihin sisältyy päivittäisiä kontakteja potilai-
den kanssa, kotikäyntejä jne. Tässä raportissa julkaistaan ensimmäistä kertaa valtakunnalliset 
yksikkökustannukset. Tietojen tuottamisessa on hyödynnetty rekisteritietoja ja palvelutuottajien 
erikoisalakohtaisia kustannustietoja sekä erikseen sairaanhoitopiirien hinnastojen avulla. 

Rekistereistä tuotetut tiedot

Psykiatrian yksikkökustannusten laskennassa koko maan suoritteista mukaan otettiin niiden 
sairaaloiden ja erikoislääkärijohtoisten terveyskeskusten suoritteet, joille oli saatavissa vastaavia 
erikoisalojen kustannustietoja vuodelta 2006. Hoitopäivät ja avohoitosuoritteet saatiin hoitoil-
moitusrekisteristä ja erikoissairaanhoidon benchmarking-tietokannasta. Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin (HUS) kustannusten ja suoritteiden avulla muodostettiin psykiatrian erikois-
alojen (aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatria) suoritteille (vuodeosastohoito, päivystys- ja muut 
avohoitokäynnit) kustannuspainot, joiden avulla laskettiin psykiatrian erikoisalojen mainittujen 
suoritteiden yksikkökustannukset koko maassa. HUS:n kustannuspainoista jätettiin pois helsinki-
läisille kohdistuvat suoritteet ja kustannukset, koska Helsingin kaupunki tuottaa itse psykiatrista 
erikoissairaanhoitoa. Laskennalliset rekistereiden avulla tuotetut yksikkökustannukset esitetään 
taulukon 9 alkuosassa, jossa on esitetty myös sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten (tuottajien) 
yksikkökustannusten keskiarvojen keskihajonnat sekä niiden tuottajien määrät, joilta tietoja oli 
saatavissa. 

Vaikka rekisteritietojen avulla laskettujen vuodeosastohoidon kustannuksissa on ollut 
mukana kustannuksiltaan erilaisia hoitopäiviä, ovat nämä yksikkökustannukset lähes samalla 
tasolla kuin hinnastojen perusteella lasketut vuodeosastohoidon kustannustiedot. Tämän takia 
”tavanomaisesta” vuodeosastohoidosta esitetään taulukossa 9 vain rekisteritietojen perusteella 
laskettu yksikkökustannus. Rekisteritiedoista lasketut aikuispsykiatrian ’muiden avohoitokäyntien’ 
yksikkökustannukset vastasivat hinnastoista laskettua saman erikoisalan lääkärillä käynnin (40–60 
min.) yksikkökustannusta. Nuorisopsykiatrian ja erityisesti lastenpsykiatrian rekisteritiedoista 
laskettu ’muun avohoitokäynnin’ yksikkökustannus oli huomattavasti korkeampi kuin hinnastojen 
perusteella laskettu lääkärikäynnin (40–60 min.) yksikkökustannus. Kustannusero saattaa selittyä 
osin sillä, että nuoriso- ja lastenpsykiatriassa on suhteellisesti enemmän henkilöstövoimavaroja 
sitovia mm. ryhmäterapioita ja -käyntejä kuin aikuispsykiatriassa, jossa samoilla voimavaroilla 
kertyy näin enemmän käyntisuoritteita. Tässä hankkeessa ei ollut mahdollista selvittää erilaisten 
suoritteiden vaikutusta rekistereiden avulla laskettuihin yksikkökustannuksiin.  

Hinnastoista tuotetut tiedot

Koska erilaisista avo- ja vuodeosastohoidoista ei ole saatavissa rekisteripohjaisia suorite- ja 
kustannustietoja, esitetään taulukossa 9 sairaanhoitopiirien palveluhinnastojen (liite 1) avulla 
tuotettuja yksikkökustannuksia aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatriasta. Koska sairaanhoitopiirit 
hinnoittelevat palvelut omakustannusperiaatteen mukaisesti ja osa tiedoista on nettomääräisiä, 
on hinnastotietoihin lisätty asiakasmaksuina 12 euroa vuodeosastohoitoihin, yhdeksän euroa 
kuntoutusosastoille ja seitsemän euroa päiväsairaaloille. Hinnastoista tuotetut tiedot kuvaavat 
siten mahdollisimman hyvin bruttokustannuksia. Muutoin psykiatrian avohoitosuoritteista ei 
peritä asiakasmaksuja ja kaikki tuottajat eivät peri asiakasmaksuja. Alle 18-vuotiaat maksavat 
asiakasmaksua enintään seitsemältä vuorokaudelta vuodessa. Yksikkökustannuksia on paino-
tettu sairaanhoitopiirien asukasluvuilla. Taulukossa 9 on esitetty sairaanhoitopiirien (tuottajien) 
yksikkökustannusten keskihajonta sekä niiden tuottajien lukumäärä, joilta kyseiset tiedot olivat 
saatavissa.
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Hinnastojen avohoitosuoritteet ryhmiteltiin erityyppisiin käynteihin lääkärille ja muulle 
henkilökunnalle, terapioihin ja muihin suoritteisiin (verkostokokoukset, hoitoneuvottelut, 
kotikäynnit, hoitopuhelut ym.), jotka kustannustasoltaan sopivat samaan suoriteryhmään. Osa 
hinnastojen tiedoista oli yksityiskohtaisesti yksilöity mm. työntekijöiden määrän ja/tai käytetyn 
työajan suhteen, mutta osassa suoritteista kuvaukset olivat melko karkeita. Yksikkökustannukset 
perustuvat 20 sairaanhoitopiirin tietoihin ja enimmällään vastaavat suoritteet olivat saatavissa 
15 hinnastosta. Jos vastaavia suoritetietoja oli saatavissa alle kolmesta hinnastosta, tietoja ei 
esitetä. 

Psykiatrisesta osastohoidosta tuotettiin yksikkökustannukset hinnastojen avulla aikuispsy-
kiatrian päiväsairaaloista, kuntouttavasta psykiatriasta/kuntoutusosastoilta, tehostetusta vuode-
osastohoidosta /kriisihoidosta/vierihoidosta ja kuntoutuskodeista. Nuoriso- ja lastenpsykiatri-
assa tuotettiin yksikkökustannus osastohoidosta tutkimusjakson aikana sekä lastenpsykiatriassa 
perhetutkimuksesta ja -hoidosta osastolla. Pitkäaikaisen psykiatrisen vuodeosastohoidon ja 
vanhuspsykiatrian kustannuksia ei ole otettu mukaan tarkasteluun, koska niistä oli hinnastoissa 
vähän eriteltyä tietoa. Hinnastoista laskettuja tavallisen vuodeosastohoidon yksikkökustannuksia 
ei esitetä erikseen, koska se oli lähes vastaava kuin rekistereistä tuotetut hoidon yksikkökustan-
nukset. 

Yksikkökustannukset

Taulukon 9 rekisteritiedoista laskettuja koko maata koskevia tietoja suositellaan ensisijaisesti 
käytettäväksi psykiatrian yksikkökustannuksina vuodelle 2006. Mikäli tutkimuksessa tarvitaan 
edellisiä yksityiskohtaisempia tietoja, suositellaan käytettäväksi saman taulukon 9 sairaanhoito-
piirien hinnastojen perusteella laskettuja yksikkökustannuksia.

TAULUKKO 9. Psykiatrian avohoidon ja osastohoidon yksikkökustannukset vuonna 2006

Rekistereistä tuotetut tiedot (hoitoilmoitusrekisteri 
ym.)

€/suoritea Keskihajonta 
(€/suorite)b

Tuottajia, 
joilta tiedotc

Aikuispsykiatria
Päivystyskäynti 179,1 47,6 31
Muu avohoitokäynti 135,9 36,1 31
Vuodeosastohoito, hoitopäivä 265,9 66,6 29
Nuorisopsykiatria
Päivystyskäynti 193,3 31,8 14
Muu avohoitokäynti 183,0 30,1 14
Vuodeosastohoito, hoitopäivä 451,1 83,3 12
Lastenpsykiatria
Päivystyskäynti 246,4 46,3 23
Muu avohoitokäynti 261,2 52,0 25
Vuodeosastohoito, hoitopäivä 497,4 94,6 20

Taulukko jatkuu
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Hinnastoista tuotetut tiedot (sairaanhoitopiirit) €/suoritea Keskihajonta 
(€/suorite)b

Tuottajia, 
joilta tiedotc

Aikuispsykiatria

Lyhyt käynti lääkärille (noin 15–30 min., reseptiuusinta) 76,5 25,7 13

Käynti lääkärille (noin 40–60 min.) 130,7 21,0 15

Vaativa käynti lääkärille (yli 60 min.) 194,9 24,4 11

Uusintakäynti lääkärille 83,2 15,3 3

Ensikäynti lääkärille 204,1 25,7 4

Tutkimuskäynti lääkärille 236,9 66,5 4

Käynnit muulle henkilökunnalle ja muut suoritteet

Lyhyt käynti (noin 30 min., injektio, lääkeseuranta) 54,7 20,0 12

Käynti (noin 60 min.) 90,4 15,7 12

Käynti (yli 60-90 min. tai käynti 2:lle työntekijälle) 154,3 17,8 6

Käynti 2:lle työntekijälle (120–180 min.) 273,2 59,2 4

Psykologikäynti 116,8 33,7 4

Psykologin tutkimuskäynti 197,7 56,5 9

Yksilöterapia (noin 90 min.) 144,1 9,1 5

Psykoterapia (noin 60 min.) 104,2 18,9 7

Ryhmäterapia tai -käynti, toiminnallinen 56,8 20,2 14

Ryhmäterapia tai -käynti, kognitiivinen 112,8 36,7 5

Perhe- tai pariterapia tai -käynti, mm. parihaastattelu 164,8 32,2 8

Perhe- tai pariterapia tai -käynti, 2 työntekijää (noin 
120 min.)

243,0 44,3 12

Perhekäynti, vaativa, mm. perhekartoitus 331,2 72,3 6

Kotikäynti, 1 työntekijä 203,5 33,8 9

Kotikäynti, lyhyt (injektionanto) 131,4 13,6 4

Kotikäynti, 2 työntekijää 306,7 67,4 9

Hoitopuhelu (esim. käynnin korvaava) 56,4 18,3 11

Konsultaatio kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimitse 
(enint. 30 min.)

67,2 17,4 6

Hoitokokous tai -tiimi, esim. 3 työntekijää (väh. 60 min.) 230,3 50,0 10

Verkostokokous tai -neuvottelu, väh. 2 työntekijää 
(noin 90 min.)

277,6 32,6 8

Päiväsairaala, hoitopäiväd 185,3 53,6 13

Kuntouttava psykiatria/kuntoutusosasto, hoitopäiväe 237,1 43,5 8

Tehostettu vuodeosastohoito/kriisihoito/vierihoito, 
hoitopäiväf 584,6 203,5 10

Kuntoutuskoti, asumisvuorokausi 48,1 11,8 7

a Rekistereistä: kustannukset jaettuna suoritteilla; hinnastoista: sairaanhoitopiirien asukasluvuilla paino-
tetut yksikkökustannukset.
b Tuottajakohtaisten yksikkökustannusten mediaanien keskihajonta.
c Tuottajien määrät. Rekistereistä: sairaanhoitopiirien sairaalat ja erikoislääkärijohtoiset terveyskeskukset; 
hinnastoista: sairaanhoitopiirit.
Hinnastotietoihin lisätty asiakasmaksuja d 7 € päiväsairaaloille, e 9 € kuntoutusosastoille ja f 12 € vuode-
osastoille, Huom! Alle 18-vuotiaat maksavat asiakasmaksua enintään 7 vrk/vuosi.

Taulukko jatkuu
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Hinnastoista tuotetut tiedot (sairaanhoitopiirit) €/suoritea Keskihajonta 
(€/suorite)b

Tuottajia, 
joilta tiedotc

Nuorisopsykiatria
Lyhyt käynti lääkärille (alle 40 min.) 113,9 34,3 5
Käynti lääkärille (40–60 min.) 156,0 32,0 10
Käynti lääkärille, vaativa, sis. lausunnon tai alkukartoi-
tuksen (yli 60 min.)

180,5 3,0 3

Ensi- tai tutkimuskäynti lääkärille 218,4 80,6 11
Päivystys- tai kriisikäynti lääkärille 288,8 53,6 4
Käynnit muulle henkilökunnalle ja muut suoritteet
Lyhyt käynti (injektionanto, lääkeseuranta) 72,4 21,6 6
Käynti (noin 60 min.) 122,3 15,5 12
Vaativa käynti sis. sosiaalisen tilanteen selvityksen (yli 
90 min.)

230,3 35,8 5

Psykologin tutkimus 214,7 69,1 10
Yksilöpsykoterapia tai -terapia 121,3 20,6 15
Ryhmäterapia tai -käynti, kognitiivinen 133,6 28,4 6
Ryhmäterapia tai -käynti, toiminnallinen 61,0 15,5 6
Perhe- tai pariterapia tai -käynti, 2 työntekijää, esim. 
perhekartoitus

220,1 58,8 12

Lyhyt kotikäynti (esim. injektio) 114,6 27,6 3
Kotikäynti 250,8 61,7 5
Kotikäynti, 2 työntekijää (yli 90 min.) 340,0 25,5 4
Hoitopuhelu 59,1 31,7 11
Konsultaatio kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimitse 
(enint. 30 min.)

82,6 24,6 5

Verkostokokous tai -käynti 377,7 102,0 10
Hoitoneuvottelu tai -tiimi, potilas, vanhemmat, 2 työn-
tekijää (60-120 min.)

250,5 57,6 7

Päiväsairaala/-osasto, hoitopäiväd 285,0 63,9 6
Kuntouttava psykiatria/kuntoutusosasto, hoitopäiväe 302,2 140,9 3
Osastohoito tutkimusjakson aikana, hoitopäiväf 514,2 87,6 6
Tehostettu vuodeosastohoito/kriisihoito/vierihoito, 
hoitopäiväf 667,7 138,2 13

Lastenpsykiatria
Lyhyt käynti lääkärille (noin 20–30 min., mm. lääkeseu-
ranta)

105,2 19,2 4

Käynti lääkärille (noin 60 min.) 204,9 62,7 8
Ensi- tai tutkimuskäynti lääkärille 320,4 99,9 5
Vaativa käynti lääkärille, mukana muita työntekijöitä 518,1 72,5 4
Käynnit muulle henkilökunnalle ja muut suoritteet
Käynti, lyhyt 84,4 2,5 3
Käynti, tavallinen 117,1 21,2 8
Psykologin, toimintaterapetin tai sos.työntekijän tutki-
mus/lausunto

206,1 70,0 5

Yksilöpsykoterapia tai -terapia 128,0 26,6 12
Ryhmäkäynti tai -terapia, 1–2 työntekijää 107,5 39,7 10
Perhe- tai pariterapia tai -käynti, 2 työntekijää (noin 60 
min.)

214,7 20,7 6

Perhe- tai pariterapia tai -käynti, 2 työntekijää (noin 
120 min.)

341,7 38,9 8

Kotikäynti, 1–2 työntekijää (120–180 min.) 357,3 72,5 9
Kotikäynti, 2 työntekijää (yli 180 min.) 486,6 65,8 6
Hoitopuhelu 59,8 23,3 9
Konsultaatio kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimitse 
(enint. 30 min.)

69,3 25,8 6

Verkostokokous- tai käynti 438,6 120,7 11

Taulukko jatkuu
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Hinnastoista tuotetut tiedot (sairaanhoitopiirit) €/suoritea Keskihajonta 
(€/suorite)b

Tuottajia, 
joilta tiedotc

Hoitoneuvottelu tai -tiimi, moniammatillinen, esim. 3 
työntekijää (noin 120 min.) 

487,6 103,8 7

Päiväosasto, hoitopäiväd 350,0 61,1 9
Osastohoito tutkimusjakson aikana, hoitopäiväf 627,0 113,1 9
Tehostettu vuodeosastohoito/kriisihoito/vierihoito, 
hoitopäiväf 770,2 136,8 11

Perhetutkimus/-hoito osastolla, hoitopäiväf 800,2 145,0 7

a Rekistereistä: kustannukset jaettuna suoritteilla; hinnastoista: sairaanhoitopiirien asukasluvuilla paino-
tetut yksikkökustannukset.
b Tuottajakohtaisten yksikkökustannusten mediaanien keskihajonta.
c Tuottajien määrät. Rekistereistä: sairaanhoitopiirien sairaalat ja erikoislääkärijohtoiset terveyskeskukset; 
hinnastoista: sairaanhoitopiirit.
Hinnastotietoihin lisätty asiakasmaksuja d 7 € päiväsairaaloille, e 9 € kuntoutusosastoille ja f 12 € vuode-
osastoille. HUOM! Alle 18-vuotiaat maksavat asiakasmaksua enintään 7 vrk/vuosi.

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Esitettyjä tietoja voi pitää tällä hetkellä edustavimpana psykiatrian yksikkökustannusaineistona, 
koska mukana ovat lähes kaikki julkiset palveluntuottajat. Tietojen luotettavuus olisi vielä parempi, 
jos palvelut tuotteistettaisiin kutakuinkin samoilla tavoilla, kustannuslaskennan perusteet olisivat 
samat ja arviointi perustuisi todellisiin kustannustietoihin ja vastaaviin suoritteisiin. 

Jos tutkimuksissa tarvittavia tietoja ei ole esitetty taulukossa 9, on yksikkökustannusten määrit-
telyssä ja analysoinnissa käytettävä esimerkiksi 3–5 suuren tai keskisuuren palveluntuottajan saman-
sisältöisen ja -pituisen terapiapalvelun suoritemäärillä painotettua keskimääräistä kustannustietoa.

Samassa terveystaloudellisessa tutkimuksessa voi käyttää kaikkia taulukossa 9 esitettyjä yksik-
kökustannuksia riippumatta siitä ovatko tiedot rekistereistä tai hinnastoista tuotettuja. Taulukossa 9 
ei esitetä päällekkäisiä tietoja täysin toisiaan vastaavista palveluista.
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TUTKImUS- JA HOITOPALVELUT

Laboratoriotutkimukset

Johdanto

Laboratoriotutkimus on lääkärin pyytämä tai tehtäväksi valtuuttama tutkimus, joka on löydettä-
vissä laboratoriotutkimusnimikkeistöstä (Laboratoriotutkimusnimikkeistö 2002). Myös viran-
omaiset voivat pyytää laboratoriotutkimuksen tehtäväksi. Laboratoriotutkimukset luokitellaan 
kliinisen kemian, mikrobiologian, kliinisen fysiologian, kliinisen neurofysiologian, patologian 
alaan kuuluviin ja muihin laboratoriossa tehtäviin tutkimuksiin (Hujanen 2003).

Kunnallisessa terveydenhuollossa laboratoriotoiminnan hinnoittelu perustuu omakustan-
nusarvioon. Tällä tarkoitetaan täyskatteista hintaa, joka kattaa kaikki muuttuvat ja kiinteät kus-
tannukset. Hinnat määritellään yleensä vuosittain siten, että talousarvio päättyy nollatulokseen. 
Kunnat päättävät palvelujen hinnoitteluperiaatteista kuntayhtymän perussäännössä ja hintojen 
vahvistamisesta päättää yleensä kuntayhtymän hallitus. Liikelaitos hinnoittelee palvelunsa itse 
(STM 2006).

Yksityisellä sektorilla kilpailu markkinaosuuksista voi aiheuttaa huomattavia hintojen alen-
nuksia, ja kilpailun vähäisyys taas kohottaa hintoja kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti. 
Yksityislaboratorioiden tuottamien tutkimusten tuotantokustannukset eivät liikesalaisuutena ole 
arvioitavissa (STM 2006). 

Arvioinnin lähtökohdat

Julkisen terveydenhuollon laboratoriotutkimusten yksikkökustannukset on laskettu palveluja 
tuottavien liikelaitosten (viiden yliopistollisen sairaalan: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kuo-
pio) tutkimushintojen liikevaihdolla painotettuina keskiarvoina vuodelta 2006. Tässä raportissa 
ei julkaista yksittäisten palvelujen tuottajien hintatietoja. Yksityisten palveluntuottajien tiedot 
perustuvat Kansaneläkelaitoksen tietoihin yksityisten palveluntuottajien asiakkailta perimien 
yleisimmin käytettyjen tutkimusten keskimääräisistä kustannuksista vuodelta 2006 (liitetaulukko 
5). 

Laboratoriokeskusten ilmoittamat hinnat ovat verottomia, koska veroa ei suoriteta terveyden- 
ja sairaanhoitoon liittyvien tutkimus- ja laboratoriopalveluiden myynnistä (alv-laki 1501/1993, 
36§).

Julkisella sektorilla on yksittäisen laboratoriosuoritteen (näytteen) kustannuksen lisäksi huo-
mioitava myös suoritteen näytteenottomaksu. Kustannukset vaihtelevat 3,10–6,50 euron välillä. 
Tämän raportin kustannuslaskennassa julkisten palvelujen tuottajien yksikkökustannuksiin on 
lisätty 4,40 euron (keskiarvo) näytteenottomaksu. 

Yksityisen sektorin Kansaneläkelaitoksen tilastoimista sairausvakuutuskorvausten perus-
teena olevista maksuista ei myöskään ilmene yksityisten lääkäriasemien yhteydessä toimivien 
laboratorioiden perimiä näytteenotto- tai toimistomaksujen suuruutta. Yksityisellä sektorilla 
kuluttajaviraston vuonna 2003 hintavertailun mukaan toimisto-näytteenottomaksujen suuruus 
vaihteli 5-10 euron väillä, ollen yleisimmin 8 euroa (Kuluttajavirasto 2003). Tässä raportissa on 
laboratoriosuoritteiden kustannuksiin näin ollen lisätty 8 euron toimisto-/näytteenottomaksu. 
Yksikkökustannustietoja käytettäessä on huomattava, että sekä julkisen sektorin näytteenotto-
maksu että yksityisen sektorin toimisto-/näytteenottomaksu ovat näytteenottokohtaisia, eikä niitä 
lisätä jokaiseen yksittäiseen laboratorionäytteeseen. 
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Hintavertailuun käytettyjen laboratoriotutkimusnimikkeiden koodit ja lyhenteet ovat yhden 
vertaisia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Yksikkökustannukset

Laboratoriotutkimusten yksikkökustannuksina suositellaan käytettäväksi taulukon 10 jul-
kisen sektorin laboratoriotutkimusten yksikkökustannuksia. Yksityisesti tuotettujen labora-
toriotutkimusten yksikkökustannukset on esitetty liitetaulukossa 6.

TAULUKKO 10. Julkisen sektorin eräiden laboratoriotutkimusten yksikkökustannukset vuonna 2006

Koodi Tutkimus
€/tutkimus 

(ilman näytteenoton kustannusta)a

2951 P-ABORh 7,8

1046 S-AFOS 1,1

1026 S-ALAT 1,1

4586 P-Alb 1,2

1028 S-ASAT 1,2

1155 U-BaktVi 4,4

2013 Fs-Ca 1,4

1216 S-CRP 1,4

1468 fP-Gluk 1,2

1552 B-Hb 2,1

1605 S-HBsAg 6,8

3474 S-HIVAb 7,4

4221 U-Huum-O 26,9

1999 P-K 1,0

2095 fS-Kol 1,1

2097 fP-Kol-HDL 1,5

2203 B-La 3,6

4358 MRSA-Vi 14,0

2382 S-Na 1,0

2516 S-Prot 1,2

3642 S-PSA 6,1

2474 B-PVK+T 2,3

3635 Ps-StrAAG 8,2

2836 S-T4-V 4,0

2770 fS-Trigly 1,2

2832 S-TSH 4,0

4520 P-TT-INR 2,3

3269 U-Tutk-2b 4,7

2884 S-Uraat 1,3

Pt-EKG-12b 10,6

Pt-EKG-Pab 34,9

4044 Pt-Papa-1b 14,6

a Laboratoriokeskusten tutkimusten yksikkökustannukset lasketaan lisää-
mällä tietoon 4,4 € näytteenoton kustannus yhtä näytteenottokertaa kohti. 
HUOM! Mikäli samalla näytteenottokerralla otetaan useita tutkimuksia, 
lasketaan 4,4 € kustannus mukaan vain kerran.
b Tutkimuksiin ei lisätä erillistä näytteenoton kustannusta.
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Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Mikäli hoitoon liittyvä yksikkökustannus jo sisältää tutkimusten kustannuksia, ei laboratoriokus-
tannuksia saa laskea mukaan toistamiseen. Jos yhdellä näytteenottokerralla otetaan useita näytteitä, 
otetaan näytteenoton kustannus mukaan vain kerran. Jos terveystaloudellisessa tutkimuksessa 
on arvioitavana yksityisesti tuotettuja palveluja, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 
kaikki kustannuserät sisältyvät kokonaiskustannuksiin. 

Radiologiset tutkimukset

Johdanto

Radiologinen tutkimus on toimenpidekokonaisuus, jolla selvitetään terveydentilaa radiologisin 
keinoin. Tutkimus on radiologisten tutkimusten nimikkeistössä (Radiologinen tutkimusni-
mikkeistö 2007). Radiologisia tutkimuksia ovat natiivi-, varjoaine-, angiografia-, ultraääni-, 
tietokonetomografia-, magneetti-, mammografia-, toimenpideradiologiset ja luokittelemattomat 
tutkimukset sekä sädehoito ja syöpätautien sytostaattihoidot.

Säteilyturvakeskus (STUK) kokosi vuoden 2005 radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden 
määrät. Suomessa tehtiin hieman alle 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta vuonna 2005 eli noin 
733 röntgentutkimusta tuhatta asukasta kohti. Raportin mukaan röntgentutkimusten määrä on 
hieman laskenut verrattuna aikaisempiin mittausvuosiin (1984, 1995, ja 2000). Natiiviröntgen- 
ja varjoaineröntgentutkimusten yhteenlaskettu osuus oli vuonna 2005 noin 91,5 prosenttia, 
tietokonetomografiatutkimusten 6,9 prosenttia, angiografioiden 0,8 prosenttia ja läpivalaisu- tai 
tietokonetomografiaohjattujen toimenpiteiden 0,95 prosenttia. Ultraäänitutkimuksia raportoitiin 
yli puoli miljoonaa ja magneettitutkimuksia yli 160 000 (STUK 2006).

Arvioinnin lähtökohdat

Tämän raportin julkisen sektorin röntgentutkimusten yksikkökustannukset perustuvat 4–5 
yliopistollisille keskussairaaloille kuvastamispalveluita tuottavien keskusten hintatietojen liike-
vaihdolla painotettuihin keskiarvoihin. Hinnaston pohjana on soveltuvin osin Suomen Kunta-
liiton suosittelema radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus (Radiologinen tutkimus- ja 
toimenpideluokitus 2007, Suomen Kuntaliitto 2006).

Yksityisen sektorin yksikkökustannustiedot perustuvat Kansaneläkelaitoksen tilastoihin 
yksityisten palveluntuottajien asiakkailta perimien yleisimmin käytettyjen tutkimusten keski-
määräisistä kustannuksista vuodelta 2006. Kansaneläkelaitoksen tilastoista saatiin yksityisellä 
sektorilla tehdystä yksittäisestä röntgentutkimuksesta maksettu yksikkökustannus sekä kustan-
nusten keskihajonnat (Kela 2006). Raporttiin on kerätty eniten käytettyjen kuvantamistutkimusten 
yksikkökustannukset.

Yksikkökustannukset

Radiologisten tutkimusten yksikkökustannuksina suositellaan käytettäväksi taulukon 11 
julkisen sektorin laboratoriotutkimusten tietoja. Jos tutkimuksessa on arvioitavana yksityisesti 
tuotettuja palveluja, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikki kustannuserät sisältyvät 
kokonaiskustannuksiin. Yksityisesti tuotettujen radiologisten tutkimusten yksikkökustannukset 
on esitetty liitetaulukossa 7.
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TAULUKKO 11. Julkisen sektorin eräiden radiologisten tutkimusten yksikkökustannuksia vuonna 2006

Koodi Tutkimus €/tutkimusa Keskihajonta 
(€/tutkimus)b

Tuottajat, 
joilta tiedot 

Natiiviröntgentutkimukset
EB1AA Hammasröntgen 19,4 11,6 3
HA1BA Mammografia 88,6 17,1 4
GD1AA Thorax natiiviröntgen 31,5 4,6 4
DM1AA Nenän sivuontelon natiiviröntgen 32,7 4,8 4
NG1AA Polven natiiviröntgen 31,6 4,6 4
Kaikki natiiviröntgentutkimukset keskimäärin 40,0 c 4

Ultraäänitutkimukset
PH2AE Alaraajalaskimoiden uä 97,8 29,2 4
LC2BE Kohdun,sivuelinten alavatsan uä 65,1 2,1 2
LX1XE Gynekologinen muu uä 66,3 8,5 2
NB1AE Olkanivelen uä 75,2 40,8 4
HA2AE Rintarauhasen uä 66,4 18,7 4
JN1AE Ylävatsan uä 67,4 18,0 4
KE1BE Prostatan uä peräsuolen kautta 78,3 16,8 4
KH1AE Virtsaelinten uä 78,0 12,8 4
Kaikki ultraäänitutkimukset keskimäärin 77,0 c 4

Magneettitutkimukset vahvakenttälaitteella
NA3BG Lanneranga vahvakenttä-MT 349,2 48,7 4
AA1BG Pään vahvakenttä-MT 358,1 86,3 4
NG1BG Polven vahvakenttä-MT 404,5 48,8 4
NA1BG Kaulan vahvakenttä-MT 432,9 210,4 4

NB1DG
Olkapään ja/tai olkavarren laaja vahva-
kenttä-MT

522,2 54,9 4

Kaikki vahvakenttämagneettitutkimukset keskimäärin 429,0 c 4

Tietokonetomografia

 EB1AD
Hampaiston- ja leukojen TT (yksi leuka-
puolisko)   

130,3 4,2 2

 NA3AD Lannerangan ja ristiluun TT             181,8 14,9 4
 DM1AD Nenän sivuonteloiden ja kasvojen TT         176,4 16,2 4
 AA1AD Pään TT                       174,1 7,5 4
Kaikki tietokonetomografiatutkimukset keskimäärin 199,0 c 4

a Kuvantamiskeskusten suoritehintojen liikevaihdoilla painotettu keskiarvo.
b Hintatietojen keskihajonta.
c HUOM. kaikkien tutkimusryhmien keskimääräisistä kustannuksista ei ole saatavissa keskihajontatietoja. 

Radiologisista tutkimuksista perittävät keskimääräiset lausuntohinnat olivat 15 € natiivikuvasta ja 45 € 
muista kuvista.

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Mikäli hoitoon liittyvä yksikkökustannus jo sisältää tutkimusten kustannuksia, ei laboratorio-
kustannuksia saa laskea mukaan toistamiseen. Mikäli tarvittavan tutkimuksen kustannusta ei 
raportissa ole, voi käyttää taulukon 11 keskimääräisiä natiivi-, ultraääni-, magneetti- tai tieto-
konetomografiatutkimusten kustannustietoja. Jos tarvittavaa tai vastaavaa kustannustietoa ei 
ole esitetty taulukossa 11, on tieto laskettavissa 3–5 suuren tai keskisuuren palveluntuottajan 
tietojen avulla. Jos terveystaloudellisessa tutkimuksessa on arvioitavana yksityisesti tuotettuja 
palveluja, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikki kustannuserät sisältyvät koko-
naiskustannuksiin. 
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Lääkinnällinen kuntoutus ja fysioterapiapalvelut

Johdanto

Kuntoutus voidaan luokitella lääkinnälliseen, ammatilliseen, kasvatukselliseen ja sosiaaliseen 
kuntoutukseen. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan yleensä kuntoutuksen edellyttämiä 
lääketieteellisiä tutkimuksia ja niiden pohjalta käynnistettäviä toimenpiteitä, joilla parannetaan 
yksilön fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. (Järvikoski ja Härkäpää 2004) Kuntouttavien toimen-
piteiden lisäksi lääkinnälliseen kuntoutukseen katsotaan kuuluvaksi neuvonta, kuntoutustarvetta 
ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus, apuvälinehuolto, sopeutumisvalmennus ja ohjaustoiminta 
sekä muut vastaavat toimintamuodot (Kansanterveyslaki 66/1972).

Kuntoutusjaksolla tarkoitetaan intensiivistä eri terapia- ja kuntoutuspalveluista koostuvaa 
kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa kuntoutusta laitoksessa tai avohoidossa (myös intensiivinen 
terapiakäyntien jakso). Kuntoutusohjaus on kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja 
ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. Kes-
kussairaaloiden yhteydessä sijaitsevat kuntoutustutkimusyksiköt, joiden tehtävänä on asiakkaan 
kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien yksilöllinen selvittäminen (kuntoutussuunnitelma) eri am-
mattiryhmien tutkimusten ja lausuntojen avulla. Kuntoutussuunnitelmaan perustuva kuntoutus 
tapahtuu kuntoutusyksiköissä, joita voivat olla eri ammattiryhmien muodostamat palveluyksiköt 
tai eri sairaaloiden fysioterapiayksiköt. (Huotari 2000.) 

 Suomessa kuntoutuksesta huolehtivia organisaatioita ovat mm. kuntien sosiaali- ja terveys-
toimi, opetustoimi, työhallinto, Kansaneläkelaitos (Kela) ja muut vakuutus- ja työeläkelaitokset. 
Kelalla on velvollisuus järjestää vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta ja vaikeavammaisten 
lääkinnällistä kuntoutusta. Vajaakuntoisten ja vaikeavammaisten kuntoutuksen tavoitteena on 
parantaa ja ylläpitää vajaakuntoisen tai vaikeavammaisen työ- ja toimintakykyä siten, että hän 
selviää mahdollisimman hyvin työssä ja jokapäiväisessä elämässä sairaudesta tai vammasta 
huolimatta. Vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen ja vaikeavammaisen lääkinnällisen 
kuntoutuksen lisäksi Kela voi järjestää harkinnanvaraista kuntoutusta. Kuntoutuspalvelut Kela voi 
tuottaa itse tai hankkia muilta palvelujen tarjoajilta. (Kansaneläkelaitos 2007) Kunnan tehtävänä 
on huolehtia lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä siltä osin, kun se ei kuulu Kelan tehtä-
väksi. Kuntoutuksen laajuudesta ja monimuotoisuudesta saa monipuolisen käsityksen teoksesta 
”Kannattaako kuntoutus? Asiantuntijakatsaus eräiden kuntoutusmuotojen vaikuttavuudesta” 
(Aalto ym. 2002). 
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Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ovat vajavuuden korjaamiseen tarkoitetut välineet, 
laitteet ja vastaavat, joita vajaakuntoinen tarvitsee selviytyäkseen päivittäisissä toiminnoissa (esim. 
kävelytelineet (rollaattorit), kävelykepit, pyörätuolit ja happirikastimet). Lain mukaan apuvälineet 
sekä niiden uusiminen ja huolto on potilaalle maksutonta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 734/1992). 

Arvioinnin lähtökohdat

Kuntoutuksen kustannukset muodostuvat toimenpidekustannuksista, kuntoutuksen aikaisesta toi-
meentuloturvasta ja matkakustannuksista. Kuntoutusrahalla turvataan kuntoutujan toimeentulo 
kuntoutukseen osallistumisen ajalta sekä tarvittaessa kuntoutuksen odotusajalta ja kuntoutuksen 
välisiltä ajoilta. 

Kuntien tuottamien kuntoutuspalveluiden osalta esitetään taulukossa 12 sairaanhoitopiirien 
kuntalaskutushinnastoihin perustuvia yksikkökustannustietoja lääkinnällisestä kuntoutuksesta, 
fysiatriasta ja fysioterapiasta. Yksityiskohtaista tietoa hintojen muodostumisesta ei ole saatavis-
sa tähän raporttiin. Hintatiedot valittiin siten, että toimenpiteiden suoritekuvaukset vastaavat 
mahdollisimman paljon toisiaan. Yleisestä hintatasosta paljon poikenneet hintatiedot jätettiin 
pois, sillä näihin palveluihin saattoi sisältyä tuotteistettuja kokonaisuuksia ja useiden erilaisten 
tutkimusten kustannuksia. Keskimääräiset hintatiedot painotettiin sairaanhoitopiirien asukas-
luvuilla, ja niihin lisättiin asiakasmaksut. 

Vuonna 2006 Kelan kuntoutusmenot olivat 289 miljoonaa euroa. Kuntoutujaa kohti kes-
kimääräiset kustannukset olivat 2 520 euroa vuodessa. Vajaakuntoisten ammatillisessa kuntou-
tuksessa keskimääräiset kustannukset olivat 2 430 euroa, vaikeavammaisten lääkinnällisessä 
kuntoutuksessa 1 290 euroa ja harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 1 690 euroa. Vaikeavammais-
ten kuntoutusjaksot olivat yksittäisistä toimenpiteistä kalliimpia (keskimäärin yli 5 000 euroa). 
Myös sairausryhmäkohtaisten ja ammatillisten kuntoutuskurssien kustannukset olivat suuria. 
(Kansaneläkelaitos 2007.)

 

Yksikkökustannukset

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja fysioterapiapalveluiden yksikkökustannuksina suositel-
laan käytettäväksi taulukossa 12 esitettyjä julkisten palveluntuottajien tietoja. Taulukon 12 
yksikkökustannuksista apuväline-, puheterapeutti- ja ravitsemusterapeuttikäynnit sekä kaikki 
kotikäynnit, sähköiset konsultaatiot ja ryhmäkäynnit eivät sisällä asiakasmaksuja.
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TAULUKKO 12. Lääkinnällisen kuntoutuksen, fysiatrian ja fysioterapian yksikkökustannuksia vuonna 2006a

Palvelu tai suorite €/suoriteb Keskihajonta 
(€/suorite)

Sairaanhoito-
piirejä, joilta 

tiedot

Fysiatrikäynnit 

Ensikäynti 178,6 82,8 8

Lääkärin tutkimuskäynti 141,4 26,6 12

Vaativa lääkärikäynti 314,9 62,1 11

Lääkärin seurantakäynti ilman toimenpiteitä 67,8 13,3 4

Lääkärin seurantakäynti 135,9 56,8 9

Sähköinen konsultaatio 39,0 12,3 14

Fysioterapiakäynnit

Ryhmäterapia 29,7 9,8 8

Lyhyt fysioterapiakäynti 48,1 14,4 13

Keskipitkä fysioterapiakäynti 91,3 24,6 18

Aikaa vievä fysioterapiakäynti/kotikäynti 189,5 56,0 10

Sarjahoitokäynti 61,7 17,9 6

Toimintaterapiakäynnit

Lyhyt toimintaterapiakäynti 54,6 13,8 8

Keskipitkä toimintaterapiakäynti 95,6 27,0 13

Aikaa vievä toimintaterapiakäynti 194,6 52,7 8

Kuntoutusohjauskäynnit

Kuntoutusohjaajakäynti 127,8 33,4 14

Aikaa vievä kuntoutusohjaajakäynti 245,8 70,9 3

Kuntoutusohjaajan kotikäynti 188,0 49,8 6

Aikaa vievä kuntoutusohjaajan kotikäynti 369,2 79,2 9

Apuvälineet

Pienimuotoinen apuvälinekäynti 60,5 16,8 14

Apuvälinekäynti 142,0 21,8 10

Aikaa vievä apuvälinekäynti 270,6 60,6 11

Muita käyntejä

Jalkojenhoitajalla käynti 67,1 7,3 9

Puheterapeutilla käynti 72,5 4,5 3

Ravitsemusterapeutilla käynti (ensikäynti) 85,2 21,6 9

Ravitsemusterapeutilla käynti (seurantakäynti) 61,3 7,3 3

a Lähde: Sairaanhoitopiirien hinnastot 2006. Sairaanhoitopiirien asiakasmaksuilla korotettuja hinnastotietoja 
on painotettu sairaanhoitopiirien asukasluvuilla.
b Fysiatri-, fysioterapia-, toimintaterapia-, kuntoutusohjaaja- ja jalkojenhoitajakäynnit sisältävät 6 € asia-
kasmaksun. HUOM! Apuväline-, puheterapeutti- ja ravitsemusterapeuttikäynnit sekä kaikki kotikäynnit, 
sähköiset konsultaatiot ja ryhmäkäynnit eivät sisällä asiakasmaksuja.
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Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Fysio- ja toimintaterapian sekä kuntoutusohjauksen kustannuksiin vaikuttaa pääasiassa käytetty 
työaika, josta sairaanhoitopiirien hinnastoissa on erittäin vähän tietoa. Apuväline, terapia- ja 
kuntoutusohjauskäyntien hintatiedoissa oli suurta vaihtelua, jonka vuoksi käynnit jaoteltiin 
pienimuotoisiin, tavallisiin ja aikaa vieviin. Myös fysiatrikäyntien sisältöjen kuvaukset vaihtelivat 
hinnastoittain. Hinnastoista nousi esiin erilaisia käyntityyppejä, kuten ensikäynti, tutkimuskäynti, 
vaativa käynti, seurantakäynti ja lyhyt seurantakäynti. 

Tavalliseen terapiakäyntiin (esim. ohjaus- ja seurantakäyntiin) kuluu aikaa noin tunti. Aikaa 
vievä terapiakäynti voi sisältää laaja-alaisen tilannekartoituksen, tarvittavat jatkotoimenpiteet ja 
lausunnot eri yhteistyötahoihin (esim. ensimmäinen ja viimeinen käynti kirjallisine töineen). 
Aikaa käyntiin voi kulua kaksi tuntia, ja terapiaan voi sisältyä kahden terapeutin työ. Lyhyt tera-
piakäynti tarkoittaa esimerkiksi hoitojakson jälkeistä seurantakäyntiä terapeutilla, liikkumiskyvyn 
tutkimista ja ohjausta, omatoimista harjoittelua, perusharjoitteiden ohjausta tai fysikaalisia hoitoja 
(esim. syvälämmöt, kipusähköt). 

Tavallinen apuvälinekäynti voi olla apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus, luovutus 
ja käytön opetus tai huolto- ja korjaustoimenpide. Käyntiin kuluu aikaa noin tunti ja käyntiin 
osallistuu yksi tai kaksi työntekijää (esim. terapeutti, lainaamonhoitaja, ammattimies). Aikaa 
vievä apuvälinekäynti voi sisältää vaativan yksilöllisesti sovitettavan apuvälineen valmistuksen 
tai apuvälineen aikaa vievän arvioinnin, sovituksen, käytön opetuksen ja seurannan oheistöineen 
ja kotikäynteineen. Aikaa kuluu tunnista kahteen tuntiin, ja käyntiin osallistuu yleensä kaksi tai 
kolme työntekijää (esim. lääkäri, toiminta- tai fysioterapeutti, lainaamonhoitaja, ammattimies, 
apuvälineteknikko, kuntoutusohjaaja). Pienimuotoinen apuvälinekäynti sisältää esimerkiksi 
pienimuotoisen apuvälinetarpeen arvioinnin, apuvälineen sovituksen ja luovutuksen, lyhyen seu-
rantakäynnin tai yksinkertaisen apuvälineen huoltotoimenpiteen ja korjauksen. Pienimuotoisessa 
apuvälinekäynnissä aikaa kuluu yleensä puolesta tunnista tuntiin. Yksityiskohtaisempaa tietoa 
lainattavien apuvälineiden hinnoista ja käyttömaksuluokista vuonna 2006 saa Etelä-Pohjanmaan 
ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien hinnastoista. 
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LÄÄKKEET, HOITOTARVIKKEET JA APUVÄLINEET

Tässä luvussa esitetään lyhyesti lääkehoidon, hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden kustannusten 
arvioimisen periaatteet ja tietolähteet. 

Lääkkeet

Johdanto

Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitojaksojen ja avohoitokäyntien yksikkökustannukset 
sisältävät sairaalassa potilaalle annettujen lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden kus-
tannukset. Perusterveydenhuollon palveluissa on tarvittaessa erikseen raportoitu, mikäli kaikki 
kustannuserät eivät ole mukana palvelujen yksikkökustannuksissa. Sairauksien hoitoon liittyvät 
lääkekustannukset sisältyvät pääsääntöisesti palveluiden yksikkökustannuksiin.

Arvioinnin lähtökohdat

Potilaiden käyttämien lääkehoitojen kustannusten määrittämiseen käytetään apteekkien arvon-
lisäverottomia vähittäismyyntihintoja, kun terveystaloudellinen selvitys laaditaan yhteiskunnalli-
sesta näkökulmasta. Lääkkeiden arvonlisävero on kahdeksan prosenttia valmisteen verottomasta 
myyntihinnasta laskettuna. Sairausvakuutuksesta korvattavien reseptilääkkeiden hinnat ovat 
samat kaikissa apteekeissa. 

Eräät erittäin kalliit sairaalakäytössä olevat lääkevalmisteet (esim. eräät syöpälääkkeet ja 
Fabryn taudin hoitamiseen tarkoitetut valmisteet) eivät sisälly aiemmin esitettyihin erikois-
sairaanhoidon hoitojaksojen ja avohoitokäyntien yksikkökustannuksiin. Näiden lääkkeiden ja 
lääkevalmisteiden kustannuksina voidaan käyttää arvonlisäverotonta tukkumyyntihintaa tai 
sairaalan apteekin arvonlisäverotonta ostohintaa. Reseptittä myytävien lääkevalmisteiden ja 
sairausvakuutuskorvauksen piiriin kuulumattomien apteekeissa myytävien lääkkeiden hinnat 
vaihtelevat. Näissä tapauksissa yksiselitteistä suositusta lääkekustannusten arvioimiseksi on 
vaikea antaa. 

Lääkekustannusten määrittämisessä on tärkeää raportoida yksiselitteisesti arvioinnissa käy-
tetty lääkkeen päiväannos ja vahvuus sekä käytetyn yksikkökustannuksen osalta tietolähde, kus-
tannusten määrittämisessä käytettyjen valmisteiden tuotemerkit, vahvuudet ja pakkauskoot. 

Yksikkökustannukset

Lääkkeiden yksikkökustannukset voidaan useimmissa tapauksissa laskea Suomen Apteekka-
riliiton TAKSA-tietokannan tietojen perusteella. Mikäli em. tietokantaa ei ole käytettävissä 
suositellaan käytettäväksi Pharmaca Fennicaa (Lääketietokeskus).

Sellaisten erittäin kalliiden sairaalakäytössä olevien lääkevalmisteiden kustannuksina, 
jotka eivät sisälly erikoissairaanhoidon hoitojaksojen ja avohoitokäyntien yksikkökus-
tannuksiin, voidaan käyttää arvonlisäverotonta tukkumyyntihintaa tai sairaalan apteekin 
arvonlisäverotonta ostohintaa.
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Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Raportissa ei esitetä lääkkeiden yksikkökustannuksia. Mikäli terveyspalvelun yksikkökustannus 
sisältää lääkekustannukset, ei lääkkeitä saa laskea toistamiseen hoidon kokonaiskustannuksiin. 
Lääkkeiden yksikkökustannuksia voi hakea myös vuosittain ilmestyvästä Pharmaca Fennica-jul-
kaisusta, mutta ajantasaisinta tietoa on saatavissa Suomen Apteekkariliiton kaksi kertaa kuukau-
dessa päivittyvistä valmistetiedostoista, jotka julkaisusta vastaava taho toimittaa sen tilanneille.  

Hoitotarvikkeet ja apuvälineet

Johdanto

Potilas/asiakas tarvitsee apuvälineitä erityisesti selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan tai 
kuntoutuksen takia. Apuväline voidaan hankkia kokonaan omaksi tai se voidaan lainata esim. 
terveyskeskuksesta tai sairaalasta. Apuvälineistä löytyy tietoa mm. Stakesin ylläpitämästä Apu-
data-tietokannasta [23.1.2008]. Hoitotarvikkeita tarvitaan kotona tapahtuvaa sairauden hoitoa 
varten. Hoitotarvike voi olla myös kertakäyttöinen (esim. haavanhoitotuotteet).

Arvioinnin lähtökohdat

Hoitotarvikkeita ja apuvälineitä on paljon erityyppisiä. Hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden 
kustannukset määritetään arvonlisäverottomiin markkinahintoihin perustuen, kun terveystalou-
dellinen selvitys laaditaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Hoitotarvikkeisiin ja apuvälineisiin 
sovelletaan yleistä 22 prosentin arvonlisäverokantaa ja vero lasketaan tuotteen verottomasta 
myyntihinnasta. 

Terveyskeskuksilla ja sairaaloilla on paljon lainattavia apuvälineitä: pyörätuoleja, puhesyn-
tetisaattoreita, kuulolaitteita, sänkyjä, nostolaitteita, tukiliivejä yms. Lainattavan apuvälineen 
kustannuksiin vaikuttaa laitteen hankintahinta, käyttöikä ja huoltokustannukset. Lainauskäytän-
nöt ja lainauksiin liittyvät kustannukset vaihtelevat eri terveyskeskusten ja sairaaloiden välillä. 
(Töytäri 2007).

Yksikkökustannukset

Hoitotarvikkeista ja apuvälineistä ei esitetä yksikkökustannuksia. Hoitotarvikkeiden ja apuvälinei-
den kustannukset voivat vaihdella paljon. Esimerkiksi Helsingin sairaaloiden lasten neurologian 
vastuualueella on hinnoiteltu kierrätettävien apuvälineiden kuntalaskutuksen käyttömaksut kuu-
kautta ja vuotta kohti (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2006). Myös Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin hinnastossa on apuvälineiden lainauksen käyttömaksuluokat (Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2006). 

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Hoito- ja apuvälineitä ei saa laskea toistamiseen kokonaiskustannuksiin, mikäli ne jo sisältyvät 
muihin avohoitokäyntien tai hoitopäivien kustannuksiin. Keskimääräisten yksikkökustannusten 
arvioinnissa on suositeltavaa vertailla 3–5 suuren tai keskisuuren palvelutuottajan yksikkökus-
tannuksia tai lopputuotteen myyjän hintatietoja.  
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TERVEYDENHUOLTOON LÄHEISESTI LIITTYVÄT 
SOSIAALIPALVELUT

Tässä raportissa esitetään terveyspalvelujen yksikkökustannustietojen lisäksi läheisesti tervey-
denhuoltoon liittyviä sosiaalihuollon palveluja, jotka ovat pääasiassa ikääntyvien asiakkaiden ja 
potilaiden vanhustenhuollon palveluja. Koska potilasta ja hänen hoitoaan on arvioiva laaja-alai-
sesti, tarvitaan erityisesti vanhustenhuollon ja mielenterveystyön palveluissa vahvaa sosiaalityön 
osaamista ja esimerkiksi erikoissairaanhoidon eri toimintayksiköiden henkilöstössä on sosiaali-
työntekijöitä, jotka kartoittavat omalta osaltaan potilaan kotiutumismahdollisuudet.

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, 
sosiaaliavustuksia sekä niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää 
yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä (Sosiaali-
huoltolaki 710/1982). Lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaalihuoltoa asukkailleen, 
mutta ei sääntele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämistapaa (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2001). Yksikkökustannusten osalta tässä raportissa käsitellään ainoastaan 
sosiaalityötä, kotipalveluja, asumispalveluja ja laitoshoitoa, koska näiden voidaan katsoa liittyvän 
läheisesti terveydenhuoltoon. 

Sosiaalityö

Johdanto

Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava yleisten sosiaalipalveluiden järjestämisestä, 
joiden piiriin myös sosiaalityö kuuluu. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita 
tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä 
yhteisöjen toimivuutta. (Sosiaalihuoltolaki 710/1982.)

Arvioinnin lähtökohdat

Sosiaalityötä toteutetaan yksilö-, perhe- ja yhdyskuntatyönä sekä hallinnollisena sosiaalityönä 
ja muina tarpeellisina menetelminä (Sosiaalihuoltoasetus 607/1983). Sosiaalityö on asiakkaalle 
maksutonta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992). 

Sosiaalityön kustannukset vaihtelevat riippuen siitä, toteutetaanko sosiaalityötä lastensuoje-
lun, muiden perheiden palveluiden, vammaispalvelun, kehitysvammahuollon, vanhuspalvelun, 
päihdehuollon, toimeentulotuen vai muun toiminnan sektorilla. Sosiaalityöntekijälle kohdistu-
neen potilaskäynnin kustannus arvioitiin sairaanhoitopiirien hinnastotietojen avulla. Erilaisista 
sosiaalityöntekijöille kohdistuneista käynneistä valittiin pääasiassa ajankäytöltään samanpituisten 
käyntien kustannukset ja tiedot painotettiin kuntien tai sairaanhoitopiirien asukasmäärällä. 
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Yksikkökustannukset

Sosiaalityöntekijälle kohdistuvan 45–60 minuutin pituisen käynnin yksikkökustannuksena 
suositellaan käytettäväksi 77,3 euroa vuonna 2006. Psykiatrian yksikkökustannuksissa taulu-
kossa 8 on esitetty myös laajoihin sosiaalisten ongelmien kartoituksiin liittyviä sairaanhoitopiirien 
psykiatrian yksikkökustannuksia.

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Koska sosiaalityön käyntikohtaiset kustannukset vaihtelevat paljon, voi kustannuksia arvioida 
sosiaalityöntekijän asiakaskohtaisen työpanoksen kustannuksen perusteella (liitetaulukosta 4). 
Sosiaalityöntekijän käynnin kustannuksiin on sisällytettävä varsinainen asiakaskontaktiin sekä 
sitä ennen ja sen jälkeen tapahtuviin asiakaskohtaisiin selvityksiin kuluva aika, mahdolliset mat-
kakustannukset sekä hallinnolliset ja muut yleiskustannukset. 

Vaikka potilaalle kontakti sosiaalityöntekijän kanssa on 60 minuuttia, voi käyntiin liittyvä 
työaika olla kokonaisuudessaan 120 minuuttia (valmistelu, varsinainen käynti, jälkiselvitykset 
ym. matkat). Tällöin työpanoksen palkkauskustannus on 42,2 euroa (2 x 1 tuntia liitetaulukosta 
4). Jos tämän päälle halutaan arvioida käyntiin liittyvät muut kustannukset (hallinto, kiinteät 
kustannukset ym.) voidaan palkkauskustannus kertoa esim. perusterveydenhuollossa ko. lii-
tetaulukon ohjeen mukaisesti 1,4:llä, jolloin saadaan karkea arvio palkkauskustannuksesta ja 
kokonaiskustannuksesta. Jos kyseessä on kotikäynti, olisi otettava huomioon myös matkakus-
tannus. Ilman mahdollisia matkakustannuksia käynnin yksikkökustannus olisi 59,1 euroa. Jos 
sosiaalityöntekijän työajasta 30 prosenttia kuluisi muuhun kuin käynteihin (lakisääteiset tauot, 
koulutus, sairauspoissaolot), olisi käynnin yksikkökustannuksen oltava 76,8 euroa, jotta tunnin 
käynnin hinnalla saataisiin katettua karkeasti arvioidut kustannukset.

Työpanoksesta noin 60–80 prosenttia voi kulua muuhun kuin varsinaiseen lopputuotokseen 
(tässä käynteihin) työtehtävistä riippuen. Tarkemmin aiheeseen liittyvään kustannuslaskentaan voi 
perehtyä tutustumalla Yrjö Lahtisen (toim.) kirjaan ’Tuotteistus ja kustannuslaskenta’ (1995).

Kotipalvelut

Johdanto

Sosiaalihuoltolain mukaan kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan 
ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen 
elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Kotipalveluja 
annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, 
vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen 
tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. (Sosiaalihuoltolaki 710/1982) 
Kotipalvelua antaa yleensä joko lähi- tai kodinhoitaja asiakkaan kotona (Huotari 2000).

Kotipalveluina järjestetään yksilön tai perheen työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja 
tukemista (kodinhoitoapu), erilaisia tukipalveluja kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, 
kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja sekä sosiaalilautakunnan ja 
yksityisen henkilön välillä tehtävään sopimukseen perustuvaa vammaisen, vanhuksen tai pitkä-
aikaissairaan hoitoa tai muuta huolenpitoa (kodinhoitotuki) (Sosiaalihuoltoasetus 607/1983).
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Arvioinnin lähtökohdat

Kotipalvelusta perittävät maksut on jaettu tilapäisen ja jatkuvan kotipalvelun maksuiksi. Tilapäi-
sestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Jatkuvasta kotipalvelusta 
taas voidaan periä kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun, määrän, maksukyvyn ja 
perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen tuloista. Varattomille asiakkaille kotipalvelu 
on maksutonta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001). Tämän raportin yksikkökustannukset ovat 
bruttokustannuksia ja ne sisältävät asiakasmaksut. 

Taulukossa 13 on esitetty koko maan kuntien keskimääräisiä kotipalvelujen bruttokustan-
nustietoja vuodelta 2006. Tiedot on saatu jakamalla kuntien järjestämien kotipalvelujen käyttö-
kustannukset (toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytyserät) kaikilla suoritteilla. 
Yksikkökustannukset sisältävät siten henkilöstö-, kiinteistö-, materiaali- ja matkakustannukset 
sekä virastojen hallinnon vyörytykset (Tilastokeskus 2007) sekä asiakasmaksut. 

Taulukossa 13 esitetään myös kuuden suurimman kaupungin kotihoidon yksikkökustannuk-
set. Monessa kunnassa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa ei voi enää erottaa toisistaan ja yksikkö-
kustannustietoa tarvitaan tällöin myös yhdistetyistä kotihoidon tiedoista. Kuudessa suurimmassa 
kaupungissa oli kaupunkien kotihoidon käyntien asiakkaista 65 vuotta täyttäneitä 83,7 prosenttia 
ja 85 vuotta täyttäneitä 28,8 prosenttia vuonna 2006 (Kuusikko-työryhmä 2007). 

Liitetaulukossa 5 on esitetty laskennallinen yhteiskunnan määrittelemä omaishoidon arvo 
kuntien omaishoidon tuen ja eläkkeensaajien hoitotuen muodossa. Tieto on laskettu tätä ra-
porttia varten, sillä jatkuvasti on tarvetta määritellä tutkimuksessa, minkä arvon yhteiskunta 
omaishoidolle antaa. Tietoon on laskettu yhteen kuntien maksamat omaishoidon tuet hoidettua 
kohti keskimäärin (Kuntien talous- ja toimintatilastot 2006, Tilastokeskus 2007) ja kansaneläke-
laitoksen korvaamat eläkkeensaajien hoitotuet keskimäärin hoitotuen saajaa kohti vuonna 2006 
(Kelan tilastollinen vuosikirja 2006, 2007). 

Yksikkökustannukset

Kotipalvelun yksikkökustannuksina suositellaan käytettäväksi taulukossa 13 esitettyjä tie-
toja, koska saatavilla olevista lähteistä ko. tiedot ovat varmimmin vertailukelpoisia ja perustuvat 
yhdenmukaiseen laskentaan. Kotihoidon yksikkökustannuksina suositellaan käytettäväksi 
saman taulukon 13 tietoja.

TAULUKKO 13. Kotipalvelun, kotihoidon ja omaishoidon yksikkökustannuksia vuonna 2006

Käyntityyppi €/käynti Keskihajonta (€/käynti)

Kotipalvelu, keskimäärina 28,2 15,1

Kotihoito, joka sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelutb

Keskimäärin 42,0 12,5

Keskimäärin, ilman tukipalveluja 40,0 11,7

a Lähde: Kuntien talous ja toimintatilasto 2006 (Tilastokeskus 2007). Kaikkien kuntien kotipalvelujen 
käyttökustannukset (toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytyserät) jaettuna kaikkien 
kotipalvelukäyntien määrällä. Keskihajonta on laskettu 404 kunnan keskiarvoista.
b Lähde: Kuusikko-raportti 2006 (2007). Kuuden suurimman kunnan oman toiminnan bruttokustannukset 
jaettuna käyntien lukumäärillä. Kuntien yksikkökustannusten keskihajonnat.
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Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Kotipalvelun koko maan kuntien yksikkökustannusta voidaan pitää hyvin edustavana ja luotetta-
vana tietona. Kotipalveluiden yksikkökustannusten laskenta kaikista bruttokustannuksista tuottaa 
lähes saman tiedon kuin jos kustannukset laskettaisiin vain kuntien omantoiminnan tietojen 
avulla. Lisäksi nyt on saatavissa keskihajontatiedot. Kuusikko-työryhmän kotihoidon tietojen 
kustannuslaskenta ja vertailtavuus näihin suurimpien kuntien tietoihin on hyvä. 

Asumispalvelut ja vanhusten päivähoito

Johdanto

Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon 
tai asumisensa järjestämisessä (Sosiaalihuoltolaki 710/1982). Palvelumuotona asumispalveluja 
tarjotaan vammaishuollon, kehitysvammahuollon, vanhuspalveluiden, lastensuojelun, mielenter-
veyspalveluiden ja päihdehuollon piirissä (Taipale 1995). Sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaan 
asumispalvelut jaetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämiseen. Palveluasumista pidetään yleensä 
pysyvänä, mutta tukiasumista väliaikaisena tai määräaikaisena. Palveluasunnon suunnittelussa 
on otettu huomioon yksittäisen asukkaan toimintakyvyn aleneminen. Yksilöllinen palvelutarve 
määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Kuntien järjestämässä palveluasumisessa kunta 
tekee palveluasumispäätökset ja osoittaa asukkaat palvelutaloihin (Kuusikko-työryhmä 2007).

Arvioinnin lähtökohdat

Tässä luvussa käsitellään palveluasumista ja vanhusten osavuorokautiseksi hoidoksi luokiteltavaa 
vanhusten päivähoitoa. Kuusikko-työryhmä jakaa palveluasumisen kolmeen luokkaan palvelu-
talon keskimääräisen henkilöstömitoituksen perusteella. Ensimmäinen luokka kuvaa kevyttä 
palveluasumista (alle 0,195 työntekijää asukasta kohden), toinen keskiraskasta palveluasumista 
(henkilöstöä 0,195–0,394 asukasta kohden) ja kolmas tehostettua palveluasumista (henkilöstöä 
vähintään 0,395 asukasta kohden). Mitoitukset ovat laskennallisia (Kuusikko-työryhmä 2006). 
Tehostettu palveluasuminen luokitellaan usein myös ns. vanhusten ympärivuorokautisten pal-
velujen piiriin. Tässä raportissa ei esitetä kustannusrakenteita palveluasumisen eri luokissa eikä 
edellä mainittua kevyen asumispalvelun yksikkökustannusta. Rajanveto kevyen palveluasumisen 
ja kotihoidon välillä on vaikeaa, sillä kotipalveluita tai kotisairaanhoitoa saava asiakas kuuluu 
kotihoidon piiriin. Osa palveluasumisen asiakkaista saa myös kotipalveluita.  

Kuudessa suurimmassa kaupungissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) 
palveluasumista käyttävistä asiakkaista 98 prosenttia oli yli 65-vuotiaita vuonna 2006. Palvelu-
asumiseen liittyvät palvelut on järjestetty esimerkiksi Kuusikko-kunnissa hyvin eri tavoin. Kun-
tien välillä on eroja siinä, onko niillä omia palveluasumisen kiinteistöjä vai ostetaanko palvelut 
paketteina, jotka sisältävät asumisen ja varsinaiset palvelut (Kuusikko-työryhmä 2006).

Palveluasumisesta peritään maksu asiakkaan maksukyvyn mukaan lukuun ottamatta 
vammaisuuden perusteella annettavan palveluasumisen erityiskustannuksia (Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992). Kuusikko-kuntien omissa palvelutaloissa asuk-
kaat maksavat itse asuntonsa vuokrakustannukset ja kunnan kotipalvelu voi tuottaa kunnallisiin 
palvelutaloihin tarvittavat palvelut, jolloin kotipalvelujen kustannukset ovat osa palveluasumisen 
kustannuksia. Kuntien ostopalvelujen palvelutaloissa asiakkaat maksavat yhteisöjen päättä-
mät asiakasmaksut, joihin kuuluvat vuokra, ruoka ja palvelumaksut. Asiakkaan maksuosuus 
määritellään sosiaalityöntekijän asiakaspalvelupäätöksessä. Kunnan maksettavaksi jäävä osuus 
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määritellään tapauskohtaisesti ja asiakkaat voivat saada maksuihin Kela-korvauksia. (Kuusikko-
työryhmä 2006). 

Vanhusten päivähoito on osavuorokautista hoitoa, joka on kirjattu hoito- ja palvelusuunni-
telmiin. Asiakas maksaa hoidosta osapäivämaksuna enintään 12 euroa hoitopäivästä. Hoitopäivän 
kustannuksiin lasketaan kaikki päivähoidon kustannuserät kuten henkilöstö, kiinteistökustan-
nukset, ateriat ja kuljetukset (Kuusikko-työryhmä 2006).

Taulukossa 14 on kuvattu palveluasumisen keskimääräiset bruttokustannukset laskettuna 
Kuusikko-kuntien oman toiminnan ja ostopalveluiden bruttokustannusten avulla keskiraskaan 
(henkilöstömitoitus 0,2–0,4/asukas) ja tehostetun palveluasumisen osalta (henkilöstömitoitus 
> 0,4/asukas). Bruttokustannukset sisältävät kaikki palveluasumisen kustannukset. Arvioinnis-
ta on jätetty pois Helsingin oman toiminnan tehostetun palveluasumisen kustannukset, koska 
kunnan kyseinen kustannus oli alle puolet muiden kuntien vastaavasta yksikkökustannuksesta. 
Kuusikko-työryhmän raportissa Helsingin oman toiminnan palveluasumisen tiedot on kokonai-
suudessaan ilmoitettu tehostetuksi palveluasumiseksi. Kuusikko-työryhmän raportissa (2006) on 
esitetty yksityiskohtaisesti kunnittain nettokustannukset. Lisäksi taulukossa on esitetty vanhusten 
päivähoidon yksikkökustannus.

Yksikkökustannukset

Taulukossa 14 esitettyjä palveluasumisen ja vanhusten päivähoidon tietoja suositellaan käy-
tettäväksi yksikkökustannuksina vuodelle 2006. 

TAULUKKO 14. Palveluasumisen ja vanhusten päivähoidon yksikkökustannuksiaa vuonna 2006

Palvelu €/asumisvuorokausi 
Keskihajonta 

(€/asumisvuorokausi)b

Keskiraskas palveluasuminen, henkilöstömitoitus 
0,2-0,4/asukas

42,8 17,1

Tehostettu palveluasuminen, henkilöstömitoitus yli 
0,4/asukas

91,6 10,1

Palveluasuminen, keskimäärin 82,7 14,3

Vanhusten päivähoito 76,0 16,1

a Laskettu Kuusikko-työryhmän raportin 2006 (2007) kuntien oman toiminnan ja ostopalveluiden suorit-
teiden ja bruttokustannusten avulla. Tiedot eivät sisällä asumisen kustannuksia (vuokria).
b Kuntakohtaisten keskiarvojen keskihajonta.

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Esitetyt yksikkökustannukset voivat olla ali- tai yliarvio koko maan vastaavien palveluiden todel-
lisista yksikkökustannuksista. Kuusikko-työryhmän raportti on kuitenkin palveluasumisen osalta 
suositeltavin kustannuslähde, sillä koko maata koskevaa palveluasumisen kustannustietoa ei ole 
saatavilla. Kuusikko-työryhmän sekä palveluasumisen ja vanhusten päivähoidon kustannukset 
saattavat olla luotettavampia kuin muista yksittäisistä lähteistä arvioidut tiedot, sillä Kuusikko-työ-
ryhmässä ko. palvelujen sisältöä ja kustannuslaskentaperusteita on arvioitu yksityiskohtaisesti. 

Tehostettua palveluasumista pidetään (henkilöstömitoitus >0,4/asukas) ympärivuorokau-
tisena hoitona. Rajankäynti tehostetun palveluasumisen, vanhainkotien ja terveyskeskusten 
pitkäaikaisen laitoshoidon välillä on häilyvä, sillä käytännössä samankuntoisia pitkäaikaisia 
vanhuspotilaita hoidetaan eri kunnissa siellä, mistä potilaille järjestyy hoitopaikkoja. 
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Vanhusten laitoshoito

Johdanto

Sosiaalihuollon laitoshoitoa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena hoitomuotona esimerkiksi 
sellaisille henkilöille, joilla on vanhuudesta johtuvaa avuttomuutta, vammaisuutta tai muuta 
toimintakyvyn heikkenemistä, mutta jotka eivät ole jatkuvan lääketieteellisen hoidon tarpeessa 
(Aho ym. 1992). Laitoshoitoa järjestetään vanhainkodissa sekä lasten ja nuorten huollon, kehi-
tysvammaisten erityishuollon, invalidihuollon ja päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollon 
laitoksissa sekä tarvittaessa myös muissa huoltolaitoksissa. (Sosiaalihuoltoasetus 607/1983.)

Sosiaalihuoltoasetuksen mukaan laitoshoitoa toteutettaessa henkilölle on järjestettävä hä-
nen ikänsä ja kuntonsa mukainen tarpeellinen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on lisäksi 
pyrittävä järjestämään turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, joka antaa 
mahdollisuuden yksityisyyteen ja edistää hänen kuntoutumistaan, omatoimisuuttaan ja toimin-
takykyään. Laitoshoitoa voidaan järjestää lyhytaikaisena tai jatkuvana päivä- tai yöhoitona sekä 
ympärivuorokautisena hoitona. Laitoksissa voidaan lisäksi järjestää itsenäistä asumista tukevaa 
ja kuntouttavaa toimintaa. (Sosiaalihuoltoasetus 607/1983.)

Arvioinnin lähtökohdat

Valtaosa laitoksissa asuvista on 65 vuotta täyttäneitä. Kuudessa suurimmassa kaupungissa 
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu) 65 vuotta täyttäneitä oli vanhainkodeissa 97,7 
prosenttia ja terveyskeskussairaaloiden perussairaanhoidossa 87,4 prosenttia kaikista asiakkaista. 
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on asiakkaalle enintään 80 prosenttia hänen nettotuloistaan. 
Maksu on samansuuruinen sekä sosiaali- että terveydenhuollon laitoksissa. Laitoshoidossa 
olevalle on jäätävä omaan käyttöön vähintään 20 euroa/viikko ja mahdollinen rintamalisä asia-
kasmaksuosuuden jälkeen.

Kuusikko-työryhmän vanhainkotien kustannukset sisältävät tilinpäätöstietojen mukaiset 
kustannukset pääomakustannuksineen. Kustannuksia muodostuu hoitohenkilökunnasta, fy-
sioterapiasta, hallinnosta ja johdosta ja muusta henkilöstöstä, lääkäripalveluista työhönotosta, 
kiinteistö-, ruoka-, siivous-, vaate ja muista huoltopalveluista, työsuhdeasunnoista, laboratoriosta, 
röntgenistä, lääkkeistä, kuljetuksista yms. Kustannukset sisältävät omaisuuden poistot ja korot 
sekä hallinnon vyörytykset. (Kuusikko-työryhmä 2007.)

Taulukossa 15 esitetään koko maan kaikkien kuntien vanhainkotihoidon yksikkökustannus, 
joka on laskettu jakamalla kuntien vanhusten laitoshoidon käyttökustannukset (toimintamenot, 
poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytyserät yhteensä) hoitopäivien kokonaismäärällä (Ti-
lastokeskus 2007). Lisäksi taulukossa 15 esitetään uudelleen aikaisemmin taulukossa 6 esitetty 
laskennallinen perusterveydenhuollon terveyskeskusten pitkäaikainen vuodeosastohoito. Se 
on laskettu kuntien perusterveydenhuollon vuodeosastohoitopäivän yksikkökustannuksen ja 
Helsingin, Espoon ja Turun oman toiminnan ja ostopalvelujen lyhyt- ja pitkäaikaisen hoidon 
bruttokustannusten sekä suoritetietojen avulla. 

Taulukon 15 loppuun on tuotettu laskennallinen vanhainkotihoidon ja terveyskeskusten 
pitkäaikaishoidon yksikkökustannus keskimäärin. Em. palvelujen bruttokustannukset on jaettu 
vastaavilla suoritteilla. Vanhainkotihoidon hoitopäivien määrä on saatu kuntien talous- ja toimin-
tatilastosta 2006 (Tilastokeskus 2007) ja terveyskeskusten perusterveydenhuollon hoitopäivien 
määrä on yleislääketieteen 90 vuorokautta kestäneen hoidon ja pitkäaikaishoidon hoitopäätöksen 
potilaiden hoitopäivät Stakesin ylläpitämästä Hoitoilmoitusrekisteristä. Kaikki kustannukset 
sisältävät asiakasmaksut.
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Yksikkökustannukset

Taulukossa 15 esitettyjä tietoja suositellaan käytettäväksi laitoshoidon yksikkökustannuksina 
vuonna 2006.

 
TAULUKKO 15. Vanhusten laitoshoidon hoitopäivän yksikkökustannukset eri laitosmuodoissa vuonna 2006

Palvelu €/hoitopäivä
Keskihajonta 
(€/hoitopäivä)

Vanhainkotihoitoa 120,0 30,0

Pitkäaikainen terveyskeskusten vuodeosastohoitob 112,6 -

Pitkäaikaishoito, em. keskimäärinc 116,9 -

a Lähde: Tilastokeskuksen Kuntien talous- ja toimintatilasto 2006. Vanhusten laitospalvelujen käyttökustan-
nukset (toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytyserät yhteensä) jaettuna vanhainkotien 
hoitopäivillä vuodessa 2006. Keskihajonta on laskettu 351 kunnan keskiarvoista.
b Laskennallinen perusterveydenhuollon pitkäaikainen vuodeosastohoito, joka laskettu kuntien perus-
terveydenhuollon vuodeosastohoitopäivän yksikkökustannuksen ja Helsingin, Espoon ja Turun oman 
toiminnan ja ostopalvelujen lyhyt- ja pitkäaikaisen hoidon bruttokustannusten sekä suoritetietojen avulla. 
Keskihajontatietoja ei ole saatavissa.
c Laskennallinen edellä mainittujen vanhainkotihoidon ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon kustannus 
keskimäärin. Laskennassa käytetyt vanhainkotihoidon hoitopäivien määrät on saatu kuntien talous- ja 
toimintatilastosta 2006 (TK 2007) ja terveyskeskusten perusterveydenhuollon hoitopäivien määrät (yleislää-
ketieteen 90 vuorokautta kestäneen hoidon ja pitkäaikaishoidon hoitopäätöksen potilaiden hoitopäivät) 
Hoitoilmoitusrekisteristä. Keskihajontatietoja ei ole saatavissa.

 

Tietojen käyttöä koskevia ohjeita

Vanhainkotien käyttökustannusten avulla lasketun yksikkökustannuksen luotettavuutta testattiin 
laskemalla vastaava kuntien oman toiminnan yksikkökustannus koko maassa. Tässä raportissa 
valittiin suositeltavaksi tiedoksi kuntien vanhainkotien käyttökustannuksien ja suoritteiden 
avulla laskettu tieto, koska näistä kuntakohtaisista tiedoista oli laskettavissa myös yksikkökus-
tannusten keskihajonta. Vanhainkotien korkeampi yksikkökustannus verrattuna laskennalliseen 
terveyskeskusten pitkäaikaishoidon kustannukseen saattaa selittyä sillä, että vanhainkoteihin on 
palkattu lisää henkilökuntaa ja potilaat ovat raskashoitoisempia kuin aiemmin. Kuntien talous- ja 
toimintatietojen perusteella joidenkin kuntien vanhainkotien hoitopäivien yksikkökustannukset 
voivat olla hyvinkin lähellä terveyskeskusten pitkäaikaishoidon kustannusta.

Mikäli potilaan hoitoisuus on tiedossa tai laskettavissa voidaan hoitoon liittyvää voimava-
ratarvetta arvioida mm. RUG-luokituksen kustannuspainojen avulla. 
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mATKA- JA AIKAKUSTANNUKSET

Matka- ja aikakustannuksia on käsitelty aiemmin tämän raportin luvussa ”Terveydenhuollon 
voimavarojen käytön arvioimisen periaatteita”.

matkakustannukset

Johdanto

Tässä luvussa käsitellään terveydenhuollon palvelujen käyttöön liittyviä matkakustannuksia 
aiemmin julkaistun tutkimuksen tulosten perusteella (Makkonen ja Asikainen 1998). Tiedot 
on päivitetty vuoden 2006 hintatasoa vastaaviksi. Mikäli matkakustannuksia halutaan arvioida 
todellisten oman auton käytön tai taksin matkakustannusten perusteella, on otettava huomioon, 
että esimerkiksi taksilla tehtäviin matkakustannuksiin vaikuttavat ajankohta, matkan pituus, 
käytetty kulkuneuvo ja muut mahdolliset maksut (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tak-
sitaksasta 780/2007). 

Sairaankuljetuksen ja lääkinnällisen pelastustoiminnan järjestäminen lukuun ottamatta ilma-
alusten ja kelirikkokelpoisten ja vastaavien erityiskulkuneuvojen hankintaa on kunnan vastuulla 
(Kansanterveyslaki 66/1972). Sairaankuljetuksella tarkoitetaan ammattimaista asianmukaisen 
koulutuksen saaneen henkilökunnan toimesta sairauskuljetusajoneuvolla, vesi- tai ilma-aluksella 
tai muulla erityisajoneuvolla tapahtuvaa henkilökuljetusta ja sekä ennen kuljetusta että kulje-
tuksen aikana annettavaa ensihoitoa. Sairaankuljetus voidaan jakaa perustason ja hoitotason 
sairaankuljetukseen. Perustason kuljetuksessa on kyseessä kuljetus, jossa kuljetuksen aikana on 
valmius huolehtia potilaasta niin, ettei hänen tilansa odottamatta huonone ja kuljetuksen aikana 
on mahdollisuus aloittaa yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet. Hoitotason sairaankul-
jetuksella on valmiudet aloittaa hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa kuljetus niin, että 
potilaan elintoiminnot voidaan turvata. (Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994).

Sairaaloilla ja terveyskeskuksilla voi olla oma sairaankuljetuksesta huolehtiva yksikkö, ja/tai 
sairaankuljetus järjestetään yhteistyössä palo- ja pelastustoimen kanssa yhteistyössä ja/tai toiminta 
on hankittu yksityisiltä yrittäjiltä.

Arvioinnin lähtökohdat

Tässä raportissa ei eritellä sairaankuljetuksen kustannuksia, ne sisältyvät Makkosen ja Asikaisen 
(1998) tutkimuksen tietoihin. Tutkimuksessa keskimääräiset matkakustannukset on laskettu 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen terveydenhuollon toimipisteistä suori-
tetun otannan perusteella. Tiedot on kerätty keväällä 1998. Kustannukset sisältävät asiakkaiden ja 
saattajien matkakustannukset. Matkakustannukset muodostuivat tulo- ja menomatkan pituudesta 
ja matkan hinnasta. Tutkimuksessa asiakkaalle katsottiin muodostuvan matkakustannuksia, jos 
kulkuvälineenä oli julkinen kulkuväline, yksityisauto, taksi tai ambulanssi. Asiakkaille aiheutui 
eniten kustannuksia yksityisauton käytöstä. Nämä keskimääräiset matkakustannukset on esi-
tetty ja muutettu vuoden 2006 arvoon kuluttajahintaindeksin liikenneryhmän tietojen avulla 
(liitetaulukko 3).

Sairaankuljetuksen ylimmät taksat on säädetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa 
sairaankuljetuksen taksoista 1270/2007. Maksut muodostuvat lähtömaksuista, yhtä useamman 
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potilaan lisämaksuista, ajomaksusta kilometriä kohden, odotusmaksusta, toisen kuljettajan lisä-
maksusta ja muista asetuksessa mainituista maksuista. 

Henkilökuljetus on arvonlisäveron alaista toimintaa ja sovellettava verokanta on kahdeksan 
prosenttia. Verollisia henkilökuljetuspalveluja ovat esimerkiksi juna-, linja-auto- ja taksikuljetukset 
(Arvonlisäverolaki 1501/1993). Julkisen liikenteen matkaliput ja taksimaksut sisältävät siten kah-
deksan prosenttia arvonlisäveroa palvelun verottomasta hinnasta laskettuna. Yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta tehtävässä terveystaloudellisessa arvioinnissa matkan kustannuksiin otetaan vain 
arvonlisäveroton palveluveloitus. 

Yksikkökustannukset

Terveyspalvelujen käyttöön liittyvinä matkakustannuksina suositellaan käyttämään taulukon 
16 matkakustannuksia. Mikäli tutkimuksessa halutaan käyttää taksi- tai sairaankuljetuksen tie-
toja on suositeltavaa käyttää liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemia kyseistä vuotta koskevia 
taksatietoja. Jos tutkimuksessa halutaan arvottaa erityisesti oman auton käyttöä, suositellaan 
käyttämään valtion matkustussäännön mukaista kilometrikorvausta (Valtionvarainministeriö 
2006). 

TAULUKKO 16. Keskimääräiset terveyspalvelujen käyttöön liittyvät matkakustannukset vuonna 2006a

Palvelu €/käynti �� %:n luottamusväli Vaihteluväli

Perusterveydenhuolto 6,4 5,4–7,6 0–117,2

Erikoissairaanhoito 32,7 29,1–36,5 0–363,5

Työterveyshuolto 3,6 2,8–4,3 0–31,3

Yksityinen terveydenhuolto 13,9 10,7–17,3 0–273,7

a Tiedot perustuvat Makkosen ja Asikaisen (1998) tutkimukseen, jonka kustannustiedot on muunnettu 
vuoden 2006 arvoon kuluttajahintaindeksin (liikenne) avulla (liitetaulukko 3). 

Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Taksikuljetusten enimmäismaksujen käyttö taksimatkojen kustannusten arvioinnissa saattaa 
yliarvioida todellisia kustannuksia. Vahvistetut enimmäistaksat ovat kuitenkin helppo ja yksise-
litteinen tapa taksimatkojen kustannusten laskemiseksi, kun potilaan kulkeman matkan pituus 
ja taksin käyttökerrat ovat tiedossa. 

Sairaankuljetuksen vahvistetut enimmäistaksat voivat yliarvioida sairaankuljetuksen todel-
lisia kustannuksia. Vaihtoehtoisesti voi käyttää esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin omia sopimuspohjaisia taksoja invataksi- ja ambulanssikuljetuksille. HUS:n taksat 
perustuvat omakustannushintoihin, arkisin tapahtuvaan toimintaan sekä oman kuljetuskapa-
siteetin kokoaikaiseen käyttöön. Nämä taksat ovat neljänneksen alhaisemmat kuin liikenne- ja 
viestintäministeriön vahvistamat taksat (Etelä Jukka, henkilökohtainen tiedonanto 15.2.2008).
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Aikakustannukset 

Johdanto

Aikakustannuksia on käsitelty aiemmin tässä raportissa luvussa ”Hoidossa käytetyt potilaan ja 
perheen voimavarat”. Tässä luvussa esitetään Makkosen ja Asikaisen (1998) tutkimuksen keski-
määräiset aikakustannukset taulukossa 17 ja aikakustannukset ikäryhmittäin taulukossa 18. 

Arvioinnin lähtökohdat

Vastaanottokäyntiin kuluvaan aikaan on laskettu asiakkaan ja hänen saattajansa edestakaisiin 
matkoihin käyttämä aika, odotusaika vastaanotolle ja varsinainen vastaanottoaika. Terveyden-
huollon avopalvelujen käyttöön liittyvät matka- ja aikakustannukset kokonaisuudessaan sisältävät 
asiakkaan, hänen omaisensa tai mahdollisen saattajan matkoihin, vastaanotolle odottamiseen ja 
varsinaiseen vastaanottoon käyttämän ajan, palvelusta perittävät maksut, varsinaiset matkakus-
tannukset, ansionmenetykset vastaanoton ajalta ja mahdollisista erityisjärjestelyistä aiheutuneet 
kustannukset, esimerkiksi lastenhoidon tai omaisen hoidon järjestäminen. (Drury 1996.)

Yksikkökustannukset

Taulukoissa 17 ja 18 esitettyjä aikakustannuksia suositellaan käytettäväksi yksikkökustan-
nuksina. Tiedot on muutettu vuoden 2006 hintatasoon palkansaajien ansiotasoindeksin avulla 
(liitetaulukko 3).

TAULUKKO 17. Keskimääräiset terveyspalvelujen käyttöön liittyvät aikakustannukset vuonna 2006a

Palvelu €/käynti �� %:n luottamusväli Vaihteluväli

Perusterveydenhuolto 7,7 6,6–8,9 0–76,4

Erikoissairaanhoito 22,0 18,6–25,1 0–456,2

Työterveyshuolto 8,4 6,8–10,0 0–78,7

Yksityinen terveydenhuolto 9,7 8,4–11,1 0–75,8

a Tiedot perustuvat Makkosen ja Asikaisen (1998) tutkimukseen, jonka kustannustiedot on muunnettu 
vuoden 2006 arvoon kaikkien palkansaajien ansiotasoindeksin avulla (liitetaulukko 3). 

 
TAULUKKO 18. Keskimääräiset terveyspalvelujen käyttöön liittyvät aikakustannukset ikäryhmittäin vuonna 
2006a

Ikäryhmät €/käynti �� %:n luottamusväli Vaihteluväli

0-15-vuotiaat 25,6 21,5–29,4 0–174,4

16-58-vuotiaat 15,9 13,6–18,0 0–456,2

yli 58-vuotiaat 5,0 3,6–6,6 0–124,5

a Tiedot perustuvat Makkosen ja Asikaisen (1998) tutkimukseen, jonka kustannustiedot on muunnettu 
vuoden 2006 arvoon kaikkien palkansaajien ansiotasoindeksin avulla (liitetaulukko 3).
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Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Aikakustannus on otettava huomioon erityisesti silloin, kun vertailtavien terveydenhuollon 
palveluiden tai toimenpiteiden välillä on vaihtelua aikakustannuksissa esim. jonottamisen takia. 
Aika- ja matkakustannuksia ei tarvitse ottaa huomioon silloin, kun ne ovat samat vertailtavilla 
ryhmillä.

Lähteet

Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994. [Viitattu 23.1.2008]. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1994/19940565.
Arvonlisäverolaki 1501/1993. [Viitattu 23.1.2008]. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501.
Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994. [Viitattu 23.1.2008]. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1994/19940565.
Drury, C. 1996. Management and Cost Accounting. 4. painos. London: International Thompson Business Press.
Etelä J., kuljetuspäällikkö, HUS-logistiikka/sairaankuljetus. Sairaankuljetuksen kustannuksista. Henkilökohtainen tiedonanto 

15.2.2008.
Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiirin hinnasto. Suoriteperusteiset hinnat. Osa 2. Helsinki 2006.
Kansanterveyslaki 66/1972. [Viitattu 23.1.2008]. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1972/19720066.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista 1270/2007. [Viitattu 23.1.2008]. Saatavilla http://www.
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YKSITYISET TERVEYSPALVELUT

Terveyspalveluja saavat tuottaa yksityisesti itsenäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt (joilla 
on lain mukaan siihen oikeus) ja palvelun tuottajat (yksittäinen henkilö, yhtiö, säätiö yms.). 
Yksityisinä terveyspalveluina voidaan järjestää lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja sekä muuta 
sairaan- ja terveydenhoitoa, laboratorio- ja radiologista tutkimustoimintaa, fysioterapiaa tai muuta 
terapeuttista hoitoa, hierontaa ja työterveyshuoltoa. Lääninhallitukset myöntävät palvelun tuot-
tajille luvat ja valvovat palvelujen tuottamista. Lisäksi kunnissa terveyslautakunnat (tai vastaavat 
kunnalliset toimielimet) toimivat valvontaviranomaisina. (Laki yksityisestä terveydenhuollosta 
152/1990.)

Tässä luvussa käsitellään yksityisten lääkäreiden antamaa hoitoa ja tutkimuksia, yksityisiä 
laboratoriotutkimuksia sekä muita yksityisten tuottamia terveyspalveluja (fysioterapiaa ja sai-
raanhoitoa sekä mielenterveysterapioita). Tiedot on saatu Kansaneläkelaitoksen vuotta 2006 
koskevista tilastoista. 

Lääkäreiden antama hoito ja tutkimukset

Johdanto

Yksityisten lääkäreiden antaman hoidon ja tutkimusten keskimääräiset kustannukset on Kansan-
eläkelaitoksen tilastoissa laskettu asiakkaiden maksamien vastaanotto- ja toimenpidepalkkioiden 
perusteella (Kelan tietokannat 2006).

Arvioinnin lähtökohdat

Liitetaulukoissa 8–11 esitetään eräitä tavallisimpia ja tärkeimpiä yksityislääkäreiden asiakkailta 
perimiä vastaanotto- ja muita palkkioita sekä toimenpidekohtaisia palkkioita sekä muun hen-
kilökunnan palkkiota vuodelta 2006. Liitetaulukkojen 8 ja 9 tietoihin on lisätty asiakkaiden 
maksamat toimistomaksut, jotka ovat oleellinen osa palvelujen kustannuksia. Useimpiin tietoihin 
on lisätty asiakkailta perityt toimistomaksut. Liitetaulukkojen 10 ja 11 toimenpiteiden ja aneste-
siatoimenpiteiden kustannukset eivät sisällä toimistomaksuja, koska usein ne laskutetaan muun 
palvelukokonaisuuden yhteydessä, joka jo sisältää toimistomaksun.  

Yksikkökustannukset

Liitetaulukoiden 7-10 tietoja voidaan pitää mainittujen yksityisten palvelujen yksikkökustan-
nuksina, koska ne ovat kyseisten palvelujen ja suoritteiden keskimääräisiä yksikkökustannuksia. 
Yksityisten palveluiden kustannuksia ei suositella yksinomaan ja ensisijaisesti käytettäväksi 
terveystaloudellisissa arvioinneissa. Jos toimenpiteiden kustannuksia (liitetaulukot 9 ja 10) 
halutaan arvioida kokonaisuudesta irrallisina, on myös niiden päälle lisättävä toimistomaksut.
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Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Kansaneläkelaitoksen tilastot kertovat kattavasti niistä toimenpiteeseen liittyvistä keskimääräisistä 
kustannuksista, jotka kuuluvat Kansaneläkelaitoksen korvattaviin lääkäri-, toimenpide- ja tutki-
muspalkkioihin ja -maksuihin. Toimenpiteen tai leikkauksen kokonaiskustannuksia laskettaessa 
on otettava huomioon leikkausta edeltävät lääkärin kliiniset tutkimukset (vastaanottopalkkiot), 
laboratorio- ja röntgentutkimukset, lääkärin varsinaiset toimenpidemaksut, anestesian toimen-
pidemaksu, erityiset tarvikekustannukset (linssit, proteesit ym. implantit), laitos- ja instrument-
timaksut, lääkkeet ja esimerkiksi jälkitarkastuksiin liittyvät vastaanottopalkkiot, lausunnot sekä 
todistukset ja toimistomaksut. 

Liitetaulukoissa ei ole esitetty mahdollisissa yksityisten palvelujen kustannusarvioinnissa 
tarvittavia sairaaloiden vuodeosastohoidon yksikkökustannuksia, joten tutkimuksen tekijän on 
hankittava tarvittaessa kyseiset tiedot 3–5 palvelutuottajalta.

Yksityisten palvelutuottajien muut terveyspalvelut 

Johdanto

Tässä luvussa käsitellään eräitä tavallisimpia hoitotoimenpiteitä, joita antavat mm. fysioterapeutit 
tai sairaanhoitajat. Lisäksi esitetään eräitä tavallisimpia yksityisten mielenterveysterapioiden 
keskimääräisiä kustannuksia. Raportissa on aikaisemmin käsitelty fysioterapiaa julkisen sek-
torin erikoissairaanhoidon lääkinnällisen kuntoutuksen ja sairaanhoitoa perusterveyshuollon 
vastaanottotoimintaan liittyvissä kappaleissa. Psykoterapian käyntejä ei ole käsitelty julkisen 
terveydenhuollon mielenterveyspalveluita käsittelevissä osuuksissa. Laboratoriotutkimuksia on 
käsitelty aiemmin kunnallisen perusterveydenhuollon tutkimus- ja hoitopalveluiden osuudessa 
ja niitä ei käsitellä enää tässä luvussa.

Arvioinnin lähtökohdat

Tässä luvussa esitetään Kansaneläkelaitoksen tilastoihin perustuvia tietoja yksityisten palvelun-
tuottajien hoitotoimenpiteistä, tutkimuksista ja käynneistä asiakkailta perimistä keskimääräi-
sistä maksuista. Yksikkökustannukset esitetään kustannuksina käyntejä kohden (erikestoisia 
käyntejä) tai tehtyä erillistä toimenpidettä kohden Liitetaulukossa 12. Käynnin pituus tarkoittaa 
esim. fysioterapeutin ilmoittamaa työaikaa asiakaskäyntiä kohden eikä pelkästään varsinaisen 
asiakaskontaktin pituutta. Tietoihin ei ole laskettu toimistomaksuja, koska monet näistä hoidoista 
saatetaan antaa sarjahoitoina tai ne saattavat sisältyä laajempaan kokonaisuuteen, jolloin toimis-
tomaksu otetaan mukaan vain kerran.

Yksikkökustannukset

Liitetaulukon 12 tietoja voidaan pitää mainittujen yksityisten palvelujen yksikkökustannuksina, 
koska ne ovat kyseisten palvelujen ja suoritteiden keskimääräisiä yksikkökustannuksia. Yk-
sityisten palveluiden kustannuksia ei suositella yksinomaan ja ensisijaisesti käytettäväksi 
terveystaloudellisissa arvioinneissa. Jos näiden hoitojen yksikkökustannuksia halutaan arvioida 
kokonaisuudesta irrallisina, on myös niiden päälle lisättävä toimistomaksut.
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Tiedon käyttöä koskevia ohjeita

Koska esitettyjen toimenpiteiden sisältöä ei ole määritelty, esitettyjä kustannustietoja voidaan pitää 
suuntaa-antavina yksityisten palvelutuottajien osalta. Kelan keskimääräiset asiakkailta perityt 
fysioterapian ja sairaanhoidon maksut on laskettu ottamalla huomioon vain ne korvaustapaukset 
(Kelalle), joissa kustannus on voitu jakaa toimenpidekohtaiseksi.

Lähteet

Kelan tietokannat. Lääkärin vastaanottopalkkiotaksan mukaan korvatut lääkärissäkäynnit (taksoitustiedot) tammi-joulukuu 
2006, koko maa. Julkaisematon aineisto.

Kelan tietokannat. Tutkimuksen ja hoidon toimenpiteistä perityt maksut 2006, sairaanhoitotoimi. Julkaisematon aineisto.
Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990. [Viitattu 23.1.2008]. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/ajanta-

sa/1990/19900152.
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2006 -raportin tavoitteena on esittää 
tärkeimpien terveyspalvelujen ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalipalvelujen yksikkökustannukset 
koottuna yhteen raporttiin. Tässä raportissa kuvataan lyhyesti kustannusten ja voimavara-arvioin-
nin periaatteita ja annetaan suosituksia raportoitujen tietojen käytöstä. Koska yksikkökustannukset 
ovat hyvin laaja ja monisäikeinen asia, voisi monista terveys- ja sosiaalipalveluista laatia erilliset 
ja itsenäiset kustannusraportit. 

Tähän suositukseen etsittiin tietoja tutkimuksista, tilastoista ja muusta aineistosta. Lisäksi 
kerättiin tietoja palveluntuottajilta puhelimitse ja sähköpostilla. Osa raportoiduista kustannus-
tiedoista on tuotettu laskennallisesti, koska yksiselitteistä kokonaiskustannus–suorite-aineistoa 
ei ollut saatavissa. Tiedot terveyskeskusten avopalvelujen kustannuksista ovat kohentumassa ja 
sähköistä potilastietojärjestelmää tarvitaan jatkossa tätäkin työtä varten yhä enemmän. Psykiat-
riasta ja vanhusten hoidosta tarvitaan parempaa ja kattavampaa tietoa koko maasta. Yhtenäisten 
yksikkökustannustietojen tuottaminen eri palveluntuottajien tietojen avulla on työlästä ja joskus 
mahdotonta. Esimerkiksi kunnissa ei aina tiedetä, kuinka paljon lääkärikäynti terveyskeskuksissa 
maksaa muista avohoitopalveluista puhumattakaan. Ja jos tiedetään, on kustannukset laskettu 
eri tavalla kuin naapurissa. On hyvä, että useissa kunnissa palveluja on tuotteistettu, mutta jos 
tuotteistusmenetelmät ovat erilaisia, ei tuotteita voi vertailla kuntarajojen ylitse. Tämä vaikeuttaa 
myös mahdollisten terveyspalvelujen ostajien työtä.

Joskus kunnista ilmoitettujen eri palveluiden yksikkökustannusten vertailu on mahdotonta. 
Kun terveystaloustieteen näkökulmasta tarvitaan palvelun tuottamisen bruttokustannusta ja pyy-
detään vastaavaa tietoa kunnilta, on havaittu että monessa tapauksessa bruttokustannuksesta on 
vähennetty asiakasmaksujen osuus. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että kunnille palvelujen 
rahoittajina nettokustannus on oikeastaan bruttokustannus ja tämä ei vain sovi terveystaloustie-
teen näkökulmaan. Myös yksityisen sektorin palveluista perittävien toimistomaksujen pitäisi olla 
oleellinen osa bruttokustannusta, mutta monissa yhteyksissä ne halutaan jatkuvasti unohtaa. 

Tulevina vuosina tullaan aikaisempaa enemmän vertailemaan julkisten ja yksityisten pal-
veluiden kustannuseroja ja tätäkin raporttia käytetään tähän tarkoitukseen. Vertailussa olisi 
muistettava, että vertailtavien palvelujen sisältöjen ja kustannuserien pitäisi olla samanlaisia, jotta 
vertailu olisi ylipäätään mahdollista. Jos potilaalla on tietynlaiset hoitotarpeet, olisi vertailtava 
vain palveluita, joilla nämä tarpeet voi tyydyttää.

Sairaalat, terveyskeskukset, vanhusten hoitolaitokset ja kunnat voivat käyttää tämän rapor-
tin yksikkökustannuksia suuntaa antavina vertailuhintoina arvioidessaan oman toimintansa 
taloudellisuutta. Edellä esitetyt varaukset tietojen vertailtavuudesta on tällöin kuitenkin syytä 
pitää mielessä. 

Kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä on yksiköitä, joissa on toteutettu erin-
omaista toimintolaskentaa ja palvelut on tuotteistettu ja yksikkökustannukset sekä niiden las-
kentaperusteet pystytään kuvaamaan tarkasti. Valitettavan monessa yksikössä näitä ei pystytä 
tekemään. Toisaalta hyväkin työ jää vajaaksi, jos tietoja ei pystytä vertailemaan toisten tietoihin ja 
tätä kautta kehittämään toimintaa. Mahdollisesti moni hyvin tehty kehitystyö ja laskelmat jäävät 
yksiköiden sisäiseksi tiedoksi ja vain kunnan omaan käyttöön. Terveydenhuollon ja vanhusten-
huollon kustannusten arvioinnissa olisi pystyttävä etenemään rivakammin askelin ja saatava 
mahdollisimman kattavia vertailuaineistoja ja tuotteistusta koko maahan.

Terveydenhuollon yksikkökustannuksiin liittyvää työtä olisi jatkettava päivittämällä nyt 
esitettyjä kustannustietoja sopivin väliajoin, esimerkiksi kolmen vuoden välein (seuraavan kerran 
vuonna 2010). Keskimääräistä kustannustietoa olisi tuotettava etenkin niistä palveluista, joista 
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osalta kustannustietoa on nyt niukasti saatavilla. Terveydenhuollon yksikkökustannusten rapor-
toinnin ja tietojen keräämisen kannalta on välttämätöntä, että tietojen käyttäjät antavat palautetta 
ja ehdotuksia, miltä osa-alueilta työtä tulisi edelleen syventää ja parantaa.
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Stakes, Työpapereita 3/2008

Liite 1

Luettelo raportissa käytetyistä sairaanhoitopiirien palveluhinnastoista 
2006

1.  Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri. Suoritehinnasto 2006. Jäsenkunnat, muut sairaanhoitopiirit. 
Hallitus 30.11.2005.

2.  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 14.12.2005. Sairaanhoitopiirin palvelu-
hinnasto. 

3.  Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Palveluhinnasto 1.4.2006. 

4a.  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Hinnasto 2006. Tuotteistetut hinnat. Osa 1.

4b.  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Hinnasto 2006. Suoriteperusteiset hinnat. Osa 2.

5. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuntalaskutuksen palveluhinnasto 2006. 

6.  Kainuun sairaanhoitopiirin palveluhinnasto v. 2006. 14.12.2005/TK.

7.  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Hinnasto 2006. Hallitus 25.1.2006.

8.  Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Palveluhinnasto 2006.

9.  Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Hoitopalvelujen hinnasto 1.1.2006. Kh 14.12. 2005.

10.  Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Palveluhinnasto 2006. Hallitus 15.12.2005

11.  Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Hinnasto 2006. Yhtymähallitus 14.12.2005

12.  Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Poliklinikkakäyntien ja hoitopäivien hinta-
luokat kuntalaskutuksessa 1.1.2006 lukien. 

13.  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Erikoissairaanhoidon tuotteet ja hinnat 2006. Painos 
19.12.2005.

14.  Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä: Kuntalaskutustuotteiden 
hinnasto 2006. 19.12.2005

15.  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Palveluhinnasto 2006.

16.  Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Kliinisten erikoisalojen palvelutuotteet, suoritteet ja hinnat 
2006. Kuntayhtymähallitus 21.12.2005.

17.  Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Palvelut ja hinnat. 2006,

18.  Satakunnan sairaanhoitopiiri. Hinnasto 2006.

19.  Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Hinnasto 2006. (Talousosasto)

20.  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palveluhinnasto 
vuodelle 2006. 
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Stakes, Työpapereita 3/2008

LIITeTAULUKKO 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitojaksojen ja avohoitokäyntien yksikkö-
kustannukset sekä hoitopäivät hoitojaksoissa sairaalatyypeittäin ja erikoisaloittain vuonna 2006

 

Vuodeosasto-
hoitojaksot

      Avohoitokäynnit

€/hoito-
jakso

Hoito-
päiviä/
hoito-
jakso

€/päivystys-
käynti

€/muu 
käynti

€/kaikki avo-
hoitokäynnit

Kaikki sairaalat 2713,0 3,8 278,7 174,2 190,9

Erikoislääkärijohtoiset terveyskeskukset 2558,3 8,1 333,2 176,5 195,0

Keskussairaalat 2353,9 3,6 269,6 173,1 188,9

Yliopistolliset sairaalat 3331,2 3,7 297,5 181,3 198,0

Muut sairaalat 2209,7 3,6 257,3 158,4 177,9

Kaikki sairaalat

10 Sisätaudit 2818,0 4,9 289,8 174,2 200,3

20 Kirurgia 3116,7 3,5 243,7 148,2 169,9

25 Neurokirurgia 6164,6 5,1 237,2 147,7 158,3

30 Naistentaudit ja synnytys 1952,1 2,8 285,4 174,2 192,8

40 Lastentaudit 3237,3 3,6 330,6 196,5 223,5

50 Silmätaudit 1248,4 1,2 271,6 158,3 172,6

55 Korva-, nenä-, kurkkutaudit 1465,7 1,6 240,7 143,7 152,8

57 Foniatria 1790,2 2,7 ª 193,1 193,4

58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 1601,4 1,3 200,7 122,3 124,1

60 Iho- ja sukupuolitaudit 2712,3 5,7 382,4 199,9 211,7

65 Syöpätaudit 2791,9 4,5 284,8 195,6 196,1

77 Neurologia 3002,0 6,2 269,5 171,2 190,4

78 Lastenneurologia 2389,3 2,6 ª 161,0 161,4

80 Keuhkosairaudet 2380,2 4,8 273,4 168,6 174,4

Keskussairaalat

10 Sisätaudit 2511,0 4,4 278,3 166,5 192,3

20 Kirurgia 2715,2 3,6 238,9 143,2 167,7

30 Naistentaudit ja synnytys 1990,0 2,9 290,1 178,0 196,4

40 Lastentaudit 2233,7 3,4 325,6 196,7 220,0

50 Silmätaudit 1004,1 1,1 248,0 149,4 161,1

55 Korva-, nenä-, kurkkutaudit 1268,7 1,5 233,7 140,1 148,4

58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 1663,6 1,3 210,1 128,7 130,6

60 Iho- ja sukupuolitaudit 2546,0 6,5 283,6 173,3 174,5

65 Syöpätaudit 2421,5 3,9 287,9 196,0 196,7

77 Neurologia 2658,9 5,3 252,7 148,3 170,0

78 Lastenneurologia 2561,7 2,5 ª 170,4 170,6

80 Keuhkosairaudet 2299,3 4,8 270,2 167,1 177,0

Yliopistolliset sairaalat

10 Sisätaudit 3724,9 4,6 317,4 189,9 213,9

20 Kirurgia 4237,6 3,7 258,4 158,1 178,1

25 Neurokirurgia 6164,6 5,1 237,2 147,7 158,3

30 Naistentaudit ja synnytys 1975,8 2,8 281,5 171,0 192,4

40 Lastentaudit 4138,5 4,0 349,3 209,2 241,2

50 Silmätaudit 1508,5 1,4 286,5 169,4 187,4

55 Korva-, nenä-, kurkkutaudit 1764,6 1,8 262,0 158,2 169,8
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Stakes, Työpapereita 3/2008

 

Vuodeosasto-
hoitojaksot

      Avohoitokäynnit

€/hoito-
jakso

Hoito-
päiviä/
hoito-
jakso

€/päivystys-
käynti

€/muu 
käynti

€/kaikki avo-
hoitokäynnit

57 Foniatria 1790,2 2,7 ª 141,0 141,0

58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 1518,8 1,3 189,8 114,7 116,4

60 Iho- ja sukupuolitaudit 2760,0 5,5 389,1 214,7 231,6

65 Syöpätaudit 2984,0 4,8 282,4 195,5 196,0

77 Neurologia 3204,6 5,6 284,3 174,8 200,9

78 Lastenneurologia 2225,6 2,7 ª 150,6 151,1

80 Keuhkosairaudet 2495,4 4,7 293,5 176,0 176,7

Muut kunnalliset sairaalat

10 Sisätaudit 2279,8 4,9 263,2 156,6 186,7

20 Kirurgia 2376,0 3,1 236,2 142,4 165,1

30 Naistentaudit ja synnytys 1838,6 2,5 286,8 176,2 190,9

40 Lastentaudit 2180,2 2,7 291,7 174,9 196,7

50 Silmätaudit 1062,2 1,0 294,2 173,4 177,8

55 Korva-, nenä-, kurkkutaudit 928,7 1,1 173,1 120,2 121,8

60 Iho- ja sukupuolitaudit ª ª ª 221,0 221,6

65 Syöpätaudit ª ª ª 170,6 172,1

77 Neurologia 3488,1 8,2 280,6 182,0 189,1

78 Lastenneurologia ª ª ª 133,8 134,5

80 Keuhkosairaudet 2401,0 5,2 284,4 162,6 168,0

a Yksikkökustannuksia ei esitetä, mikäli hoitojaksoja tai avohoitokäyntejä on sairaala- tai erikoisalakohtaisissa 
ryhmissä vähemmän kuin 100 kappaletta. 
HUOM! Erikoislääkärijohtoisten terveyskeskusten yksikkökustannuksia ei esitetä erikoisaloittain. Yksikkö-
kustannukset eivät sisällä ns. EVO-toiminnan kustannuksia.
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Stakes, Työpapereita 3/2008

LIITeTAULUKKO 2. erikoissairaanhoidon hoitojaksojen yksikkökustannukset DRG-ryhmittäin ja keskimääräiset 
hoitopäivät hoitojaksoissa vuonna 2006

Koodi DRG-ryhmä
€/hoito-

jakso

Keskihajonta 
(€/hoito-
jakso)a

Hoitopäiviä/
hoitojakso

001A Kallonsisäisen kasvaimen leikkaus 7462,5 765,2 7,5

001B Kallonsisäinen muu verisuonileikkaus 17518,6 1764,8 12,3

001C Kallonsisäisen verisuonimuutoksen leikkaus 8290,8 704,1 7,1

001D Kallonsis shuntin  asett, aik 6897,2 787,3 7,7

001E Muu kallonsis toimenpide, ei traumaa, aik 5807,1 678,4 5,8

002A Muu kallonsis tp trauman takia, aik 10578,1 1143,7 8,3

002B Kallonsis tp kroon traum subdur hemat, leik 3555,8 381,5 3,7

003 Kallonsis.tp, lapsi 10871,7 2105,1 7,5

004 Selkäydinleikkaus 8210,6 1217,0 5,7

005  Kallonulk aivover vaik verisuonten leikk 8784,5 1633,3 5,4

006 Rannekanavaoireyhtymän leikkaus 966,9 99,8 1,0

007 Hermostoon liittyvä muu tp, kompl 4146,9 557,6 7,4

008 Hermostoon liittyvä muu tp, ei kompl 1381,3 176,5 1,2

009  Selkäytimen sairaus tai vamma 2714,4 731,6 7,3

010 Keskushermoston kasvain, komplis 3740,6 908,6 9,4

011A Kesk.herm kasv, ei kompl, sädeh 12380,6 94,6 7,1

011B Kesk.herm kasv, ei kompl, ster/isot sädeh 8270,3 1945,3 1,2

011D Kesk.herm kasv, ei kompl, vaat sytost.h 4787,8 1065,2 4,4

011E Kesk.herm kasv, ei kompl, erit vaat sytost.h 28142,8 0,0 7,7

011F Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut 3288,5 799,1 6,5

012 Etenevä keskushermoston sairaus 2652,6 1134,5 8,7

013 MS-tauti tai pikkuaivoataksia 1751,1 466,9 5,1

014A Aivoinf/muu pitk aivover häir komp/liuot 5288,0 1492,7 9,1

014B Aivoinf / muu pitkäk aivover.kierr häir, ei k 4236,1 1568,6 8,9

015 Ohim iskem TIA/muu aivover häir ilm inf 2091,8 484,4 3,5

016 Aivoverenkierron häir,diffuusi, kompl 4007,9 1004,4 6,7

017 Aivoverenkierron häir,diffuusi, ei kompl 1327,0 284,8 5,2

018 Ääreis- tai aivohermon sairaus, kompl 4101,3 1177,7 7,4

019 Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei kompl 2670,9 829,5 4,0

020 Hermoston inf.sair, ei virusaivokalvontul 5181,0 1272,3 10,1

021 Virusaivokalvontulehdus 3311,4 670,2 4,6

022 Hypertensiivinen enkefalopatia 11676,7 1901,2 5,3

023 Tajuttomuus muun kuin vamman takia 4404,8 848,5 4,3

024 Kohtausoire tai päänsärky, aik, kompl 3258,4 736,7 4,7

025 Kohtausoire/päänsärky, aik, ei kompl 2074,4 487,7 3,0

026 Kohtausoire tai päänsärky, lapsi 2125,5 432,0 1,9

027 Vakava aivovamma 3663,5 1162,0 7,4

028 Aivovamma, aikuinen, komplisoitunut 4540,0 514,2 5,9

029 Aivovamma, aikuinen, ei komplisoitunut 1373,3 191,4 3,4

030 Aivovamma, lapsi 2056,3 319,0 3,3

031 Aivotärähdys, aikuinen, komplisoitunut 2501,4 420,5 3,8

032 Aivotärähdys, aik, ei kompl 894,6 185,0 2,4

033 Aivotärähdys, lapsi 717,4 133,3 1,2

034 Keskushermoston muu häiriö, kompl 3705,2 858,7 7,3

035A Keskushermoston muu häiriö, ei kompl 2167,2 549,7 3,9

036A Muu verkkokalvon toimenpide 1054,5 174,3 1,7

036B Laaja verkkokalvon irtoaman tai vuodon korjau 4978,2 645,5 2,3

Taulukko jatkuu
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Stakes, Työpapereita 3/2008

Koodi DRG-ryhmä
€/hoito-

jakso

Keskihajonta 
(€/hoito-
jakso)a

Hoitopäiviä/
hoitojakso

036C Silmän paikallinen sädehoito 4904,9 0,0 2,6

037 Silmämunan&silmäkuopan leikkaukset 2429,5 307,3 2,7

038 Värikalvon leikkaukset 3541,1 328,8 2,2

039A Mykiön leikkaus, toispuoleinen 927,0 179,1 1,0

039B Mykiön leikkaus, molemminpuolinen 1193,5 245,3 1,0

040 Silmän ulk muut tp:t silmän seudussa, aik 1016,4 156,0 1,1

041 Silmän ulk muut tp:t silmän seud, lapsi 899,3 123,5 1,0

042 Silmän sisäiset muut leikkaukset 2641,9 354,2 1,9

043 Silmän turpoaminen 1119,1 149,2 2,7

044 Äkilliset vakavat silmän inf.sairaudet 1321,5 184,4 4,4

045  Silmän hermostolliset sairaudet 1806,0 380,6 2,9

046 Muu silmäsairaus aikuisella, kompl 1580,4 215,2 3,9

047A Muu silmäsairaus aikuisella, ei komplis 681,9 107,3 2,0

047B Verkkokalvon fotokoagulaatio 2581,9 42,8 1,0

048  Muu silmäsairaus lapsella 1147,9 180,2 1,6

049A Muu pään ja kaulan alueen suuri leikkaus 10153,5 1095,4 9,2

049B Sisäkorvaistutteen asentaminen 24789,5 2081,4 2,6

050  Sylkirauhasen poisto 3078,7 425,2 1,9

051  Sylkirauhasleikkaus, ei poisto 1734,1 238,3 1,4

052A Muu huuli-suulakihalkion korjaus 3510,0 300,7 3,4

053A Nenänsivuontelon leikkaus, aikuinen 1270,2 250,6 1,2

053B Kartiolisäkkeen leikkaus, aikuinen 1954,8 225,0 1,6

055  Korvan,nenän/kurkun muu vaikea leik 879,8 123,9 1,2

056  Nenän muovausleikkaus 1174,6 198,1 1,2

057  Risaleikk muun tp:n yht, aik 1242,9 221,9 1,5

058  Risaleikk muun tp:n yht, lapsi 905,1 145,5 1,6

059  Risaleikk,ei muita toimenpiteitä, aik 890,6 171,1 1,3

060  Risaleikk,ei muita toimenpiteitä, lapsi 883,3 228,1 1,1

063 Korvan,nenän tai kurkun alueen muu tp 2288,5 417,4 2,5

064A KNK pahanl kasv, sädeh 3649,8 422,5 3,9

064B KNK pahanl kasv, sytost.h 3257,4 700,0 3,7

064E KNK pahanl kasv 2062,8 490,0 5,9

065  Tasapainohäiriö 1258,5 279,2 2,8

066 Nenäverenvuoto 1053,3 165,7 2,4

067  Kurkunkannentulehdus 1378,7 197,8 3,2

068  Korvatul/ylähengitystieinf, kompl, aik 1873,5 342,0 4,4

069  Korvatul/ylähengitystieinf, ei kompl, aik 1108,0 211,0 2,5

070A Korvatul / yläheng.inf, lapsi, kompl 1646,4 259,7 2,4

070B Korvatul / yläheng.inf, lapsi, ei kompl 1037,7 286,5 1,4

071  Kurkunpään&henkitorven tulehdus 996,1 210,5 2,4

072  Nenän vamma tai epämuodostuma 974,1 125,4 1,2

073  Nenän,kurkun muu sairaus, aik 1094,2 177,6 2,4

074  Korvan,nenän,kurkun muu sair, lapsi 848,2 196,6 1,5

075  Laaja rintaontelon muu kuin sydänleik 10119,3 1222,2 8,3

076  Suppea hengityselinten tp, kompl 18345,7 2377,8 12,9

077 Suppea hengityselinten tp, ei kompl 3762,9 531,4 4,1

078  Keuhkoembolia 3630,5 603,1 7,1

079  Alahengitystieinf/inflam, aik, kompl 6437,9 1053,5 10,5

080  Alahengitystieinf/inflam, aik, ei kompl 4392,7 789,1 8,8

Taulukko jatkuu
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Koodi DRG-ryhmä
€/hoito-

jakso

Keskihajonta 
(€/hoito-
jakso)a

Hoitopäiviä/
hoitojakso

081  Alahengitystieinf tai inflam, lapsi 2312,1 323,6 6,3

082A Hengityselinten kasvaimet, sädeh 6359,5 595,4 9,4

082B Hengityselinten kasvaimet, sytost.h 1230,3 146,1 1,7

082C Hengityselinten kasvaimet, vaat sytost.h 1397,2 57,3 1,4

082D Hengityselinten kasvaimet, erit vaat sytost.h 2445,5 0,0 1,0

082E Hengityselinten kasvaimet 2675,1 531,4 5,4

083  Vakava rintakehän vamma, komplisoitunut 3634,8 470,6 5,9

084  Vakava rintakehän vamma, ei kompl 1856,6 515,4 3,7

085  Pleuraeffuusio, komplisoitunut 3676,0 628,1 5,7

086  Pleuraeffuusio, ei komplisoitunut 2155,0 339,4 4,4

087  Hengitysvajaus tai keuhkoödeema 2989,7 505,8 4,4

088  Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus 2666,0 453,8 5,5

089  Pneumonia tai pleuriitti, aik, kompl 3542,9 631,3 7,5

090 Pneumonia / pleuriitti, aik,ei kompl 2439,1 529,4 6,0

091A Pneumonia / pleuriitti, lapsi, kompl 2396,9 377,3 5,8

091B Pneumonia / pleuriitti, lapsi, ei kompl 1711,4 267,4 2,7

092 Interstitielli keuhkosairaus, kompl 3577,7 629,2 6,2

093  Interstitielli keuhkosairaus,ei kompl 3155,6 534,0 5,6

094  Pneumothorax, komplisoitunut 3592,8 557,6 7,2

095  Pneumothorax, ei komplisoitunut 1681,5 237,5 4,0

096  Obstr hengitystieinf/astma, aik, kompl 2148,4 411,1 6,0

097 Obstr hengitystieinf/astma, aik, ei kompl 1858,3 357,3 4,7

098A Obstr heng.inf / astma, lapsi, kompl 1873,0 222,0 3,8

098B Obstr heng.inf / astma, lapsi, ei kompl 1560,5 224,1 2,5

099  Hengityselinoire, komplisoitunut 2095,5 322,4 3,9

100  Hengityselinoire,ei komplisoitunut 1260,6 203,1 2,8

101  Hengityselinten muu sairaus, kompl 2496,1 496,7 5,2

102  Hengityselinten muu sairaus, ei kompl 2109,3 504,7 3,5

103  Sydämensiirto 106443,3 9530,7 19,8

104A Sydämen yhden läpän leikkaus 15678,0 1031,7 7,7

104B Usean syd.läp tai yksitt kompl leikk 21059,6 1968,6 9,5

107A Sydämen ohitusleikkaus ilman katetrisaatiota 11796,6 544,0 7,5

107B Muu sydämen ohitusleikkaus ja katetrisaatio 30070,3 2025,1 6,3

107C Syd ohit.leikk yhd monimutk tp/ kompl. 14405,8 1410,2 8,0

108  Rintakehän muu avosydän- tai veris.leik 19149,2 3290,3 6,3

109N Operation of thoracic aortic aneurysm 34084,4 2826,9 9,5

110  Vaat veris rekonstr,ei avosyd, kompl 21348,1 2624,1 9,5

111  Vaat veris rekonstr,ei avosyd, ei kompl 12071,6 1278,2 8,3

112A Muu kardiovaskulaarinen toimenpide katetrisaa 8471,2 723,8 3,2

112B Rytmihäiriölähteen hävittäminen katetrisaatio 10433,7 1219,4 1,5

112C Sepelvalt laaj, ei inf/kompl 3434,1 448,5 2,2

112D Sepelvalt laaj, ei inf, kompl 5538,6 670,5 3,6

112E Sepelvalt laaj, ei kompl,  inf 5091,4 598,0 5,0

112F Sepelvalt laaj, kompl & inf 6828,8 785,3 4,8

113A Raaj amp verenk syy ,ei ylär/varvas 7287,2 854,8 9,7

113B Suuri raaj amp & korj verenk syy, ei ylär/varv 25432,8 2468,9 19,7

114  Yläraajan/varpaan amput verenk syistä 4606,3 538,9 6,8

115A Pys syd taihd/defibr tark/poisto 11201,9 1293,7 4,3

115B Pysyvän sydämen tahdistimen asentaminen 8004,8 1039,8 3,9

Taulukko jatkuu
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Koodi DRG-ryhmä
€/hoito-

jakso

Keskihajonta 
(€/hoito-
jakso)a

Hoitopäiviä/
hoitojakso

115C Sydämen defibrillaattorin asentaminen 36188,1 4248,8 6,8

119 Suonikohjuleikkaus 1455,1 174,0 1,2

120  Verenkiertoelinten muu tp l-salissa 1740,6 271,9 5,6

121  Sydinf&mon verenk sair, elossa 4 hp:nä 4344,8 758,3 7,4

122  Sydinf ilm monim perussair, elossa 4 hp:nä 2563,8 528,1 5,4

123  Sydinf, potilas kuoll 3 pv aikana 1659,7 306,9 1,5

124A Verenk.el muu sair, kat, mon perussair 2821,9 372,3 4,6

124B Verenk.el muu sair, päiv.kat ,mon perussair 7116,4 489,3 6,4

125A Verenk.el muu sair, kat,ilm mon per.sair 1453,7 184,8 2,1

125B Verenk.el muu sair, kat,ilm mon per.sair 4122,3 289,5 3,9

126  Akuutti tai subakuutti endokardiitti 8509,9 1306,5 14,4

127  Sydämen toim vaj/kardiog shokki 3213,9 632,4 6,8

128 Syvien laskimoiden tromboflebiitti 2656,0 520,2 5,3

129  Sydänpysähdys, syy tuntematon 10171,0 1808,4 6,5

130  Perifeerisen verenkierron häiriö, kompl 3453,8 590,7 5,7

131  Perifeerisen verenkierron häir, ei kompl 2776,6 585,2 3,8

132  Ateroskleroosi, komplisoitunut 2770,6 441,6 5,9

133  Ateroskleroosi, ei komplisoitunut 1572,3 349,8 4,7

134  Hypertensio 1632,8 306,0 4,1

135  Synn sydän/läppävika, aik, kompl 3488,6 506,6 6,3

136  Synn sydän/läppävika, aik, ei kompl 1908,7 376,8 4,8

137  Synnynnäinen sydän/läppävika,lapsi 3874,5 534,2 6,6

138  Sydämen rytmi-/johtumishäiriö, kompl 2413,8 394,5 4,5

139  Sydämen rytmi-/johtumishäir, ei kompl 1199,9 206,6 2,5

140  Sydänperäinen rintakipu 1633,7 274,0 3,8

141  Pyörtyminen, komplisoitunut 1988,7 323,2 4,0

142  Pyörtyminen, ei komplisoitunut 1277,5 260,5 2,9

143  Epäselvä sydänperäinen rintakipu 1084,8 179,2 2,1

144  Verenkiertoelinten muu sairaus, kompl 3532,0 521,7 6,4

145  Verenkiertoelinten muu sairaus,ei kompl 2271,2 379,0 4,4

146  Peräsuolen resektio, komplisoitunut 9327,8 989,1 13,0

147  Peräsuolen resektio, ei komplisoitunut 7805,5 776,2 10,3

148  Laaja ohuen/paksunsuolen leik, kompl 9756,4 1165,2 13,7

149  Laaja ohuen/paksunsuolen leik, ei kompl 6764,2 750,3 9,0

150 l Periton kiinn irr, kompl 7230,2 772,6 11,7

151 Periton kiinn irr, ei kompl 4933,9 602,2 8,7

152  Vähäinen ohut-/paksusuolen tp, kompl 9168,6 1057,3 11,3

153 Vähäinen ohut-/paksusuolen tp, ei kompl 4134,1 494,1 6,1

154A Laaja vats/ruokat tp, aikuin, kompl 17045,4 1579,7 15,9

154B Muu vats/ruokat/pohjuk. suo tp, aikuin, kompl 9450,2 936,8 11,6

155A Laaja vats/ruokat tp, aikuin, ei kompl 11571,3 1137,9 11,9

155B Muu vats/ruokat/pohjuk.suo tp, aikuin, ei k 3441,7 368,9 3,4

156  Vatsan,ruokat/pohj.suol tp, lapsi 6768,3 971,3 6,2

157  Peräaukon/suoliavanteen leik, kompl 2234,8 306,3 3,6

158  Peräaukon/suoliavanteen leik, ei kompl 1231,9 157,6 1,7

159  Tyräl muu kuin nivustaip, aik, kompl 3707,5 397,1 5,8

160  Tyräl muu kuin nivustaip, aik, ei kompl 1637,1 191,2 2,2

161 Nivustaip tyräl, aik, kompl 2483,0 279,0 3,2

162 Nivustaip tyräl, aik, ei kompl 1446,7 165,5 1,4

Taulukko jatkuu
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163  Tyräleikkaus, lapsi 1241,3 208,9 1,4

166N Umpilis poisto, komplisoitunut 2643,3 381,2 2,8

167 Umpilisäkk poisto, ei komplis 2220,5 320,4 2,6

168  Suun alueen leikkaus, komplisoitunut 3320,6 498,1 4,9

169 Suun alueen leikkaus, ei komplisoitunut 1263,6 235,6 1,6

170 Ruuansulatuskanavan muu leik, kompl 7844,9 1128,7 10,2

171  Ruuansulatuskanavan muu leik, ei kompl 2076,1 363,9 3,7

172  Ruuansul.kanav pahanl kasvain, kompl 4410,2 814,5 7,6

173A Ruuansul pahanl kasv, ei kompl, sädeh 4865,8 0,0 5,5

173B Ruuansul pahanl kasv, ei kompl, sytost.h 2383,5 373,6 1,6

173C Ruuansul pahanl kasv, ei kompl, vaat sytost.h 3086,5 360,0 1,3

173D Ruuansul pahanl kasv, ei kompl, erit vaat syt 4740,8 636,2 1,2

173E Ruuansul pahanl kasv, ei kompl 2376,1 626,9 4,3

174  Ruuansulatuskanavan verenvuoto,kompl 3224,5 392,3 4,7

175  Ruuansulatuskanavan verenvuoto, ei kompl 1761,9 272,9 3,4

176  Vaikaa vatsahaava 1993,8 345,2 5,0

177 Vatsahaava, komplisoitunut 2623,7 322,5 6,0

178 Vatsahaava, ei komplisoitunut 2265,6 565,0 3,7

179 Tulehduksellinen suolistotauti 2012,5 357,6 3,5

180 Suoliston tukos, komplisoitunut 2753,8 383,0 5,6

181 Suoliston tukos, ei komplisoitunut 1487,9 228,7 4,1

182 Ruuansul.kan häir, aik, kompl 2309,4 391,8 5,0

183 Ruuansul.kan häir aik, ei kompl 1314,7 292,3 3,0

184A Ruuansul.kan häir, lapsi, kompl 1646,2 196,8 2,6

184B Ruuansul.kan häir, lapsi, ei kompl 1142,6 174,4 1,8

185  Hamp/suun sair, ei hammash tp, aik 1664,5 333,3 2,0

186  Hamp/suun sair, ei hammash tp, lapsi 717,1 180,3 1,7

187A Hammash muu tp, kompl / anest 1267,2 296,6 1,1

187C Hammashoidon oikomishoito 4924,2 882,6 3,6

187E Hammashoidon keinojuuritoimenpide 6247,1 1395,6 1,8

187F Hammashoidon siltatyöt ja proteesit 1711,3 381,4 1,1

187G Hammash tutk- ja kon, ehk hoit 2743,7 1336,3 1,9

187H Parodontologia 2784,6 786,9 1,7

187J Kariologia 8240,7 1412,4 4,2

188 Ruuansulatusjärjestelmän muu sair, aik, K 2956,8 466,9 5,4

189 Ruuansulatusjärj muu sair, aik ,ei K 1432,0 415,4 2,8

190 Ruuansulatusjärjestelmän muu sair, lapsi 1395,8 256,8 2,8

191 Haiman tai maksan leik, kompl 19629,7 1659,0 16,3

192 Haiman tai maksan leik, ei kompl 3700,3 241,1 7,7

193 Sappileik, ei sappirakon poisto, kompl 13897,3 1568,1 14,0

194 Sappileik, ei sappirak poisto, ei kompl 2964,3 282,6 8,1

195 Sappirakon poisto, sappiteiden tark, kompl 5407,8 484,5 10,4

196 Sappir poisto, sappiteiden tark, ei kompl 4212,5 406,6 7,5

197 Sappir poisto, ei sappiteiden tark, kompl 5586,0 571,2 7,6

198 Sappir poisto, ei sappiteid tark, ei kompl 2980,0 321,1 5,5

199 Maksan&haiman alueen pah kasv, invas diagn 7652,9 727,7 10,4

200 Maksan&haiman al invas diagn, ei pah kasv 8440,8 1020,4 13,4

201 Maksan&haiman alueen muu tp 12645,8 2204,8 14,1

202 Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi 2628,8 479,6 6,7

Taulukko jatkuu
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203A Maksan/haiman syöpäs, sädeh 3550,5 244,9 5,6

203B Maksan/haiman syöpäs, sytostaattih 2787,2 677,9 2,7

203E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasva 2261,1 582,3 5,8

204  Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen 2240,1 285,6 5,4

205  Muu maksan sairaus, komplisoitunut 2692,4 384,3 6,7

206  Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut 1669,6 302,6 3,9

207  Sappiteiden sairaus, komplisoitunut 2472,4 337,8 5,3

208 Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut 1875,4 294,1 3,9

209A Lonkan/polven/nilkan tekoniv, ei uus.leikk 8089,6 935,2 6,2

209B Lonk/polv/nilk tekoniv.uus.leikk/alar repl 10636,2 1255,7 7,4

210  Lonkan/reiden muu leik, aik, kompl 7018,5 676,5 6,4

211  Lonkan/reiden muu leik, aik, ei kompl 5415,1 607,6 5,6

212 Lonkan tai reiden muu leikkaus, lapsi 8027,8 1349,4 5,3

213  Raaja-amput tuki&liik. el sair takia 6920,9 919,5 8,2

214A Nikamien yhd sekä edestä että takaa 24350,6 3721,2 9,8

214B Muu selkänikamien yhdistäminen, kompl 10239,5 1567,7 6,8

214C Muu selän ja niskan leikkaus, kompl 6862,7 775,2 6,1

215B Muu selkänikamien yhdistäminen, ei kompl 5369,7 677,4 4,7

215C Muu selän ja niskan leikkaus, ei kompl 3090,1 384,0 3,9

216  Luu-, lihas- tai sidekudosbiopsia 2163,5 311,9 2,6

217  Haavarev/ihons tuki&liik.el sair takia 12390,5 1305,8 14,7

218  Säär,nilk,olkavarr leik, aik, kompl 4672,1 458,0 4,5

219 Säär,nilk,olkavarr leik, aik, ei kompl 2782,4 308,2 3,6

220 Säär,nilk,olkavarr leik, lapsi 3927,2 669,2 2,5

221 Polvileikkaus, kompl 3995,1 512,3 4,5

222 Polvileikkaus, ei kompl 1437,1 180,7 1,2

223  Olka/kyynärp vaat leikk / muu ylär leikk, komp 3636,7 554,6 2,4

224 Ylär muu nivelleikk, ei kompl 1903,7 216,5 1,4

225A Jalkaterän murtumaleikkaus 3649,0 491,4 3,0

225B Jalkaterän muu leikkaus 1447,5 177,4 1,4

226  Pehmytkudosleikkaus, komplisoitunut 2225,0 243,0 2,0

227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut 1627,0 202,8 1,5

228  Käd,peuk,rant vaat nivelleik/muu leik, kompl 3205,3 373,6 2,0

229  Käd/rant muu niv.leik, ei kompl 1389,4 176,2 1,3

230  Lonkan paik leik/sis kiinn.lait poisto 1874,3 298,5 1,9

231 Muu ort paik leik/sis kiinn.laitt pois 1223,6 172,3 1,2

232 Artroskopia 1382,1 162,6 1,2

233  Tuki&liik.el/sidekudosten muu tp, K 5978,7 680,3 4,7

234  Tuki&liik.el/sidekudosten muu tp, ei K 2362,5 294,3 2,1

235 Reisiluun murtuma 2192,8 600,3 6,0

236 Lonkan tai lantion murtuma 2236,8 765,5 7,5

237  Lantion,lonkan,reiden ven nyrj/sij 1299,8 180,0 3,2

238 Luun&luuytimen tulehdus 5798,1 1147,3 10,5

239A Tuki&liik.el/sidekud mal, sädeh 5171,7 0,0 5,1

239B Tuki&liik.el/sidekud mal, sytost.h 2750,5 326,0 3,0

239C Tuki&liik.el/sidekud mal, vaat sytost.h 5016,8 0,0 3,8

239E Tuki&liik.el/sidekud mal/patolog murt 2825,7 776,4 5,1

240  Sidekudossairaus, komplisoitunut 2492,1 474,2 6,1

241 Sidekudossairaus, ei komplisoitunut 1768,8 354,4 3,3

Taulukko jatkuu
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242  Märkäinen niveltulehdus 3460,4 615,4 7,0

243  Selkäsairaus 1693,4 630,4 4,9

244  Luuston sairaus/artropatia, kompl 3117,2 621,4 6,4

245  Luuston sairaus/artropatia, ei kompl 1686,0 388,8 3,8

246  Artropatia,etiologia tuntematon 2167,1 454,1 4,0

247  Tuki&liikuntaelinsair/sidekudossair oir 1537,0 413,2 3,1

248  Tendiniitti,myosiitti tai synoviitti 1349,8 303,4 2,3

249  Tuki&liik.el.sair/sidekudossair jälkih 3382,5 1063,0 6,0

250 Käsiv,käd,jalan murt,ven,sij meno, aik, K 1864,4 301,7 4,6

251 Käsiv,käd,jal murt,nyrj,ven,sij meno, aik, ei K 990,9 197,3 3,1

252  Käsiv,käd,jalan murt,nyrj,ven,sij, lapsi 1115,3 211,7 1,1

253  Olkav/alar ei jal mur,ven, sij meno, aik, K 2043,6 342,2 5,2

254  Olkav/alar ei jal mur,ven,sij meno, aik, ei K 1302,4 254,0 3,2

255  Olkav/alar ei jalan murt,ven, sij meno, lapsi 842,7 152,1 1,6

256 Tuki&liikuntaelinsair/sidekudossair, muu 1417,7 298,5 2,1

257  Rintar poisto malign takia, kompl 4555,7 386,5 4,3

258  Rintar poisto malign takia, ei kompl 3648,0 357,9 3,3

259A Rinnan osittainen poisto 4083,2 374,0 3,0

259B Rinnan osittainen poisto ja rekonstruktio 3447,5 237,2 4,7

260  Rintar ositt poisto malign takia, ei K 3270,7 365,5 2,0

261  Rintar.leik hyv sair takia, ei biops/eks 3107,5 289,3 1,8

262 Rintarauhasen biopsia/paik ekskisio 1355,1 159,6 1,1

263 Ihon revis/siir haav/selluliitin hoit, K 10117,9 1083,1 13,8

264 Ihon rev/siir haav/selluliitin hoit, ei K 5477,3 581,2 10,6

265 Ihon revis/siir muun iho-ong hoit, K 5940,0 616,2 6,2

266  Ihon rev/siir muun iho-ong hoit, ei K 1776,6 284,5 2,5

267  Perianaalinen tai perineaalinen tp 1291,2 158,2 1,5

268  Plastiikkakirurginen toimenpide 3557,6 428,0 4,8

269 Ihon / ihonal kud muu tp, kompl 4537,3 667,4 6,1

270 Ihon/ihonal kud muu tp, ei kompl 1131,4 201,8 1,7

271  Ihon haavauma 3496,1 1004,6 9,2

272  Vaikea ihosairaus, komplisoitunut 3844,8 767,8 7,1

273  Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut 3561,1 955,3 5,4

274  Rintasyöpä, komplisoitunut 2847,1 609,6 7,0

275A Rintasyöpä, ei kompl, sädeh 7651,6 0,0 8,3

275B Rintasyöpä, ei kompl, sytost.h 1696,6 313,6 1,3

275C Rintasyöpä, ei kompl, vaat sytost.h 5726,7 493,8 2,3

275D Rintasyöpä, ei kompl, erit vaat sytost.h 5842,9 300,4 2,4

275E Rintasyöpä, ei kompl 2364,5 705,7 4,2

276  Hyvänlaatuinen rintarauhasen sairaus 978,8 146,4 2,1

277 Ihon/ihonalaisten elinten inf.sair, aik, K 3255,1 593,3 7,4

278  Ihon/ihonal elinten inf.sair, aik, ei K 2156,3 436,8 5,3

279 Ihon/ihonalaisten elinten inf.sair, lapsi 1948,3 292,8 3,0

280 Ihon/ihonal kud vamma, aik, K 1560,2 269,3 3,8

281  I Ihon/ihonal kud vamma, aik, ei K 1046,9 220,4 3,1

282 Ihon/ihonal kud vamma, lapsi 716,3 129,0 1,7

283 Ihon muu sairaus, komplisoitunut 2464,0 520,1 5,7

284A Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, >16v 2750,7 698,1 4,4

284B Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, lapsi 649,3 113,7 2,0

Taulukko jatkuu
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285  Raaj amput endokr,nutr,metab sair takia 6415,6 1304,2 14,9

286  Lisämunuaisen&aivolisäk leikkaukset 4963,6 549,7 5,0

287 Ihon siir/rev endokr,nutr,metab sair tak 6823,5 895,0 12,7

288A Liikalihavuuden hoito mahasuolikanavan leikk 9728,1 898,3 5,3

288B Liikalihavuuden hoito muulla leikkauksella 2893,6 437,0 3,1

289 Lisäkilpirauhasleikkaus 3382,6 355,4 3,0

290  Kilpirauhasleikkaus 2651,3 298,1 2,5

291  Kilpirauhas-kielitiehyeen leikkaus 1368,3 71,6 1,3

292  Endokr,nutr,metab sair muu leik.hoito, K 12438,3 1944,7 14,5

293  Endokr,nutr,metab sair muu leik.h, ei K 2717,2 367,6 3,1

294 Aikuisiän diabetes,yli 35 vuotiaat 2372,5 478,0 5,9

295  Nuoruusiän diabetes,alle 35 vuotiaat 2741,2 452,0 4,1

296 Ravitsemus/metabolinen häir, aik, K 2523,0 434,6 5,5

297 Ravitsemus/metabolinen häir, aik, ei K 1776,4 381,5 4,0

298 Ravitsemus/metabolinen häir, apsi 2784,7 586,6 3,5

299A Metabolinen sairaus 1900,3 389,4 3,8

300 Endokriininen sairaus, muu kompl 3261,2 549,1 6,5

301A Endokr syöpäs, sädeh 3177,3 0,0 2,7

301B Endokr syöpäs, vaat isot.h 7129,5 - 5,0

301E Endokr syöpäs, erit vaat sytost.h 4078,7 - 3,0

301F Endokr sairaus, muu ei kompl 1592,2 385,0 3,7

302  Munuaisensiirto 38624,1 2381,7 19,9

303 Mun,virtsaj,vaat virtsar leik kasv takia 7983,6 768,2 9,8

304  Mun,virtsaj,vaat virtsar leik, ei kasv, K 9828,7 1526,3 10,4

305  Mun,virtsaj,vaat virtsar lei, ei kas, ei K 6535,7 1077,6 6,1

308  Virtsarakon muu tp, kompl 5626,4 786,6 5,8

309 Virtsarakon muu tp, ei kompl 2314,3 308,5 1,9

310  Transuretraalinen tp, ei prostatektomia, K 4046,2 432,1 4,2

311  Transuretraalinen tp, ei prostat, ei K 1998,7 228,0 2,5

312 Virtsaputken leik, aik, kompl 4694,1 505,3 3,2

313  Virtsaputken leik, aik, ei kompl 1808,7 184,4 2,4

314  Virtsaputken leikkaus, lapsi 5402,3 576,9 5,3

315  Munuaisen tai virtsaputken muu tp 2641,0 356,7 3,4

316 Munuaisten toiminnanvajaus 4828,4 861,3 6,7

317  Dialyysihoito 2468,6 300,6 4,8

318  Munuaisten/virtsateiden kasvain, kompl 3048,5 666,0 5,9

319A Mun/virtsat kasv, ei kompl, sädeh 7015,3 0,0 7,0

319B Mun/virtsat kasv, ei kompl, sytost.h 1830,7 420,2 2,0

319C Mun/virtsat kasv, ei kompl, vaat sytost.h 2870,5 31,7 1,0

319D Mun/virtsat kasv, ei kompl, erit vaat sytost. 5033,1 - 1,0

319E Mun/virtsat kasv, ei kompl. 1414,2 306,3 3,7

320  Munuaisten/virtsateiden inf, aik, K 2639,0 490,5 6,1

321  Munuasten/virtsateiden inf, aik, ei K 1901,1 466,2 4,7

322  Munuaisten/virtsateiden inf, lapsi 2173,4 315,9 3,1

323 Virtsatiekivi, komplisoitunut 1420,1 143,5 1,9

324  Virtsatiekivi, ei komplisoitunut 1025,4 130,5 2,4

325  Munuais&virtsatiesair oire, aik, kompl 2228,6 287,6 4,2

326  Munuais&virtsatiesair oire, aik, ei kompl 1100,1 207,4 2,3

327  Munuais&virtsatiesair oire, lapsi 1330,1 256,6 1,8

Taulukko jatkuu
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328  Virtsaputken ahtauma, aik, kompl 742,3 74,4 2,5

329  Virtsaputken ahtauma, aik, ei kompl 761,1 115,5 1,6

330  Virtsaputken ahtauma, lapsi 690,4 175,1 1,2

331  Munuaisten/virtsateiden muu sair, aik, K 2534,3 412,9 5,8

332  Mun/virtsateiden muu sair, aik, ei K 1785,3 312,2 3,8

333  Munuaisten/virtsateiden muu sair, lapsi 2927,0 425,4 3,9

334  Vaat miehen lantionalueen leik, kompl 6427,7 537,7 7,0

335  Vaat miehen lantionalueen leik, ei kompl 5571,2 496,8 6,6

336  Transuretraalinen prostatektomia, kompl 4321,5 442,4 5,8

337 Transuretraalinen prostatektomia, ei K 2538,9 261,4 4,1

338  Kivesleik,pahanlaatuisen sair vuoksi 2000,8 206,3 2,7

339  Kivesleik,ei pahanlaatuista sair, aik 1652,2 180,5 1,4

340  Kivesleikkaus, lapsi 1469,0 250,1 1,1

341  Peniksen muu kuin ympärileikkaus 3986,5 695,3 3,7

342  Ympärileikkaus, aikuinen 1673,8 183,6 1,2

343  Ympärileikkaus, lapsi 1076,6 205,2 1,0

344  Mieh sukuel muu leik pah sair vuoksi 3069,1 327,2 4,8

345  Miehen sukuel muu leik, ei pahanl sair 1980,7 278,4 3,6

346 Miehen sukuel pahanl sair, K 2236,8 383,0 5,7

347A Mieh sukuel syöpäs, ei kompl, sädeh 8730,6 483,2 5,1

347B Mieh sukuel syöpäs, ei kompl, ster sädeh/isot 3409,8 - 3,0

347C Mieh sukuel syöpäs, ei kompl, erit isot 2271,4 40,0 2,0

347D Mieh sukuel syöpäs, ei kompl, sytost.h 3035,5 722,1 2,3

347E Mieh sukuel syöpäs, ei kompl, vaat sytost.h 6457,2 1290,1 2,3

347G Miehen sukuel pahanl sair, ei kompl 1047,6 254,9 3,6

348  Prostatahyperplasia, komplisoitunut 1787,5 249,0 3,8

349  Prostatahyperplasia, ei komplisoitunut 664,7 139,1 2,3

350 Tulehdus miehen sukuelimissä 1275,9 202,6 3,2

351  Miehen sterilisaatio 879,2 102,7 1,0

352 Miehen sukuelinten muu sairaus 1424,6 280,7 1,7

353  Gynekol. syövän radik hoito 6260,2 510,5 7,0

354  Kohd&sivuel tp ei munas&sivuel pah kas, K 5401,0 560,5 5,8

355  Kohd&sivuel tp ei munas&siv pah kas, ei K 4403,5 467,4 4,4

356  Gynekologinen korjausleikkaus 1940,5 267,7 2,7

357 Kohdun&sivuel leik munas/sivuel pah kasv 3961,5 422,1 5,4

358  Kohdun&sivuel leik hyvänl sair takia, K 3859,7 376,8 3,4

359  Kohd&sivuel leik hyvänl sair takia, ei K 2473,4 326,7 2,2

360  Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus 1249,3 253,1 1,4

361 Laparoskopia tai munajohdinten katkaisu 2411,5 326,5 1,6

362 Laparoskoop/muu endoskooppinen ster 1367,5 247,4 1,0

363 Kaav&konis/paik sädeh pahanl sair takia 1376,6 175,9 1,2

364 Kaav&konis/paik sädeh hyvänl sair takia 1108,8 197,1 1,1

365A Vatsan gynekologinen tutkimusleikkaus 8525,8 914,1 9,1

365B Gynekologinen muu leikkaushoito 1890,3 235,2 3,1

366  Gynekol syöpä, komplis 2898,6 378,2 5,7

367A Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut, sädeh 3097,9 161,7 1,2

367B Gyn syöpä, ei komplis, tav sytost.hoi 2902,5 185,7 1,2

367C Gyn syöpä, ei komplis, erit sytost.hoi 2961,5 205,7 1,1

367D Gyn syöpä, ei kompl, vaat sytost.hoi 3572,5 15,5 1,1

Taulukko jatkuu
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367E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut 1658,7 221,4 2,7

368  Gynekologinen infektio 1218,9 167,7 2,6

369  Kuuk.kier ong/muu naisen lis elint sair 935,6 108,7 1,2

370 Keisarileikkaus,komplisoitunut 3716,2 310,9 6,2

371  Keisarileikkaus,ei komplisoitunut 2366,8 258,0 5,0

372  Alatiesynnytys,ongelmia 2609,3 211,1 4,3

373  Alatiesynnytys,ongelmaton 1663,5 170,0 3,4

374  Alat.synn&synn jälk kohd kaav/sterilis 3416,3 296,5 4,2

375 Alatiesynn&muu synnytykseen liittyvä tp 2594,0 140,9 5,0

376  Synnytyksen/abortin jälk tilanne ilm tp 768,3 73,6 2,6

377  Synnytyksen tai abortin jälkeinen tp 1379,3 154,9 1,7

378N Kohdunulkoinen raskaus, leikkaushoito 2855,8 337,4 1,8

379  Uhkaava keskenmeno/ennenaikainen synn 1678,7 174,3 3,5

380  Abortti ilman kaavintaa 758,6 87,7 1,1

381  Abortti&kaavinta, kohdun avaus 889,4 119,6 1,1

382  Keskeytynyt synnytys tai valeraskaus 604,0 76,5 1,4

383  Raskauden aikainen muu komplikaatio 1156,1 117,6 2,3

384 Raskauden aikainen muu ei kompl tila 1504,0 150,2 2,4

385A Vastas, kuollut<2 vrk/siir<5vrk 4642,9 408,5 2,4

385B Vastas jatkoh tai myöh neon ong 5578,4 755,7 16,7

386N Vastasyntynyt, syntymäpaino alle 1000 g 137865,8 10003,0 53,1

387N Vastasyntynyt, syntymäpaino 1000-1499 g 32338,5 2466,4 23,1

388A Vastas,sp 1500-2499, us elin ong 25765,1 2848,2 15,1

388B Vastas,sp 1500-2499, ei us elin ong 8520,6 882,7 8,7

389A Vastas,sp>2500, laaja leikk 90052,5 9066,2 28,1

389B Vastas,sp>2500,us elin ong 12341,5 1545,4 7,8

390  Vastas,sp>2500, muu ong 2936,0 415,4 3,5

391  Normaali vastasyntynyt 1447,4 192,0 1,9

392  Pernan poisto, aikuinen 8839,0 905,3 8,0

393  Pernan poisto, lapsi 6512,6 1351,1 5,6

394  Vereen/vertamuod elimiin vaik muu tp 2605,5 336,3 2,1

395  Punasolusairaus, aikuinen 1976,9 406,0 4,2

396 Punasolusairaus, lapsi 2084,4 284,1 3,1

397 Veren hyytymishäiriö 2592,6 470,4 4,0

398 Retikuloendoteliaali/imm.järj sair, K 2143,8 375,2 5,1

399 Retikuloendoteliaali/imm.järj sair, ei K 1448,9 270,2 2,9

400  Lymfooman/leukemian vaat oper hoito 7660,5 1127,0 8,7

401  Lymfooman/kroon leuk oper hoito, K 19645,9 3195,0 10,4

402 Lymfooman/kroon leuk oper hoito, ei K 3211,8 534,0 4,6

403 Lymfooma/krooninen leukemia, kompl 9467,0 1682,7 8,2

404A Lymf/kroon leuk, ei kompl, sädeh 7138,6 163,8 7,1

404C Lymf/kroon leuk, ei kompl, sytosth 4024,7 486,2 2,6

404D Lymf/kroon leuk, ei kompl, vaat sytosth 3296,8 332,4 4,6

404E Lymf/kroon leuk, ei kompl, erit vaat sytosth 4623,6 407,3 3,4

404F Lymf/kroon leuk, ei komp 2150,7 383,1 3,8

405  Akuutin leuk kons hoito, lapsi 11651,0 1550,8 5,3

406 Myelopr sair/eril kasv hoito vaat tp, K 10203,3 1967,2 10,4

407  Myelopr sair/eril kasv hoito vaat tp, ei K 5160,5 624,2 5,9

408  Myelop sair/eril kasv hoito muulla leikk 3270,9 499,5 2,9

Taulukko jatkuu
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409 Sädehoito 3197,9 22,9 13,7

410  Kemoterapia, ei akuuttia leukemiaa 3122,7 158,6 2,6

411  Maligniteetin seuranta ilman endoskopiaa 3035,3 463,1 3,1

412  Maligniteetin seuranta endoskopialla 1053,7 112,6 1,4

413 Myelop muu sair/huonosti eril kasv, K 6196,9 967,8 8,5

414 Myelop muu sair/huonosti eril kasv, ei K 2641,0 547,4 4,7

415 Infektiosairauden operatiivinen hoito 7570,5 1060,0 10,7

416 Sepsis, aikuinen 5852,4 1092,3 10,3

417 Sepsis, lapsi 2109,2 274,0 3,1

418 Postoperatiivinen/posttraumaattinen inf 2272,8 367,5 5,6

419 Kuume,syy tuntematon, aik, kompl 3213,0 515,1 5,8

420 Kuume,syy tuntematon, aik, ei kompl 1999,9 328,9 4,3

421 Virussairaus, aikuinen 3483,1 668,3 4,4

422  Virussair/tunt syystä aih kuume, lapsi 1763,6 286,3 2,1

423 Infektiosairaudet, muut 2883,4 559,3 6,2

424N Psyykkisen sairauden hoito leikkaustoimenpite 4348,6 626,1 3,7

426A Ei-psykoottinen maan-depr häiriö, <60 vuotta 1953,2 266,7 2,5

426B Ei-psyk maanis-depressiivinen häiriö, >60 vuotta 3935,8 941,9 4,6

426C Muu mielialahäiriö, <60 vuotta 1450,4 309,3 2,8

426D Muu mielialahäiriö, >60 vuotta 2354,0 1078,6 5,9

427A Ahdistuneisuushäiriö 1793,1 531,1 3,2

427B Pitkäkestoinen persoonallisuushäiriö 1288,2 490,5 2,4

427C Akuutti stressireaktio 1136,8 205,8 2,4

427D Muu neuroottinen häiriö 1204,2 398,4 3,7

428N Persoonallisuushäiriö 1416,5 211,7 1,9

429A Orgaanisperäinen psyykkinen häiriö, ei kompli 1768,5 637,6 5,1

429B Orgaanisperäinen psyykkinen häiriö, komplisoi 2293,4 439,0 5,3

430A Skitsofrenia, nuori 3530,6 160,7 1,5

430B Skitsofrenia, työikäinen 1754,3 339,7 3,9

430C Skitsofrenia, vanhus 3607,4 1853,5 6,3

430D Krooninen ei-skitsofreeninen psykoosi 1308,2 428,1 4,6

430E Lyhytaikainen ei-skitsofreeninen psykoosi 4204,7 560,5 3,8

430F Muu psykoottinen oireyhtymä 1358,4 348,0 2,4

431A Psyykkinen kehitysvammaisuus 2451,7 496,4 3,5

431B Neuropsykiatrinen häiriö 3461,7 721,9 4,1

431C Muu lapsuusiän psyykkinen häiriö 3202,7 631,6 3,7

432A Syömishäiriöt 6637,3 1046,6 7,5

432B Muut psyykkiset oireyhtymät 2205,4 376,2 3,1

432C Muut psyykkiset häiriöt 1227,9 250,3 2,3

432M Psykiatrinen kuntoutus 23286,5 10638,6 45,7

432N Psykiatrisen potilaan pitkäaikaishoito 87707,8 43462,4 157,1

436A Muu väärikäyttöoireyhtymä, komplisitunut 3099,5 629,0 4,8

436B Muu väärikäyttöoireyhtymä, ei komplisoitunut 1365,2 266,8 2,8

436C Väärinkäyttöpsykoosi 1654,8 222,0 4,0

439  Ihonsiirto vamman hoitamiseksi 7273,5 794,1 10,1

440 Haavan revisio 47042,7 6885,5 17,5

441A Käden leikkaus vamman takia 2732,3 284,2 2,5

441B Käden takaisinistutus/rekonstr vamman takia 14078,4 1079,9 9,0

442  Vamman takia tehty muu tp, kompl 8473,7 1031,9 8,0

Taulukko jatkuu
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443  Vamman takia tehty muu tp, ei kompl 2565,2 295,8 4,3

444  Vamma, aikuinen, komplisoitunut 3694,1 686,9 5,0

445  Vamma, aikuinen, ei komplisoitunut 1364,5 291,7 3,6

446 Vamma, lapsi 1027,4 181,6 2,2

447 Allerginen reaktio, aikuinen 1111,5 238,0 1,7

448  Allerginen reaktio, lapsi 768,9 108,9 1,1

449 Myrk/lääk toks haittav, aik, kompl. 3520,3 452,2 3,2

450  Myrk/lääk toks haittav, aik, ei kompl 1350,9 178,6 1,8

451  Myrk tai lääk toksinen haittav, lapsi 868,0 124,9 1,3

452  Hoitokomplikaatio, komplisoitunut 3648,5 448,2 4,6

453  Hoitokomplikaatio, ei komplisoitunut 1234,4 200,1 3,0

454  Vamma,myrk/lääk haittav, kompl 2087,8 328,2 6,7

455  Vamma,myrk/lääk haittav, ei kompl 1697,1 355,2 3,4

456  Palovamma, siirto toiseen sairaalaan 1525,5 296,8 1,9

457 Palovamma, laaja, ei ihonsiirtoa 2121,0 582,8 10,0

458  Palovamma, suppea, ihonsiirto 11078,3 1070,0 10,4

459  Palovamma, suppea, revisio&ihonsiirto 3407,6 539,6 7,4

460 Palovamma, suppea, ei toimenpiteitä 1753,6 383,9 4,7

461 Leikkaustp, muuhun terv.palv käyt liit 1661,3 282,8 1,9

462  Kuntoutus 4220,8 829,4 16,2

463  Epämäär oire,dg määrittämättä, kompl 2017,4 388,7 5,0

464  Epämäär oire, dg määrittämättä, ei K 1288,5 346,5 3,8

465 Pahanlaatuisen sairauden jälkihoito 3140,7 105,6 5,6

466  Hyvänlaatuisen sairauden jälkihoito 6523,2 1253,1 5,6

467  Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä 993,9 229,9 2,3

468 Harv/virh tp & dg yhd, laaja tp 10529,5 1787,2 10,4

469 Epäspesif. tiedot, ei sovi poistumissyyksi 504,3 44,7 3,5

470  Puutt/virheellinen tieto/dg puuttuu 2977,5 986,5 6,1

471 Alar useaan suur niv/molem raaj kir tp 11948,5 1545,8 6,3

472  Laajan palovamman kirurginen hoito 35990,9 3502,8 15,2

473  Akuutin leuk konservatiivinen hoito, aik 15269,0 3677,9 9,4

475  Hengityselinsairauden respiraattorihoito 11400,7 1950,8 8,3

477 Harv/virh tp & dg yhd, suppea tp 3057,8 511,6 4,2

478  Verisuoniston muu kir hoito, kompl 11784,6 1075,0 8,1

479  Verisuoniston muu kir hoito, ei kompl 4670,9 455,7 5,2

480 Maksansiirto 97635,3 8259,7 20,6

481A Muu kantasolusiirto 30705,1 3531,2 20,7

481B Allogeeninen kantasolusiirto, aikuinen 63778,0 0,0 30,6

481C Allogeeninen kantasolusiirto, lapsi 152627,9 1442,1 55,4

482  Trakeost - kasv,suun/kaulan al sair 24098,8 3138,9 14,9

483 Henkitorviavanteen vaativa teh. hoito 56669,0 7569,6 25,0

484  Merk moniv vuoksi tehty kallonsis tp 34583,6 2742,6 7,5

485 Merk moniv tak alar repl/reisil/lonk tp 38321,0 2183,3 11,4

486 Merk monivamman muu kirurginen hoito 18929,3 2763,5 12,8

487  Merk moniv muu konservatiivinen hoito 4569,2 925,6 8,8

489  HIV:n ja sen aih merk lisäsair hoito 8340,2 989,1 10,8

490 HIV:n hoito,voi liit myös väh lisäsair 5104,7 497,8 5,8

491 Ylär suur niv prot.leik/ylär laaj repl.l 8067,7 905,0 4,4

492  Kemoterapia,sivudg:na akuutti leukemia 3337,2 494,6 2,6

Taulukko jatkuu
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493  Sappir poisto tähystysleikk, kompl 4195,9 456,3 4,1

494  Sappir poisto tähystysleikk., ei kompl 2142,3 247,5 1,9

495 Keuhkonsiirto 115385,5 9383,9 19,4

501A Rinnan rekonstr, kompl tai syöv prim.korj 7779,5 560,8 5,8

501B Rinnan rekonstruktioleikkaus, ei komplisoitu 3148,0 309,0 3,8

502 Mastekt & rekonstr malign takia 8002,3 644,3 6,1

509 Muu rinnan sairauden toimenpide 2462,1 261,4 1,9

520 Obstruktiivinen uniapnea 551,7 68,1 1,3

521  Obstruktiivisen apnean yksinkertainen korjaus 877,7 150,7 1,1

a HUOM! Laskennallinen keskihajonta kaikkien hoitojaksojen keskiarvoista. 

Yksikkökustannukset eivät sisällä ns. EVO-toiminnan kustannuksia.
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LIITeTAULUKKO 3. Hinta- ja ansiotasoindeksit (2 000 = 100)

Vuosi
Julkiset menot, kunta-

talous (terveydenhuolto)a

Kuluttajahintaindeksi 
(liikenne)b

Ansiotasoindeksi 
(kaikki palkansaajat)c

1990 73,8 70,3 73,1

1991 79,8 73,0 77,8

1992 82,5 75,5 79,2

1993 83,5 80,9 79,8

1994 85,0 83,8 81,4

1995 88,3 87,5 85,2

1996 90,7 90,6 88,5

1997 92,4 91,0 90,5

1998 94,8 92,4 93,6

1999 96,8 94,5 96,2

2000 100,0 100,0 100,0

2001 103,0 100,9 104,5

2002 105,8 102,1 108,2

2003 108,9 102,0 112,6

2004 112,2 103,0 116,8

2005 115,6 105,7 121,4

2006 119,9 108,0 125,1

Lähteet: Tilastokeskuksen (TK) www-tilastotietokannan aineistossa Hinnat ja kustannukset (http://www.
stat.fi/til/hin.html)  a Julkisten menojen hintaindeksit ja b Kuluttajahintaindeksit sekä aineistossa Palkat ja 
työvoimakustannukset (http://www.stat.fi/til/pal.html) c Ansiotasoindeksi. [www-sivut tarkistettu 29.10.2007] 
Lisäksi lähteinä on käytetty TK:n pyynnöstä erikseen toimittamia aineistoja Julkisten menojen hintaindeksistä 
ja Kuluttajahintaindeksistä vuosina 1990-1999 (20.12.2007). Ansiotasoindeksit vuosille 1990-1999 on laskettu 
TK:n ohjeen mukaisesti ketjuttamalla sarjasta 1964=100. HUOM! TK julkaisee ennakkotietoja vuosineljän-
neksittäin kuluvalta vuodelta, ja koko vuotta koskevat indeksit julkaistaan seuraavan vuoden aikana. 
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LIITeTAULUKKO 4. Kuntasektorin kokoaikaisten työntekijöiden säännöllisen työajan yhden työtunnin bruttoan-
sioita ja työnantajan palkkakustannuksia vuonna 2006

 
Säännöllinen bruttoansio   

€/tuntia

Palkkakustannus (sis. loma-
rahat, sosiaaliturvamaksut) 

€/tuntib

Avohoidon erikoislääkäri 27,7 38,4

Erikoislääkäri 29,7 41,2

Erikoistuva lääkäri 19,1 26,5

Fysioterapeutti 12,4 17,2

Hammashoitaja 11,2 15,5

Hammashuoltaja 12,5 17,3

Hoitoapulainen 11,6 16,0

Kehitysvammahoitaja 13,5 18,8

Kodinhoitaja 12,4 17,2

Kuntohoitaja 11,4 15,8

Kätilö 15,3 21,3

Laboratoriohoitaja 13,6 18,9

Lastenhoitaja 11,4 15,7

Lähihoitaja 12,4 17,2

Lääkintävahtimestari 13,1 18,2

Mielenterveyshoitaja 14,3 19,8

Perushoitaja 13,3 18,5

Puheterapeutti 15,5 21,5

Psykologi 17,1 23,8

Röntgenhoitaja 13,9 19,3

Sairaanhoitaja 14,5 20,2

Sairaankuljettaja  11,8 16,3

Sosiaalityöntekijä 15,2 21,1

Terveydenhoitaja 12,9 17,8

Terveyskeskusavustaja 11,6 16,0

Terveyskeskushammaslääkäri 29,8 41,2

Terveyskeskuslääkäri 31,7 43,9

Toimintaterapeutti 12,4 17,2

Ylihoitaja 21,4 29,7

Ylilääkäri 38,8 53,7

a Lähteet: Kunnallinen työmarkkinalaitos/Hotti ja Tilastokeskus: Keskimääräiset säännöllisen työajan ansiot 
ja viikkotyöaikoja eräissä ammattinimikkeissä lokakuussa 2006, kokoaikaiset täyttä palkkaa saaneet, pääpal-
velussuhteessa oleva henkilöstö). Säännöllisen työajan bruttoansio kuukaudessa  jaettuna keskimääräisellä 
nimikekohtaisella viikkotuntimäärällä ja viikoilla kuukaudessa (4,35). Säännöllisen työajan ansio sisältää 
peruspalkan, säännöllisen työajan lisät, kuten luontaisedut, vuorotyö ja olosuhdelisät; ansio ei sisällä ylityö- 
ja varallaolokorvauksia, lomarahaa ja tulospalkkioita. 
b Tunnin työajan bruttoansioon on lisätty 5 prosenttia lomarahaosuutta ja lopuksi 32 prosenttia työnan-
tajan sosiaaliturvamaksuja. Sosiaalivakuutusmaksut sisältävät työttömyysvakuutus-, työeläkevakuutus- ja 
työnantajan sosiaaliturvamaksut. 
HUOM! Yhden tunnin kokonaiskustannuksen työntekijää kohti voi arvioida karkeasti kertomalla palkkakus-
tannuksen perusterveydenhuollon avohoidossa ja erikoissairaanhoidossa 1,6:lla, perusterveydenhuollon ja 
vanhusten (vanhainkotien) laitospalveluissa 1,4:lla sekä kotipalveluissa 1,2:lla. Erikoissairaanhoidon kerroin 
on laskettu kuntayhtymien 2006 palkkojen ja työnantajan eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksujen 
osuuden avulla niiden oman toiminnan menoista (=toimintamenoista, joista poistettu on asiakaspalvelujen 
ostot ja avustukset ja lisätty vyörytykset, poistot ja arvonalentumiset (TK 2007). Muut kertoimet on laskettu 
vastaavien kuntien taloustietojen avulla. 
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LIITeTAULUKKO 5. Palkansaajan tuottavuuskustannus ja yhteiskunnan määrittelemä omaishoidon arvo vuonna 
2006

 € Ajanjakso Huom.

Palkansaajan tuottavuuskustannusa 24 309,0 vuodessa 220 työpäivää/vuosi

110,5 päivässä 38,25 tuntia/viikko

14,4 tunnissa

Omaishoidon arvob 4 712,4 vuodessa  

a  Työikäisen 15-64-vuotiaan väestön tuottavuuskustannuksessa on laskettu yhteen koko maan palkansaa-
jien palkat ja palkkiot sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut vuonna 2006. Summa on jaettu vastaavalla 
kaikkien palkansaajien määrällä (Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2008). Tämä keskimääräinen 
palkansaajakorvaus (Tilastokeskuksen määritelmä) eli palkkauksen kokonaiskustannus vuodessa on ker-
rottu työllisyysasteella, josta on poistettu yrittäjien ja yrittäjäperheiden jäsenten osuus (Tilastokeskus, 
Työvoimatutkimus 2007). Yrittäjien poistaminen työllisyysasteesta perustuu siihen, ettei yrittäjien tulot 
ole mukana palkansaajakorvauksessa. 
b Laskennallinen yhteiskunnan määrittelemä omaishoitajan työn arvo yhteiskunnan maksamien eräiden 
tukien muodossa. Laskettu yhteen keskimääräiset tiedot: kuntien maksama omaishoidon tuki hoidettua 
kohti (3 450,0 €) (Kuntien talous- ja toimintatilastot 2006, Tilastokeskus 2007) ja Kansaneläkelaitoksen 
korvaama eläkkeensaajien hoitotuki hoitotuen saajaa kohti (1 262,4 €) vuonna 2006 (Kelan tilastollinen 
vuosikirja 2006, 2007).
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LIITeTAULUKKO 6. Yksityisen sektorin laboratoriotutkimusten yksikkökustannuksia vuonna 2006

Koodi Tutkimus €/tutkimusb

2951 P-ABORh 27,1

1046 S-AFOS 13,6

1026 S-ALAT 15,7

4586 P-Alb 7,9

1028 S-ASAT 13,0

1155 U-BaktVi 21,9

2013 Fs-Ca 14,2

1216 S-CRP 20,0

1468 fP-Gluk 15,8

1552 B-Hb 9,7

1605 S-HBsAg 22,3

3474 S-HIVAb 27,5

4221 U-Huum-O 50,5

1999 P-K 11,3

2095 fS-Kol 9,9

2097 fP-Kol-HDL 9,7

2203 B-La 9,6

4358 MRSA-Vi 31,6

2382 S-Na 11,0

2516 S-Prot 9,7

3642 S-PSA 41,0

2473 B-PVK 21,6

2474 B-PVK+T 24,5

3635 Ps-StrAAG 21,9

2836 S-T4-V 38,8

2770 fS-Trigly 11,1

2832 S-TSH 37,0

4520 P-TT-INR 16,9

3269 U-Tutk-2 28,5

2884 S-Uraat 12,4

Pt-Audio-1 49,2

Pt-EKG-12 35,5

Pt-EKG-Pa 214,8

Pt-ENMG-1 214,1

Pt-NkKynn 70,9

Ts-PADGas 60,3

4044 Pt-Papa-1 34,4

 Pt-SilPm 7,0

a Lähde: Kela 2006 (2007). 
b Asiakkailta peritty maksu keskimäärin ilman näytteen-
oton kustannusta. Keskimääräiseen maksuun on lisättävä 
8,0 € näytteenottomaksua yhtä näytteenottokertaa kohti. 
HUOM! Mikäli samalla näytteenottokerralla otetaan useita 
tutkimuksia, lisätään 8,0 € maksu vain kerran.
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LIITeTAULUKKO 7. Yksityisen sektorin röntgentutkimusten yksikkökustannuksia vuonna 2006

Koodi Tutkimus €/suoriteb Keskihajonta 
(€/suorite)

Natiiviröntgentutkimukset

EB1AA Hammasröntgen 27,7 10,2

HA1BA Mammografia 123,9 16,2

GD1AA Thorax natiiviröntgen 70,2 17,9

DM1AA Nenän sivuontelon natiiviröntgen 65,9 10,1

NG1AA Polven natiiviröntgen 66,1 14,5

Ultraäänitutkimukset

PH2AE Alaraajalaskimoiden uä 144,0 53,7

LC2BE Kohdun,sivuelinten alavatsan uä 75,1 43,5

LX1XE Gynekologinen muu uä 61,4 11,9

NB1AE Olkanivelen uä 135,4 31,9

HA2AE Rintarauhasen uä 109,5 20,7

JN1AE Ylävatsan uä 167,4 29,9

KE1BE Prostatan uä peräsuolen kautta 131,2 29,6

KH1AE Virtsaelinten uä 179,3 41,1

Magneettitutkimukset vahvakenttälaitteella

NA3BG Lannerangan vahvakenttä-MT 607,2 61,5

AA1BG Pään vahvakenttä-MT 609,2 61,4

NG1BG Polven vahvakenttä-MT 584,2 84,4

NA1BG Kaulan vahvakenttä-MT 601,5 62,7

NB1DG Olkapään ja/tai olkavarren laaja vahvakenttä-MT 838,5 105,3

Tietokonetomografia

 EB1AD Hampaiston- ja leukojen TT (yksi leukapuolisko)      153,0 23,2

 NA3AD Lannerangan ja ristiluun TT                          279,9 234,4

 DM1AD Nenän sivuonteloiden ja kasvojen TT                  219,0 39,1

 AA1AD Pään TT                                              258,6 210,5
a Lähde: Kela 2006 (2007). 

b Asiakkailta peritty maksu.

HUOM! Lisäksi on otettava huomioon mahdollisten lausuntojen kustannukset. 
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LIITeTAULUKKO 8. Yksityisten lääkäreiden asiakkailta perimät vastaanottomaksut vuonna 2006

Koodi Suorite €/suorite 
Keskihajonta 

(€/suorite)

102 Kotikäynti, enintään 60 min. b 76,2 27,0

103 Lausunto, erittäin laaja ja perusteellinen 76,5 48,0

106 Lausunto, tavallinen 39,6 19,6

108
Puhelimitse tai postitse annetut hoito-ohjeet resep-
teineen

16,5 8,8

109 Reseptin uusiminen yksi tai useampi 10,7 3,4

107 Todistus, tavallinen 12,5 7,8

0101A Vastaanottokäynti, enintään 10 min. b 42,6 13,8

0101B Vastaanottokäynti, enintään 20 min. b 60,1 24,7

0101C Vastaanottokäynti, enintään 30 min. b 70,8 36,0

0101E Vastaanottokäynti, enintään 60 min. b 94,3 56,3

 Vastaanottopalkkiot yhteensä, keskimäärin  b 64,6  

a Lähde: Kela 2006 (2007). 

b Kaikki vastaanottomaksut sisältävät 8,0 € toimistomaksua.
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LIITeTAULUKKO 9. Yksityisten yleis- ja erikoislääkäreiden vastaanottomaksut vuonna 2006

Vastaanottokäynti €/käyntib

Yleislääkäri, keskimäärin 50,2

Erikoislääkäri, keskimäärin 80,8

Erikoislääkärit erikoisaloittain

Anestesiologia ja tehohoito 268,4

Foniatria 82,1

Fysiatria 78,4

Geriatria 74,1

Ihotaudit ja allergologia 67,3

Keuhkosairaudet ja allergologia 65,5

Kirurgia:

  *gastroenterologia 117,5

  * käsikirurgia 137,6

  * lastenkirurgia 86,4

  *ortopedia ja traumatologia 128,1

  * plastiikkakirurgia 183,5

  * thorax - ja verisuonikirurgia 129,2

  * urologia 80,5

  * yleiskirurgia 100,4

Korva-,nenä- ja kurkkutaudit 78,3

Lastentaudit 65,7

Liikuntalääketiede 74,5

Naistentaudit ja synnytykset 67,7

Neurologia: 92,1

  *lastenneurologia 85,3

  *neurokirurgia 121,7

Psykiatria:

  *lastenpsykiatria 70,9

  *nuorisopsykiatria 73,2

  *oikeuspsykiatria 84,9

  *muu psykiatria 99,7

Radiologia ja syöpätaudit 66,8

Reumatologia 67,9

Silmätaudit 79,1

Sisätaudit 74,3

Suu- ja leukakirurgia 93,5

Terveydenhuolto 66,1

Työlääketiede 48,6

Yleislääketiede ja ympäristöterveydenhoito 53,9

a Lähde: Kela 2006 (2007). 
b Kaikki vastaanottomaksut sisältävät 8,0 € toimistomaksua.



104

Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2006

Stakes, Työpapereita 3/2008

LIITeTAULUKKO 10. Yksityislääkäreiden perimät palkkiot yleisimmistä toimenpiteistä vuonna 2006

Koodi Toimenpide €/suoriteb Keskihajonta (€)

 Silmän alueen toimenpiteet 

CBB20 Silmäluomi-ihon/rasvahernian poisto 513,4 276,9

CJD20 Ekstrakaps kaihileikkaus, takakammiomykiö 269,5 54,0

CJE15 Fakoemulsif.etuk.mykiö, iridektomia/-otomia 361,0 80,4

CJE20 Fakoemulsifikaatio, takakammiotekomykiö 311,6 109,7

Korvan, nenän ja kurkunpään toimenpiteet

DCA10 Tärykalvopisto 63,1 19,3

DCA20 Tympanostomia/putki 104,4 49,9

DKW00 Nenän limakalvovuodon hyydytys 69,4 13,5

Leuan, suun ja nielun toimenpiteet

EMB10 Nielurisaleikkaus 387,7 128,1

EMB30 Kitarisaleikkaus 178,4 69,1

Ruuansulatuskanavan ja sen oheiselinten toimenpiteet 

JAB30 Nivustyrän korjaus keinoaineella 311,1 152,2

JHB00 Peräpukamien poisto 178,1 154,9

JHB30 Peräpukamien hirtto kumilenkeillä tähystyksessä 100,3 47,0

JKA21 Sappirakon poisto LAP 442,5 253,2

Naisen sukupuolielinten toimenpiteet

LAA10 Munasolun otto ovariosta iholta/emättimestä 410,3 114,1

LCA06 Koepalan otto kohdun limakalvosta 72,7 15,5

LCA30 Munasolun/alkion siirto kohtuun 165,4 16,1

Tuki- ja liikuntaelinten toimenpiteet

NBL00 Olkanivelen kiertäjäkalvosinompelu/kiinnitys 708,0 300,2

NFB50 Lonkan koko tekonivel standardi, sementöity 459,0 364,5

NGB20 Polvi TEP ilman lumpio-osaa, liukuproteesi 382,8 319,9

NGD05 Polven nivelkierukan osan poisto ASKO 412,3 131,4

NGE35 Polven eturistisiteen korjaus ASKO 764,9 310,8

Verisuonien ja imusuonijärjestelmän toimenpiteet

PHD76 Ison safeenalaskimon poistaminen 309,1 158,9

PHD99 Laskimon poistaminen, muu laskimo 340,9 205,3

Ihon ja lihaskudoksen toimenpiteet

QAE10 Pään/kaulan ihon/subkutis muutospoisto 110,2 65,6

QBE00 Vartalon ihomuutoksen poisto 87,1 71,5

QBE10 Vartalon ihon/subkutis muutoksen poisto 97,8 54,9

QDA30 Alaraajan ihomuutoksen jäädytyshoito 61,6 16,8

TDM10 Poskiontelon punktio 69,2 23,2

TNX00 TULE pehmytkudospisto/punktio 61,4 22,9

TNX10 Nivelpisto 66,7 24,3

Tähystystoimenpiteet kehon luonnollisten aukkojen kautta

UDQ12 Nenän ja kurkunpään tähystys 96,6 44,3

UJD02 Mahalaukun tähystys, gastroskopia 180,0 72,2

UJD10 Esofago-, gastro- ja duodenoskopia 162,9 50,2

UJF32 Paksusuolen tähystys, kolonoskopia 244,7 118,6

UJF45 Sigmasuolen tähystys, sigmoideoskopia 154,0 50,7

UKC02 Virtsarakon tähystys 184,6 76,6
a Lähde: Kela 2006 (2007). 

b HUOM! Toimenpidepalkkioihin ei ole lisätty toimistomaksuja.
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LIITeTAULUKKO 11. eräistä anestesiatoimenpiteistä perityt palkkiot keskimäärin vuonna 2006

Koodi Toimenpide €/suoriteb Keskihajonta 
(€/suorite)

501 Vaativa blokadi 82,2 61,3

502 Lyhytkestoinen anestesia 102,4 52,4

504 Epiduraali- tai spinaalipuudutus pitkäaik. 163,3 127,2

505 Anestesia, tavanomainen 185,4 94,7

506 Anestesia, pitkäkestoinen 254,0 130,7

507 Anestesia, pitkäkestoinen ja vaativa 358,1 181,3

509 Yksinkertainen blokadi 53,0 32,1

a Lähde: Kela 2006 (2007). 
b HUOM! Toimenpidepalkkioihin ei ole lisätty toimistomaksuja.
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LIITeTAULUKKO 12. Yksityisten palveluntuottajien asiakkailta perimiä maksuja eräistä hoitotoimenpiteistä ja 
tutkimuksista vuonna 2006

Koodi Suorite €/suorite b Keskihajonta 
(€/suorite)

Sairaanhoito

901A Sairaanhoitajan antama hoito, enintään 20 min. 14,6 8,1

901B Sairaanhoitajan antama hoito, enintään 30 min. 23,3 11,3

901C Sairaanhoitajan antama hoito, enintään 40 min. 26,8 11,7

901D Sairaanhoitajan antama hoito, enintään 60 min. 46,2 55,3

903 PUVA-laitteella annettu valohoito 12,6 3,9

904 SUP-laitteella annettu valohoito 11,3 2,3

905 UVB-laitteella annettu valohoito 11,6 2,1

8910 Syövän syt.hoito, alle 2h, 1 tai usean sytost iv.inj 116,4 185,4

8920 Syövän syt.hoito, yli 2h, 1 tai usean sytost iv.inj 107,9 154,5

Fysioterapia

3420 Lymfaterapia enintään 60 min. 39,5 21,1

221 Fysioterapeuttinen neuvonta ja kirjall. ohjeet 14,9 17,4

337 Ergometri- tai muu laiteharjoittelu 3,6 6,7

421 Kivun hoito 4,8 9,3

420 Lämpö- ja kylmähoidot 4,7 7,3

355 Ryhmässä annettava liikuntahoito, enint. 10 henkilöä 5,0 8,6

300A
Yksilöterapiaharjoitus, hieronta, fysik.hoito enint. 30 
min.

29,6 18,1

300C
Yksilöterapiaharjoitus, hieronta, fysik.hoito enint. 60 
min.

36,4 21,0

Muut hoitotoimenpiteet

511
Kliininen perustutkimus, työkyvyn ja kuntoutus arvioin-
teineen

91,5 c

513
Kliininen perustutkimus, työkyvyn ja kuntoutus arvioin-
teineen, erittäin vaativa

93,5 c

514
Kliininen konsultaatiotutkimus, laboratoriotulosten 
tulkinta

63,7 c

541 Yksilöpsykoterapia 64,0 c

543 Perhe/paripsykoterapia 88,2 c

544 Ryhmäpsykoterapia ( enint.8 henkilöä ) 40,4 c

a Lähde: Kela 2006 (2007). 
b HUOM! Maksuihin ei ole lisätty toimistomaksuja.

c Keskihajontatietoa ei ole saatavissa.
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