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1 Johdanto 

 

 

1.1 Kapasiteettitutkimus 

 

Erikoissairaanhoidossa hoidot ovat aikaisempaa tehokkaampia, mutta usein myös 

kalliimpia, ja väestön ikääntyminen muuttaa terveyspalveluiden kysyntää. Myös lain-

säädäntö asettaa vaatimuksia hoitoon pääsylle hoitotakuun kautta (Toimintakertomus 

2007). Hoidot toteutetaan niillä resursseilla, joita palveluiden tuottamiseen kulloinkin 

on käytettävissä. Tehokas resurssien käyttö on terveydenhuollossakin tärkeä tavoite. 

Hyöty resurssien käytön tehostumisesta voisi näkyä esimerkiksi hoidon alentuneina 

yksikkökustannuksina. Alentuneet yksikkökustannukset voisivat mahdollistaa toteu-

tettavien hoitojen määrän lisäämisen tai kokonaiskustannusten alentumisen, mikäli 

hoitotoimenpiteiden määrä pidettäisiin ennallaan. 

 

Kapasiteetin hallinnan perustutkimusta on tehty paljon 1990-luvulla esimerkiksi C.J. 

McNairin ja R. Kaplanin toimesta. Tutkimusten tuloksena on syntynyt vakiintunutta 

käsitteistöä, jota on käytetty useilla toimialoilla. 2000-luvun kapasiteettitutkimus on 

aiempaa soveltavampaa ja erikoistuneempaa. Erikoistumisesta johtuen tutkimustulok-

set ovat usein tarkempia, mutta niiden tulosten yleistämisessä erityisesti muille toimi-

aloille on noudatettava varovaisuutta. Esimerkkinä uudesta kapasiteettitutkimuksesta 

voidaan mainita Kärrin (2007) ja Göxin (2002) tutkimukset. Tehdyn tutkimuksen 

soveltamista terveydenhuollon toimialaan vaikeuttavat monet yhtä aikaa voimassa 

olevat arvot ja tavoitteet jotka eivät ole aina ristiriidattomia. Kun taloudellisten tavoit-

teiden rinnalle asetetaan laadullisia, eettisiä ja lääketieteellisiä tavoitteita, niin teolli-

suuteen sopiva kapasiteettimalli ei välttämättä toimi sellaisenaan. Myös lääketieteen 

organisaatioissa on tehty kapasiteettitutkimusta esimerkiksi S. Ennis et al. (2000), T. 

Keeler ja J. S. Ying (1994), M. Gaynor ja G. F. Anderson (1994). Tutkimustulosten 
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yleistäminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Eri maiden terveydenhuoltojärjestelmät 

poikkeavat toisistaan ja tutkimuksissa on usein rajoitettu mahdollisuutta tulosten 

yleistämiseen. Merkittävä osa terveydenhuollon kapasiteettitutkimuksesta on tehty 

USA:ssa. Etelä-Karjalan keskussairaalassa ovat terveydenhuollon kustannuslasken-

nan tutkimusta tehneet esimerkiksi Mirva Mättö (2004), Tanja Kaarna (2005), Jaana 

Gröhn (2005) ja Tarja Roivainen (2006). 

 

 

1.2 Tavoitteet 

 

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää miten 1) sairaalan kapasiteetti voidaan kuvata 

ja luokitella nykyisen kapasiteettitietämyksen avulla. 2) Millaisia päätelmiä kapasi-

teetin käyttöasteiden perusteella voidaan tehdä. 3) Mitä hyötyjä kapasiteetin käytön 

kehittämisellä voidaan saavuttaa. 4) Kuinka merkittäviä mahdollisesti saavutettavat 

hyödyt olisivat. Näin saatuja tietoja voisi käyttää kapasiteettiin liittyvien päätösten 

tukena.  

 

Työ tehtiin Etelä-Karjalan keskussairaalan (jatkossa lyhennetään EKKS) toimeksian-

nosta tutkimusprojektina. Projektin ajaksi sairaalan kehittämisyksikköön muodostet-

tiin tutkijan määräaikainen työsuhde. Tutkimuksen loppuraporttina syntyi tämä dip-

lomityö. Sairaalan johto valitsi tutkimusta varten kolme yksikköä, joissa se etukäteen 

arvioi olevan joko käyttämätöntä kapasiteettia, tai mahdollisuuksia nostaa toiminta-

astetta. Toiminta-aste on todellisen tuotannon määrä aikayksikössä (Neilimo ja Uusi-

Rauva 2005, s. 50). Yksiköt olivat: 

 

• Sädehoitoyksikkö 

• Päiväkirurginen yksikkö 

• Synnytykset ja naistentaudit, erityisesti synnytystoiminta. 
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On sanottu, että terveydenhuollon palvelutuotannon kvantitatiivinen analyysi ei ole 

kehittynyt kovin pitkälle Suomessa ja että täsmällisen tiedon puute esimerkiksi kapa-

siteetin käyttöasteesta ja palvelutuotannon yksikkökustannuksista, voi johtaa vääris-

tyneeseen kuvaan järjestelmän toiminnasta (Lillrank et al. 2004, s. 9). Tähän haastee-

seen pyrittiin tässä tutkimuksessa mainituin rajauksin vastaamaan.  

 

 

1.3 Metodologia 

 

Tutkimus oli tutkimusotteeltaan konstruktiivinen, mutta siinä oli myös toiminta-

analyyttisiä (haastattelut) ja case-tutkimuksen piirteitä. Kasanen et al. (1991, s. 306) 

havainnollistavat konstruktiivisen tutkimuksen etenemistä seuraavasti: 

 

1. Relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman etsiminen. 

2. Tutkimuskohteen ensiymmärryksen hankinta. 

3. Ratkaisumallin konstruointivaihe. 

4. Ratkaisun toimivuuden testaus. 

5. Käytettyjen teoriakytkentöjen esittäminen ja ratkaisun tieteellisen uutuusarvon 

osoittaminen. 

6. Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu. 

 

 

1.4 Rajaukset 

 

Tutkimuksen näkökulma oli taloudellinen. Valituissa yksiköissä ei sairaanhoidollisin 

perustein ollut tarvetta lyhyellä aikavälillä nostaa toiminta-astetta. Tämä ilmeni esi-

merkiksi siinä, että hoitotakuu yksiköiden osalta on pystytty pääosin toteuttamaan. 

Taloudellisessa mielessä toiminta-asteen muutoksiin arveltiin kuitenkin olevan tarvet-
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ta, sillä esimerkiksi päiväkirurgisesti hoidettavaksi aiottuja potilaita on jouduttu lähet-

tämään ostopalveluna leikattavaksi muualla. Pitemmällä aikavälillä toiminta-asteen 

nostaminen sairaanhoidollisinkin perusteluin, saattaa tulla kyseeseen väestön keski-

iän kasvaessa ja hoitojen kehittyessä. Väestörakenteen muutoksen ja hoitojen kehit-

tymisen mahdollisia vaikutuksia ei otettu tutkimuksen laskelmiin mukaan, vaan tut-

kimuksen tuloksia on arvioitava erilaisten vaihtoehtoisten kehityskulkujen voimassa 

ollessa. Tällaisten vaikutusten arviointiin voidaan käyttää esimerkiksi herkkyysana-

lyysiä tai simulointia.  

 

Tutkimuksessa perehdyttiin tarjonnan muutosten vaikutuksiin toiminnan kannatta-

vuuteen – erityisesti toimenpiteiden yksikkökustannuksiin. Kysynnän ilmiöiden ku-

vaaminen ja toimenpiteiden hinnoittelu rajattiin tutkimuksesta pois. Tutkimukselta 

odotettiin kustannustietoja, joita voitaisiin käyttää toiminnan kehittämisessä. Tutki-

muksessa ei pyritty selvittämään hoitojen vaikuttavuutta tai kustannusvaikuttavuutta, 

vaan valittujen hoitojen ja toimenpiteiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.  

 

Niiltä osin kuin tutkimuksen laskentakohteita käsiteltiin katetuottoanalyysin avulla, 

tuottoina käytettiin joko ostopalveluiden vaihtoehtoiskustannusta tai DRG-hintaa 

(diagnostic related groups), joka on sairaaloiden käyttämä hinnoittelumalli (Talvinko 

2008). 

 

 

1.5    Rakenne 

 

Raportin alkuosan muodostavat kirjallisuuskatsaus, tutkimusongelman kuvaus ja on-

gelman ratkaisemiseksi valitut menetelmät. Empiirisessä osassa kuvataan yksiköiden 

toimintaa, henkilökuntaa, laskennan kohteena olevaa hoitoprosessia ja prosessiin liit-

tyviä laitteistoja sekä toimitiloja. Näiden tietojen perusteella selvitetään, miten erilai-

set kapasiteettimääritelmät soveltuvat kuhunkin yksikköön ja miten ne määriteltiin. 
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Laskentatulokset on esitetty resurssikuvausten jälkeen tulokset -osassa. Tuloksissa 

esitetään kunkin yksikön kapasiteetin muodostuminen havainnekuvalla ja yksikön 

keskeisen suoritteen yksikkökustannuksen riippuvuus kapasiteetin käyttöasteesta. 

Lopuksi yksiköiden kapasiteetin käyttöasteita vertaillaan toisiinsa (Kuva 1).  

 

Johdanto ja teoria

Sädehoito

Synnytykset

Päiväkirurginen yksikkö

Rerurssi-
kuvaukset

Sädehoito

Synnytykset

Päiväkirurginen yksikkö

Laskenta-
tulokset

Pohdinta

Tutkitut yksiköt Vertailu

 

Kuva 1 Tutkimusraportin rakenne. 
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1.6 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri 

 

Etelä-Karjalan keskussairaala tuottaa alueensa asukkaille ja yhteistyökumppaneille 

erikoissairaalatason palvelut joko omana toimintonaan tai verkostoituen. Sairaanhoi-

topiirin kuntayhtymään kuuluvat kymmenen taulukon 1 kuntaa. Lisäksi Parikkala ja 

Suomenniemi kuuluvat piiriin erityishuollon osalta (Talousarvio 2008). 

 

Taulukko 1 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnat vuonna 2008. 

KUNTA  JA ASUKASLUKU (elokuu 2007) 

Imatra  29 238 

Joutseno  10 823 

Lappeenranta  59 149 

Lemi  3 043 

Luumäki  5 213 

Rautjärvi  4 180 

Ruokolahti  5 771 

Savitaipale  4 117 

Taipalsaari  4 974 

Ylämaa  1 445 

Yhteensä  127 953 

Lähde: Talousarvio 2008. 

 

 

Vuoden 2008 talousarvion toimintatuotot ovat 116,3 miljoonaa euroa, josta 87,2 % 

tulee jäsenkunnilta. Suunnitellut toimintakulut samalle ajanjaksolle ovat 118 miljoo-

naa euroa, josta poistojen osuus on 4,5 miljoonaa euroa. Palvelusuhteessa sairaanhoi-

topiiriin oli vuoden 2007 lopussa 1526 henkilöä (Toimintakertomus 2007). Investoin-

nit Etelä-Karjalan keskussairaalassa, tehdään talousarvion investointiohjelman mu-
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kaan. Vuoden 2008 investoinnit suunniteltiin rahoitettavaksi tulorahoituksella, inves-

tointivarauksella, investointirahastolla ja lainoituksella (Talousarvio 2008). 

 

Sairaanhoitopiirin pitkän aikavälintavoitteet on määritelty seuraavasti: 

Asiakasnäkökulma 

• Palvelumme vastaavat väestön tarpeita ja lain velvoitteita. 

• Toiminta on lääketieteellisesti ja hoidollisesti vaikuttavaa. 

• Palvelumme on sujuvaa. 

• Huolehdimme terveydenedistämisestä. 

 

Prosessi ja rakenteet 

• Yhteistyömme perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä muiden yhteis-

työkumppaneiden kanssa on toimivaa ja verkostoitunutta. 

• Palvelutuotantomme on tehokasta ja vaikuttavaa. 

• Toimitilat ja hoitokojeet ovat tarkoituksenmukaiset. 

• Toimitilojen ja tutkimus- ja hoitovälineiden käyttö on tehokasta. 

 

Henkilöstö ja kehittyminen 

• Henkilöstörakenne vastaa erikoissairaanhoidon vaatimuksia. 

• Henkilöstö on osaava ja kehittymishaluinen. 

• Työyhteisö voi hyvin. 

• Henkilöstö kokee työnsä tärkeäksi ja arvostetuksi. 

 

Talous 

• Toiminta on taloudellista ja tuottavaa. 

• Väestön erikoissairaanhoidontarve ja palveluiden tarjonta ovat tasapainossa. 

• Taloussuunnittelu on pitkäjänteistä ja tasapainoista. 
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2 Kapasiteetin kuvaaminen 

 

 

2.1 Resurssi 

 

McNair määrittelee resurssin käsitettä yleisellä tasolla seuraavasti: ”resurssit ovat 

organisaation potentiaali arvon luomiselle, joita se ostaa ja käyttää tukemaan toimin-

tojaan ja tuottaakseen suoritteita”. Resurssikyvykkyys kuvaa sen panoksen laatua ja 

määrää, jonka asianomainen resurssi voi tuottaa. Resurssikyvykkyyteen vaikuttavia 

tekijöitä ovat muun muassa varastoitavuus, joustavuus ja elinkaari. Resurssikyvyk-

kyyden pitäminen vaatii investointeja, aikaa ja työtä. Näitä kuvaa valmiuskustannus, 

joka syntyy resurssin käyttövalmiuden ylläpidosta. Resurssin elinkaaren kustannus 

muodostuu hankintahinnasta, valmiuskustannuksista, käyttökustannuksista ja mah-

dollisesta hävittämiskustannuksesta. (McNair 1998, s. 25 - 39)  

 

Edellä mainitut piirteet löytyivät myös tutkimuksen kohteena olevista yksiköistä. 

Tarkemmin, terveydenhuollon kirjallisuudessa resursseiksi on määritelty muun muas-

sa seuraavat: ammattiosaaminen, henkilöstön kapasiteetti, laitteet, lääkkeet ja tarvik-

keet, rakennukset, logistiset järjestelyt, verkostot ja käytännöt niihin liittyvine sopi-

muksineen (Lillrank et al. 2004, s. 28).  

 

Käsitteet kapasiteetti ja resurssi menevät puhekielessä joskus sekaisin ja sanoja saate-

taan käyttää toistensa synonyymeina. Tässä raportissa käsitteet suhtautuvat toisiinsa 

siten, että jokaisella resurssilla on sille ominainen kapasiteetti ja kokonaiskapasiteetti 

muodostuu näiden resurssien rajoittamana.  
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2.2 Kapasiteetti 

 

Kirjallisuudessa on esitetty kapasiteetille seuraavanlaisia määritelmiä: ”Tuotannonte-

kijän tai resurssin kapasiteetiksi voidaan määritellä sen enimmäistuotos annetun ajan-

jakson kuluessa” (Vehmanen ja Koskinen 1997, s. 223). ”Kapasiteetti on enimmäis-

suorituskyky aikayksikössä” (Neilimo ja Uusi-Rauva 2005, s. 50). Määritelmät muis-

tuttavat toisiaan. Kumpikin sisältää kiinnitetyn ajanjakson ja suurimman mahdollisen 

tarkoituksenmukaisen aktiviteetin tuon ajanjakson kuluessa.  

 

McNair tuo kapasiteettikäsitteeseen lisää potentiaaliin liittyviä ulottuvuuksia, eikä 

sido kapasiteettia yhtä kiinteästi tiettyyn ajanjaksoon. Hän määrittelee kapasiteetin 

tuotannon tilaksi: ”kapasiteetti on sellainen tuotannon tila, jossa organisaatio täydelli-

sesti hyödyntää pullonkaularesurssejaan, luodakseen suurimman mahdollisen arvon 

asiakkailleen, pienimmällä mahdollisella hukalla” (McNair 1994, s. 17), ja organisaa-

tion kyvyksi: ”kapasiteetti on monesta eri lähteestä muodostuva organisaation kyky 

tuottaa lisäarvoa”. Lisäksi McNair ja Vangermeerch toteavat, että organisaation käyt-

tämät kustannusarviot huomioivat kapasiteetin, ja kaikilla kapasiteettiin liittyvillä 

päätöksillä on mahdollisuus vaikuttaa lisäarvon tuottamisen potentiaaliin (McNair ja 

Vangermeersch 1998, s. 1-2). 

 

Teoria pullonkauloista 

Eräs tutkimuksen keskeisistä ajatuksista oli tunnistaa yksiköiden kapasiteettia rajoit-

tavat pullonkaulat. Teoria pullonkauloista (theory of constraints, TOC) perustuu aja-

tukseen siitä, että kunakin ajan hetkenä tuotannon lisäämistä rajoittaa yksi tuotannon-

tekijä (pullonkaula), ja tuotannon lisäämiseksi kyseistä resurssia olisi lisättävä. Näin 

tuotannon määrä saadaan nousemaan tasolle, jossa jokin toinen tuotannontekijä alkaa 

rajoittaa tuotannon määrän kasvattamista. Pullonkaulan ongelman kiertämiseen on 

Kaplanin ja Atkinsonin mukaan kaksi vaihtoehtoa: 1) rajoittavan tuotannontekijän 

määrää voidaan lisätä tai 2) tuotantoprosessia suunnittelemalla rajoittavan tekijän 

kysyntää voidaan vähentää (Kaplan ja Atkinson 1998, s. 27). 
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Pullonkaula-analyysin etuna on se, että se ei edellytä tiettyä tavoitetta, joka pitäisi 

saavuttaa, vaan toiminnan kehittäminen voi olla jatkuvaa. Pullonkaula-analyysi kes-

kittyy niihin osa-alueisiin, joissa tehoton yksittäisen resurssin käyttö, estää koko pro-

sessia toimimasta tehokkaammin. (McNair 1994, s. 20)   

 

Hukka 

Se osa kapasiteetista, jota ei hyödynnetä täysimääräisesti edustaa hukkaa. Hukan 

olemassaolo johtaa alentuneeseen kykyyn saavuttaa organisaation tuloksellisia tavoit-

teita. Keskeinen toimenpide kokonaishukan pienentämiseksi, on tarpeettomien re-

surssien muodostaman ylikapasiteetin eliminoiminen. (McNair ja Vangermeersch 

1998, s. 1-2) 

 

Hukan olemusta ja lähteitä on havainnollistettu kuvassa 2. Rakenteellista hukkaa 

muodostuu, kun toiminta-aste ei pitkällä tähtäimellä täysin hyödynnä toimintaan si-

dottuja tuotannontekijöitä. Määritelmällinen hukka syntyy esimerkiksi ajatuksesta, 

että jokin tuotannon määrä on riittävä, vaikka parempaankin pystyttäisiin. Johdon 

päätöksiin perustuvan hukan esimerkki on toiminnan ajallinen rajoittaminen. Teknistä 

hukkaa syntyy, kun eri tuotelajien välillä tehdään asetusmuutoksia. Laskentahukkaa 

syntyy, kun oletetaan tietyn määrän tuotannosta olevan kelvotonta tai tuotannon ole-

van pysähtyneenä jonkin keskimääräisen ajan laskentakaudella. (McNair 1994, s. 18-

19) 
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Määritelmällinen
hukka

-Normaali kapasiteetti

Johdon päätöksiin
perustuva hukka

Rakenteellinen
hukka

-Korkeat kiinteät
kustannukset

Tekninen hukka

-Tuotannon suunnittelu
-kustannusrakenteet

Laskentaan perustuva
hukka

-Tavoiteasetannan puutteet

Kapasiteetin 
tehokas käyttö

 

Kuva 2. Hukan muodostumisen eri vaiheet ja hukkaan liittyviä käsitteitä (McNair 1994, s. 19). 

 

 

2.3 Kapasiteettimallit 

 

Lawrence P. Carrin (1999, s. 30) mukaan organisaation resurssien hyödyntämistä 

kuvaa tieto kapasiteetin käyttöasteesta, hukasta, kiinteistä kustannuksista ja käyttö-

pääoman käytöstä. Käyttöpääoma tarkoittaa lyhytvaikutteisiin tuotannontekijöihin 

sidottua pääomaa. Se muodostuu varastoista, keskeneräisestä tuotannosta ja myyn-

tisaamisista kun ostovelat on vähennetty (Neilimo ja Uusi-Rauva 2005, s. 215). Re-

surssien hyödyntäminen yhdessä toiminnan tulosten kanssa, muodostaa sijoitetun 

pääoman tuoton. Jatkamalla kapasiteetin käyttöasteesta edelleen yksityiskohtaisem-

malle tasolle, päästään erilaisiin kapasiteettimalleihin. Kapasiteettimalli on luokitus, 

joka kuvaa kapasiteetille peruskäsitteet, kriteerit ja voimassaoloehdot.  
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The Institute of Management Accountants (IMA),  The Society of Management Ac-

countants of Canada ja The Consortium for advance Manufacturing-International 

(CAM-I), keräsivät yhteisessä tutkimusprojektissa erilaiset kapasiteettimallit yhteen. 

Malleja on yhteensä kaksitoista erilaisiin tilanteisiin ja lähtökohtiin sopivaa (katso 

esimerkiksi McNair (1998, s. 16) tai Carr (1999 s. 31)). Tässä työssä valittiin käytet-

täväksi CAM-I:n mallia sen soveltuvuuden ja yleisen tunnettavuuden takia. Kuvassa 

3 on vaiheittain porauduttu pääoman tuotosta erilaisiin kapasiteetin määritelmiin asti. 

Vaikka käsitettä ”pääoman tuotto” ei suomalaisessa erikoissairaanhoidossa juuri ole 

käytetty, niin ajatuksena tämä vastaa sitä, että terveydenhuollossakin tehdään panos-

tuksia (varoja, osaamista ja työtä) ja odotetaan panostuksia vastaavaa tuottoa, kuten 

vaikuttavaa hoitoa. Erikoissairaanhoidossa pääoman tuotto voisi näkyä esimerkiksi 

yksikön vaikutusalueen väestön ja yksikön työntekijöiden hyvinvointina. Tällaisia 

tavoitteita on kirjattu myös Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin tavoitteisiin. Hyvinvoin-

titavoitteiden saavuttaminen riippuu hoidon tuloksista ja taloudellisten tavoitteiden 

saavuttaminen resurssien käytön tehokkuudesta.  
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Sijoitetun pääoman tuotto

Resurssien 
hyödyntäminen

Toiminnan
tulokset

Kapasiteetin 
käyttöaste

Toiminnan
hukka

Kiinteät
kustannukset

Käyttöpääoman
hyödyntäminen

Kapasiteettimallit

CAM-I
kapasiteettimalli

Teoreettinen
kapasiteetti

Käytännön-
kapasiteetti

Normaali
kapasiteetti

Budjetoitu
kapasiteetti

…

 

Kuva 3. Kapasiteetin hallinnan asema organisaation tuloksen muodostuksessa ja tässä työssä 
käytetty CAM-I -kapasiteettimalli.  Lähde: Kuvan yläosa on piirretty Carrin (1999, s. 31) mu-
kaan. Kapasiteettimalli-sanasta alaspäin kuva mukailee CAM-I mallia (ks. esim. McNair 1998, s. 
16) 

 

  

CAM-I mallissa kapasiteetti luokitellaan viiteen osaan (McNair, Vangermeersch 

1998, s. 27-28):  

 

1. teoreettinen kapasiteetti 

2. käytännön kapasiteetti 

3. normaali kapasiteetti 

4. budjetoitu kapasiteetti 

5. toteutunut kapasiteetti.   
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Lisäksi Vehmanen ja Koskinen määrittelevät tavoitekapasiteetin teoreettisen ja käy-

tännön kapasiteetin väliin siten, että tavoitekapasiteetti on se tuotanto, joka voidaan 

saada aikaan kun teoreettisesta kapasiteetista vähennetään suunniteltu hukka (Veh-

manen ja Koskinen 1997, s. 224). Tavoitekapasiteettia käytettiin tässä työssä selven-

tämään CAM-I mallin ajatusta johdon päätöksestä kapasiteetin käytössä. Tavoiteka-

pasiteetti huomioi hyvin sairaalaympäristön vuorotyön vaikutukset; jos esimerkiksi 

päätetään toimia yhdessä vuorossa kahden sijaan, niin tavoitekapasiteetti alentuu joh-

don päätöksellä. Kapasiteettikäsitteiden suhdetta toisiinsa on havainnollistettu kuvas-

sa 4. 

 

 

Tuottava
kapasiteetti

Tuottamaton kapasiteetti
(kyvyttömyys)

Yli-
kapasiteetti

Tuottamaton
kapasiteetti

(haluttomuus)

Hyvät tuotteet

Tuotekehitys

Prosessikehitys

Asetukset

Kunnossapito

Hukka

Valmius

Markkinoitavissa 
oleva ylikapasiteetti

Ylikapasiteetti jota ei
voida markkinoida

Hukka
(esim. työvuorojen
määrän rajoitus)

Ylikapasiteetti jota
ei saada käyttää

Teoreettinen
kapasiteetti

Käytännön
kapasiteetti

Tavoite-
kapasiteetti

 
Kuva 4. Kapasiteetin luokittelu (mukaillen Klammer 1996).  
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Teoreettinen kapasiteetti on maksimaalinen suoritetuotanto, joka voidaan saada ai-

kaan, kun mitään katkoksia tai hukkaa ole. Teoreettinen kapasiteetti edustaa nimensä 

mukaisesti ihannetta ja maksimia. Käytännössä teoreettinen kapasiteetti voi olla mah-

doton saavutettava. Teoreettisen kapasiteetin tärkeänä etuna pidetään sitä, että toisin 

kuin muut kapasiteetin laskentatavat, teoreettinen kapasiteetti pysyy vakiona kapasi-

teetin käyttöasteesta riippumatta. Siksi teoreettista kapasiteettia voidaan luotettavim-

min käyttää todellisten, vertailun mahdollistavien kustannusarvioiden pohjana. Ellei 

teoreettisen kapasiteetin hyödyntäminen riitä kilpailukykyiseen suoritteiden hinnoitte-

luun, on organisaation näistä lähtökohdista mahdotonta kilpailla menestyksellisesti 

markkinoilla. (McNair, Vangermeersch 1998, s. 30)  

 

Käytännön kapasiteetti saadaan, kun tavoitekapasiteetista vähennetään pakolliset kat-

kot kuten huoltoseisokit ja asetusten muutokset (Vehmanen ja Koskinen 1997, s. 

224). Normaali kapasiteetti on tietylle ajanjaksolle tyypillinen kapasiteetin käyttö, ja 

budjetoitu kapasiteetti on ajanjaksolle suunniteltu käyttö. Toteutunut kapasiteetti on 

se kapasiteetin käyttöaste, johon asianomaisella laskentakaudella on päästy. Toteutu-

nutta kapasiteettia voi käyttää raportointiin ja ohjaukseen, mutta suunnittelu ainoas-

taan toteutuneen kapasiteetin pohjalta ei ole suositeltavaa. (McNair ja Vangermeersch 

1998, s. 28) 

 

Siitä, mitä edellä mainituista kapasiteeteista käytetään tavoiteasetannassa, on kirjalli-

suudessa esitetty useita erilaisia, perusteltuja mielipiteitä. McNair suosittelee käyttä-

mään tavoiteasetannassa mieluiten teoreettista kapasiteettia kuin käytännön kapasi-

teettia, jotta vältettäisiin hukan ottaminen mukaan tuotannon standardeihin ja saadaan 

parhaat mahdollisuudet organisaation toiminnan kehittymiselle (McNair ja Vanger-

meersch 1998, s. 28). Carr (1999, s. 32) puolestaan ehdottaa tavoiteasetannan perus-

taksi käytännön kapasiteettia. DeBruine ja Sopariwala (1994, s. 28) laajentavat käy-

tännön kapasiteetin käyttövaatimusta huomioimaan kolmen vuoron käytön, mikä aja-

tuksena vastaisi määritelmältään Vehmasen ja Koskisen tavoitekapasiteettia. Yhtei-

nen piirre organisaation tavoiteasetannassa käytettäville kapasiteetin käyttöasteille, on 
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tunnistaa hukan kaikki esiintymismuodot ja sulkea ne pois tavoitteista ja käytetyistä 

standardeista.  

 

 

2.4 Kapasiteetin käyttö 

 

Kapasiteetin käyttö voidaan jakaa tuottavaan ja tuottamattomaan käyttöön seuraavas-

ti: tuottava kapasiteetti on asiakkaalle arvoa tuottavaa ja sille on kysyntää. Suunnitel-

tu käyttämätön kapasiteetti on pois käytöstä tietoisella päätöksellä, esimerkiksi ky-

synnän puutteen tai tuotannon rajoittamisen takia. Tällaista kapasiteettia saatetaan 

pitää varalla, esimerkiksi takaamaan suoritetuotannon riittävä volyymi sesonkiaikana. 

Ylikapasiteetti on tarkasteluhetkellä poissa käytöstä olevaa kapasiteettia, jota ei jos-

tain syystä hyödynnetä toiminnassa edes sesonkeina, mutta joka pystyttäisiin otta-

maan tuotantokäyttöön haluttaessa. Tuottamaton kapasiteetti määritellään sellaiseksi 

kapasiteetiksi, joka ei ole tuottavaa, eikä se ole tietoisella päätöksellä käyttämätöntä. 

Tuottamaton kapasiteetti jakautuu edelleen suunnitelluksi ja suunnittelemattomaksi. 

Suunniteltu tuottamaton kapasiteetti on poissa aktiivikäytöstä esimerkiksi suunnitel-

lun huollon takia. Suunnittelematon tuottamaton kapasiteetti on poissa aktiivikäytöstä 

esimerkiksi ennakoimattoman tuotantohäiriön takia. (McNair 1998, s. 30-31) 

 

Kapasiteetti sairaalassa 

Sairaalalle parasta toiminta-astetta ei voida määritellä suoraan siksi tasoksi, jolla kus-

tannukset ovat alimmat. Potilaskohtaiset kustannukset saadaan alentumaan nostamal-

la toiminta-astetta, eli ottamalla lisää potilaita. Tämän seurauksena potilaskohtaiset 

odotusajat voivat pidentyä ja potilaan hyvinvointi heikentyä. Sairaalapalveluiden ka-

pasiteetin mitoitukseen vaikuttaa myös se, ettei sen tuottamaa hoitoa voi juurikaan 

varastoida ja suuriinkin kysyntäpiikkeihin on pystyttävä vastaamaan. Kirjallisuudessa 

on esitetty, että täyttä sataa prosenttia parempi käyttöaste sairaalatasolla olisi  

75-80 %. (Ennis et al. 2000, s. 1204) 
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3 Käytetyt laskentamenetelmät  

 

 

3.1 Kustannuslaskenta 

 

Tässä työssä yksiköitä tutkittiin erityisesti kustannuslaskennan, mutta myös inves-

tointien näkökulmasta. Kustannus- ja investointilaskelmat ovat johdon laskentatoi-

men päälaskelmatyyppejä. Muita päätyyppejä ovat hinnoittelulaskelmat, budjetit ja 

tulosyksikkölaskenta. Kustannuslaskenta tuottaa organisaatiolle tietoa sen tuottamien 

palveluiden tai tuotteiden kustannuksista ja investointilaskennalla vertaillaan erilais-

ten investointivaihtoehtojen kannattavuutta. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2005, s. 37-39) 

 

Tutkimuksessa laskennan lähtötiedot saatiin yleisen laskentatoimen tietojärjestelmäs-

tä ja käyttöomaisuuskirjanpidosta. Johdon laskentatoimen tietojärjestelmää ei 

EKKS:ssa ole käytössä. Seuraavassa taulukossa 2 on esitetty seikkoja, joita on syytä 

huomioida käytettäessä yleisen laskentatoimen tietoja hyväksi kustannuslaskennassa. 

Lisäksi on huomioitava, että yleisen laskentatoimen lakiin ja säädöksiin perustuvat 

summat, on esitettävä täsmällisesti ja esimerkiksi kirjanpidon täytyy perustua tosittei-

siin. Johdon laskentatoimen laskennan tarkkuus on organisaation itsensä määrittelemä 

kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi. 
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Taulukko 2. Yleisen laskentatoimen ja johdon laskentatoimen tietojärjestelmän eroja (Neilimo 
ja Uusi-Rauva 2005, s. 35). 

Yleinen laskentatoimi Johdon laskentatoimi

1. Tiedon normi-
sidonnaisuus

2. Laskennan
kohde

3. Tiedon 
arvoperuste

4. Tiedon aika-
suuntautuminen

Yleinen normisidonnaisuus
(mm. kirjanpitolaki ja –asetus,

verolainsäädäntö)

Ei yleistä normisidonnaisuutta
yrityskohtaiset säännökset

Juridinen yritysidentiteetti,
yritys rahoitusyksikkönä,
yritys kokonaisuutena

Yritys, tulosyksikkö ja suorite,
yritys tai sen osa

Hankintahintaisuus Hankintahintaisuus tai
laskennalliset hinnat

Menneisyystieto Menneisyystieto ja
tulevaisuustieto esillä

laskelmissa

 

 

 

3.2 Keskeisiä käsitteitä 

 

Meno, kulu ja kustannus on tärkeää erottaa toisistaan. Ne suhtautuvat Neilimon ja 

Uusi-Rauvan (2005) mukaan toisiinsa seuraavasti: kulu on kirjanpidon termi menolle, 

jolta ei odoteta enää tuottoa (s. 62) ja kustannus, on tuotannontekijän rahassa mitattu 

käyttö tai kulutus (s. 47). Kuvassa 5 on havainnollistettu tätä asiaa.  



 19 

Meno

Kirjataan heti
kuluksi 

tuloslaskelmaan

Aktivointi
taseeseen ja kirjaus

kuluksi myöhempänä 
tilikautena

Tuote-
kustannukset

Aika-
kustannukset

Kustannus

Meno

Kulu

Aiheuttaminen

Kirjaaminen

 

Kuva 5 Kustannusten, menojen ja kulujen suhde. Resurssien käytöstä aiheutuu menoja, jotka 
kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan tai aktivoidaan taseeseen. 

 

 

Elinkaarilaskenta 

Elinkaarilaskentaa käytettiin tutkimuksessa sädehoidon laitteiden kokonaiskustannus-

ten selvittämiseen. Elinkaarilaskenta seuraa laskentakohteiden kustannuksia useam-

malta laskentakaudelta. Tuotteen elinkaaren aikana kustannuksia kertyy esimerkiksi 

suunnittelusta, ylläpidosta, varaosista ja hävityksestä. Esimerkiksi hinnoittelun kan-

nalta elinkaarikustannusten tunteminen on välttämätöntä. (Järvenpää et al. 2007, s. 

130) 

 

Elinkaarilaskenta tähtää investointien optimaaliseen käyttöön. Lisäämällä panostusta 

jollakin osa-alueella, voidaan saavuttaa säästöjä jollain toisella osa-alueella. Tällainen 

arviointi edellyttää kustannusten keskinäisten riippuvuuksien tuntemista. (Neilimo, 

Uusi-Rauva 2005 s. 210) 

 

Poisto 

Neilimon ja Uusi-Rauvan (2005, s. 96-99) mukaan,  poistoa käytetään käsitteenä sekä 

kirjanpidossa että kustannuslaskennassa. Kirjanpidossa poisto on pitkävaikutteisen 
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tuotannontekijän tietylle kaudelle (esimerkiksi tilikaudelle) jaksotettu menon osa. 

Kustannuslaskennan poistossa, hyödykkeen hankintahinta jaksotetaan niille kausille, 

joina hyödyke on käytössä. Kustannuslaskennan poistoissa otetaan huomioon hankin-

tahinnan lisäksi hyödykkeen käyttöön liittyvät muutkin kustannukset (elinkaaren kus-

tannukset). Kirjanpidossa poistettavan hyödykkeen pitoaika on taloudellinen pitoaika, 

josta on ohjeet lainsäädännössä. Kustannuslaskennan pitoaika voi olla esimerkiksi 

arvioitu tai toteutunut tekninen käyttöikä. Tässä tutkimuksessa käytetyissä tuloslas-

kelmissa oleva poisto oli kirjanpidon poisto. Sädehoitoyksikön laitekustannuksia las-

kettaessa, kirjanpidon poisto korvattiin kustannuslaskennan poistolla.  

 

Kustannuslaji ja kululaji 

Kustannuslaji on tiettyyn tuotannontekijäryhmään (työ, aineet ja tarvikkeet, lyhyt- ja 

pitkävaikutteiset tuotantovälineet) liittyvä kustannus (Neilimo ja Uusi-Rauva 2005, s. 

84). Vastaavasti kululaji edustaa tuotannontekijöitä kirjanpidon näkökulmasta (Lep-

piniemi ja Kykkänen 2001, s. 127). 

 

Kustannuspaikkalaskenta 

Kustannuspaikka on pienin sellainen yksikkö, jonka kustannuksia seurataan erikseen. 

Kustannuspaikalla on yleensä nimetty vastuuhenkilö. Kustannuspaikan tuottamien 

suoritteiden tai aikaansaannosten pitäisi liittyä selvästi kustannuspaikalle kohdistetta-

viin kustannuksiin. Kustannuspaikat voidaan jakaa esimerkiksi viiteen tyyppiin: yh-

teiset kustannuspaikat, apukustannuspaikat, pääkustannuspaikat, ainekustannuspaikat 

ja hallinnon sekä markkinoinnin kustannuspaikat. Kustannusten siirtomenetelmiä 

ovat vyörytysmenetelmä ja kiinteiden laskentahintojen menetelmä. Vyörytysmene-

telmässä yhteisten kustannuspaikkojen kustannukset, vyörytetään tiettyjen jakoperus-

teiden mukaisesti, ensin apukustannuspaikoille ja sitten pääkustannuspaikoille. Jako-

perusteet pyrkivät noudattamaan aiheuttamisperiaatetta, kuten käyttöä tai varausta. 

Kustannusten kohdistaminen mahdollistaa kustannuspaikkatasoisen seurannan ja 

suunnittelun. Pääkustannuspaikkojen välilliset kustannukset voidaan kohdistaa edel-
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leen suoritteille erilaisten yleiskustannuslisien avulla. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2005, 

s. 121-125) 

 

Annuiteetti 

Sädehoitoyksikön laitekustannusten laskennassa käytettiin annuiteettimenetelmää. 

Anuiteettimenetelmä on investointilaskennan menetelmä, jossa hankintameno jaetaan 

investoinnin pitoajalle yhtä suuriksi vuosittaisiksi kustannuseriksi. Annuiteetti muo-

dostuu korosta ja poistosta. Investointi katsotaan menetelmän mukaan kannattavaksi, 

kun investoinnin nettotuotto on suurempi kuin vuotuinen pääomakustannus eli annui-

teetti. Investoinnin annuiteetti lasketaan kertomalla hankintameno annuiteettitekijällä. 

Annuiteettitekijä lasketaan kaavan 1 mukaan. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2005, s. 220) 

 

 

 

 (1) 

 

 

 

 

 

3.3 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset 

 

Kustannuksia tarkasteltiin tutkimuksessa yksikkökustannusten näkökulmasta, sillä 

kapasiteetin käyttöasteen muutokset näkyvät selvimmin juuri niissä. Yksikkökustan-

nusten kyseessä ollessa, muuttuvat kustannukset ja kiinteät kustannukset käyttäytyvät 

toiminta-asteen suhteen päinvastoin kuin kokonaiskustannuksia laskettaessa. Kun 

tuotettavien suoritteiden määrä lisääntyy, kokonaiskustannukset nousevat. Samaan 

aikaan yksikkökustannusten muuttuva osa pysyy vakiona ja kiinteä osa pienenee. 

Tätä ilmiötä kutsutaan mittakaavaeduksi. 

i (1 + i)
n

(1 + i)
n
 - 1

i = korko

n = pitoaika vuosina

Annuiteetti =
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Yksikkökustannus 

Toimenpiteen tai palvelun yksikkökustannus muodostuu muuttuvista ja kiinteistä 

kustannuksista. Yksikkökustannus on muotoa: kustannus per toimenpide (€ / toimen-

pide). Tässä työssä keskimääräinen yksikkökustannus toimenpiteelle laskettiin jaka-

malla ajanjakson toteutuneet kustannukset toteutuneella toimenpidemäärällä (Neilimo 

ja Uusi-Rauva 2005, s. 127). Vaikka yksikkökustannus on hyvä suunnittelun apuväli-

ne, niin sitä käytettäessä on aina syytä arvioida kokonaisuutta kokonaiskustannusten 

kautta. 

 

Muuttuvat yksikkökustannukset 

Toimenpiteen muuttuvat yksikkökustannukset muuttuvat, kun esimerkiksi hoitotapaa, 

lääkkeitä tai tarvikkeita vaihdetaan tai niiden ostohinnat muuttuvat. Tämän jälkeen 

toimenpiteen muuttuva yksikkökustannus pysyy vakiona toimenpiteiden suoritusmää-

rän muutoksista riippumatta.  

 

Kiinteät yksikkökustannukset 

Toimenpiteen kiinteät yksikkökustannukset muuttuvat silloin, kun toimenpiteiden 

lukumäärä muuttuu. Kiinteät kokonaiskustannukset muuttuvat silloin kun kapasiteetin 

määrä muuttuu. Hankitun kapasiteetin tehokas käyttö laskee kiinteitä yksikkökustan-

nuksia (Neilimo ja Uusi-Rauva 2005, s. 54). 

 

Käytännön ongelman tutkimuksessa muodosti  kustannusten jakaminen muuttuviksi 

ja kiinteiksi kustannuksiksi, vaikka näille onkin hyviä yleispäteviä määritelmiä. Nei-

limo ja Uusi-Rauva  (2005, s. 56) korostavat jaottelussa varovaisuutta ja suosittelevat 

pitämään muuttuvana vain niitä kustannuksia, joiden riippuvuus toiminta-asteesta on 

riittävän selvä. Heidän mukaansa kaikki kustannukset ovat muuttuvia, kun valitaan 

riittävän pitkä ajanjakso tarkastelun kohteeksi. Toisaalta monet muuttuvat kustannuk-

set ovat kiinteitä, kun aikaväli on tarpeeksi lyhyt (s. 57). Horngren (2003, s. 326) 

kiinnittää huomiota kolmeen osa-alueeseen: laskentakohteen määrittelyyn, ajanjakson 

valintaan ja sopivan voimassaoloalueen määrittelyyn.  
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Kaplan ja Atkinson (1998, s. 27) esittävät perinteisen jaon muuttuviin ja kiinteisiin 

kustannuksiin tilalle jakoa joustaviin ja sidottuihin kustannuksiin (flexible costs, 

committed costs). Jaottelu perustuu kustannukseen liittyvään päätöksenteon hetkeen: 

kun tehdään päätöstä koskien kautta K, niin kustannukset joihin voidaan vaikuttaa 

kaudella K, ovat joustavia, ja ne kustannukset joihin ei voida vaikuttaa, ovat sidottuja. 

Sidotut kustannukset ovat sen kapasiteetin kustannuksia, johon on sitouduttu jo ennen 

kuin kapasiteettiin liittyvää tuotantoa on edes aloitettu. Joustavat kustannukset kerty-

vät sitä mukaa, kun tuotantoa tuotetaan. Sidotut kustannukset jakautuvat edelleen 

kahteen osaan: a) kapasiteetin määrän mukaan muuttuviin ja b) kapasiteetin määrästä 

riippumattomiin kustannuksiin. Tässä työssä käytettiin jakoa muuttuviin ja kiinteisiin 

kustannuksiin. Jos kustannus oli tarkastelukaudella Kaplanin ja Atkinsonin määritel-

män mukaan sidottu, se luokiteltiin joko kiinteäksi tai muuttuvaksi riippuen sen suh-

teesta kapasiteetin kasvattamiseen.  

 

 

3.4 Katetuottolaskenta 

Kapasiteetin ylläpito ja käyttö aiheuttaa kustannuksia. Kustannuslaskelmilla voidaan 

arvioida kapasiteetin käyttöasteen vaikutuksia organisaation toiminnan kannattavuu-

teen. Katetuottolaskennan keskeiset elementit ovat muuttuvat ja kiinteät kustannukset 

sekä näiden suhde myyntituottoihin ja tulokseen. Muodostettavilla kannattavuuskuvi-

oilla voidaan arvioida muuttuvien ja kiinteiden kustannusten vaikutusta toiminnan 

kustannuksiin. Katetuottolaskennan peruskaava on esitetty kaavassa 2.  

 

 
 
 

 

 

 (2) 

 

Myyntituotot

- Muuttuvat kustannukset
= Katetuotto

- Kiinteät kustannukset
= Tulos
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Katetuottolaskennan katsottiin soveltuvan tässä työssä käsiteltäviin kapasiteetin kus-

tannusarviointeihin. Tarkempi tapa olisi ollut käyttää esimerkiksi toimintolaskentaa, 

mutta sen tasoista tietoa ei sairaalan tietojärjestelmistä ollut saatavilla. Laskennassa 

oletuksena on kustannusten muodostumisen lineaarisuus, johon voidaan päästä valit-

semalla tarkastelujakso ja muut parametrit tilanteen mukaan sopivasti. (Neilimo ja 

Uusi-Rauva 2005, s. 67-68)  

 

Kannattavuuskuvio 

Katetuottolaskennan pohjalta voidaan muodostaa kannattavuuskuvio (kuva 6). Kan-

nattavuuskuviossa tulee havainnollisesti esiin katetuottolaskennan keskeiset osa-

alueet ja niiden suhteet. Kannattavuuskuvion akseleina ovat toiminta-aste ja siihen 

liittyvät tuotot ja kustannukset. Vaakasuora katkoviiva edustaa kiinteitä kustannuksia. 

Kiinteiden kustannusten päälle kertyy pisteviivalla merkittyjä muuttuvia kustannuksia 

toiminta-asteen mukaisesti. Yhtenäisellä viivalla piirretty tuottoviiva lähtee kuviossa 

origon nollapisteestä. Jotta toiminta olisi kannattavaa, on tuottoviivan ylitettävä ko-

konaiskustannusten viiva jollakin toteuttamiskelpoisella toiminta-asteella. Pistettä, 

jossa tuotot leikkaavat kustannukset, kutsutaan kriittiseksi pisteeksi. Tästä pisteestä 

suuremmalla toiminta-asteella tehdään voittoa ja pienemmällä toiminta-asteella tap-

piota. Tarkasteltavan toimintayksikön todellinen toiminta-aste pitäisi olla kannattavan 

toiminnan turvaamiseksi riittävän pitkällä kriittisen pisteen oikealla puolella. Todelli-

sen toiminta-asteen etäisyyttä kriittisestä pisteestä kutsutaan varmuusmarginaaliksi. 

Varmuusmarginaali kuvaa sitä liikkumavaraa, joka organisaation toiminnalla on en-

nen kuin toiminta muuttuu tappiolliseksi. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2005, s. 68-69) 
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Muuttuvat
kustannukset

Kiinteät
kustannukset

Voitto

Tuotot ja 
kustannukset [€]

Todellinen
toiminta-aste [kpl]

Kriittinen
piste

Kokonais-
tuotot

Kokonais-
kustannukset

Voitto

Tappio

Varmuus-
marginaali

Toiminta-aste
kriittisessä pisteessä [kpl]

 

Kuva 6. Kannattavuuskuvio (Neilimo ja Uusi-Rauva 2005, s. 69).  

 

 

Katetuottolaskennan avulla voidaan melko yksinkertaisesti arvioida kysynnän vaihte-

luiden vaikutusta tuottojen muodostukseen ja tehdä tämän tiedon pohjalta päätöksiä 

kustannusrakenteesta. Mikäli kysynnän ajatellaan laskevan, niin kiinteitä kustannuk-

sia voidaan yrittää siirtää muuttuviksi. Käyttökelpoisuudestaan huolimatta katetuotto-

laskenta yksinkertaistaa todellista tilannetta. Tällaisia yksinkertaistuksia ovat muun 

muassa seuraavat (Horngren et al. 2003, s. 62): 

 

1. Muutokset tuotoissa ja kustannuksissa aiheutuvat ainoastaan toiminta-asteen 

muutoksista. 

2. Kustannukset on voitava jakaa tarkoituksenmukaisesti muuttuviin ja kiintei-

siin kustannuksiin. 

3. Tarkasteluvälillä ilmiöt käyttäytyvät lineaarisesti. 

4. Myyntihinta eri toiminta-asteilla pysyy muuttumattomana. 
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5. Seurattavia tuotteita on yksi, tai mikäli niitä on useampia samassa kuvassa, 

niin niiden suhteelliset määrät oletetaan muuttumattomaksi. 

6. Rahan aika-arvoa ei huomioida. 

  

 

Sairaanhoitoyksikön osalta myyntituotoiksi katsottiin hoitotapahtumasta veloitettava 

DRG-hinta tai vastaavan palvelun ostaminen vaihtoehtoiselta tuottajalta, kuten toisel-

ta sairaanhoitopiiriltä. Tulokseksi muodostuu tällöin veloitetun DRG-hinnan tai osto-

palvelun hinnan ja hoitotapahtuman tuottamiskustannusten välinen erotus. Epälineaa-

riset osat, kuten tuntipalkan muuttuminen normaalin työajan palkasta ylityöpalkaksi, 

erotetaan toisistaan lineaarisuusolettamuksen voimassa pitämiseksi. Eri osia yhdistä-

mällä ja vertailemalla, saadaan käsitys esimerkiksi sairaanhoitoyksikön toiminnan 

kustannuksista erilaisilla toiminta-asteilla.  

 

Kriittinen piste 

Katetuottolaskennan tärkeä tunnusluku on kriittinen piste, jonka kohdalla tuotot ovat 

yhtä suuret kuin kustannukset. Sen lisäksi, että kriittinen piste voidaan saada selville 

piirtämällä kannattavuuskuvio, voidaan se myös laskea. Laskenta voidaan tehdä kan-

nattavuuskuvion kummalta tahansa akselilta - joko toiminta-asteen kautta (kaava 3), 

tai rahamääräisen akselin kautta (kaava 4). (Horngren et al. 2003, s. 65) 

 

 

 

 
 (3) 

 

 
 
 
 
 

 (4) Kiinteät kustannukset * 100

katetuottoprosentti

Q = Kriittinen piste euroina

Q =

Kiinteät kustannukset

Yhden yksikön katetuotto

Q = Kriittinen piste kappaleina

=Q
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3.5 Laskentatietojen käsittely 

 

Päiväkirurgisessa yksikössä sekä Synnytysten ja naistentautien yksikössä tila- ja lai-

tekustannusten laskennan pohjana oli käyttöomaisuuskirjanpidon hankintahinta ja 

vuosittainen suunnitelmapoisto. Sädehoitoyksikössä käytettiin elinkaarilaskentaa. 

Työn osuus laskettiin vuoden 2007 tuloslaskelman työvoimakuluista. Vuodelle 2008 

työn kustannus tulee nousemaan palkankorotusten takia selvästi vuoden 2007 yläpuo-

lelle. Käyttämällä vuoden 2007 kustannustietoja kaikissa kustannuslajeissa, paranne-

taan kuitenkin kustannuslajien välistä vertailtavuutta. Toinen vaihtoehto olisi ollut 

arvioida jokaisen kustannuslajin vuoden 2008 aikana tapahtuva muutos erikseen ja 

muodostaa näistä täysin uusi ennakoiva tuloslaskelma eli talousarvio. Tämän vaihto-

ehdon hylkäämiseen johti se, että jos kaikki kustannuslajit kerrotaan tietyllä inflaatio-

ta kuvaavalla kertoimella, niin toimenpiteiden välinen kannattavuusjärjestys ei muu-

tu, ja jos taas käytetään eri kertoimia eri kustannuslajeille, niin arviointivirheen mah-

dolliset vaikutukset lopputulokseen suurentuvat.  

 

 

3.6 Tutkimusprosessi 

 

Kuvassa 7 on esitetty työn empiirisen osuuden muodostamisen prosessi. Työn osana 

käytiin läpi nimetyt kolme sairaalan yksikköä hoitoprosessin kuvauksen, kirjanpidon 

ja henkilöhaastattelujen avulla. Haastattelujen ja prosessikuvausten perusteella pyrit-

tiin tunnistamaan toiminta-asteen nostamista rajoittavat pullonkaulatekijät. Tyypilli-

nen rajoittava tekijä tutkimuksen tekoaikana oli työvoiman niukka saatavuus ja siitä 

johtuva henkilöstöresurssin tarvetta pienempi määrä. Toinen pullonkaulatekijä oli 

toimitila- ja laiteresurssit. Sädehoitoyksiköstä ja päiväkirurgisesta yksiköstä löytyi 

jonkin verran prosessikuvauksia, potilasohjeita ja kirjallisia tehtäväkuvauksia. Synny-

tykset ja naistentaudit -yksiköstä löytyi potilasohjeita. Valmiiksi kirjallisesti kuvatut 

hoitoprosessit arvioitiin tarkkuudeltaan joko riittäviksi tai riittämättömiksi kustannus-
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laskennan kannalta. Tarkennusta vaativat prosessikuvaukset käytiin läpi yksikön hen-

kilöstön kanssa haastatteluin. Haastatteluja tehtiin useamman tapaamisen aikana, 

minkä lisäksi tutkija seurasi hoitotyötä kaikissa yksiköissä puolesta päivästä (sädehoi-

to) puoleentoista päivään (synnytykset). Haastattelut olivat vapaamuotoisia, eivätkä 

perustuneet kiinteään kysymyslistaan. Tällä menettelyllä pyrittiin vähentämään vas-

taajaa ohjailevia kysymyksiä ja parantamaan tutkimuksen objektiivisuutta. Haastatte-

luissa kerättiin tietoa myös henkilöstön arvioista koskien oman yksikön toiminnan 

tehokkuutta, kehittämiskohteita, työssä jaksamista ja yleistä halukkuutta lisätyön te-

kemiseen. Mikäli lisätyön tekemiseen oli mahdollisuuksia, tiedusteltiin myös mielipi-

dettä sopivasta korvauksesta.  

 

Kuvan vasemmalla puolella on prosessin eri vaiheisiin liittyviä näkökulmia tai mene-

telmiä, joita tarkkailtiin tutkimuksen aikana. Prosessien uudelleen suunnittelun avulla 

mahdollisesti saavutettavissa olevia hyötyjä pyrittiin tunnistamaan toiminnan pullon-

kaulojen käsittelyn yhteydessä. Riskin siirto ostopalveluiden vaihtoehtoislaskelmissa 

otettiin huomioon laskentakorossa. Havainnot prosesseista ja riskeistä, käsiteltiin 

suullisesti tai ne huomioitiin laskelmissa esimerkiksi laskentakoron, tavoitteiden tai 

kehityspotentiaalin kautta.  
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Kuva 7. Tutkimuksen empiirisen osan syntyprosessi. Keskellä on toimenpiteet ja niiden suorit-
tamisjärjestys. Oikealla puolella organisaation sisäisiä näkökulmia tai lähteitä ja vasemmalla 
puolella organisaation ulkopuoliseen aineistoon, esimerkiksi tutkimustietoon perustuvia osako-
konaisuuksia, joita pyrittiin huomioimaan prosessin aikana.  

 

 

Kustannustiedot kerättiin kirjanpidon raporteista ja haastattelujen avulla. Toiminnan 

kiinteät kustannukset muodostuvat EKKS:ssa palkka-, palvelu-, toimitila-, ja laitekus-

tannuksista sekä hallinnon yhteisistä kustannuksista. Muuttuviksi kustannuksiksi luo-

kiteltiin esimerkiksi sellaiset aineet, tarvikkeet, tavarat ja palvelut, joiden käytön kat-

sottiin liittyvän toiminta-asteen muutoksiin. Tyypillisiä toiminta-asteen muutoksia 
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seuraavia palveluita olivat esimerkiksi laboratoriokokeet ja kuvantamispalvelut sekä 

ylityökorvaukset. 

 

Päiväkirurgisen yksikön ja synnytysten osalta tilojen ja kaluston kustannusarviona 

käytettiin kirjanpidon poistoja. Sädehoitoyksikössä käyttöomaisuuden kustannukset 

laskettiin tarkemmin yksittäisten laitteiden korkean hankintahinnan takia. Tarkem-

massa käsittelyssä käyttöomaisuudelle kerättiin hankintahinnan lisäksi elinkaaren 

muita kustannuksia, kuten huoltojen ja oman henkilöstön ylläpitotyön kustannuksia.  

 

EKKS:n tavoitteita parhaiten vastaavan toiminta-asteen löytämiseksi, luotiin erilaisia 

skenaarioita vaihtamalla lähtöarvoja ja taustaoletuksia käytössä olevan kapasiteetin 

osalta. Toiminta-asteen nostaminen ja siitä seuraava kiinteiden yksikkökustannusten 

alentuminen ei ollut ainoa tavoite, vaan työssä pyrittiin tunnistamaan myös sellaisia 

resursseja, jotka muodostivat ylikapasiteettia hoitoprosessin jossain osassa, eivätkä 

prosessissa toisaalla olevan pullonkaulatekijän takia olleet tuottavassa käytössä. Toi-

minta-asteen kannattava nostaminen, edellyttää myös vastaavan kysynnän olemassa 

oloa. Kerättyjen tietojen perusteella tutkituista yksiköistä laskettiin keskeisen suorit-

teen keskimääräinen yksikkökustannus vuonna 2007 toteutuneella toiminta-asteella ja 

vertailutoiminta-asteella. Vertailutoiminta-aste määriteltiin yksikkökohtaisesti. Yksi-

kön kapasiteetin muodostumisesta piirrettiin kuva, josta ilmeni yksikön resurssien 

määräsuhteet kahdella eri toiminta-asteella. Esimerkki resurssikuvasta on kuva 8. 

Tutkimuksen johtopäätöksenä syntyneet tulokset raportoitiin suullisesti ja kirjallisesti 

sidosryhmille sekä kirjallisesti tämän raportin tuloksissa.  
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Pullonkaula

Ylikapasiteettia

Prosessin kulku

Resurssi 1 Resurssi 2 Resurssi 3 Resurssi 4 Resurssi 5 Resurssi n

Kapasiteetti

Tavoite 
toiminta-aste

Nykyinen 
toiminta-aste

 

Kuva 8. Tutkimustulosten esitystapa resurssien osalta. Kustakin tutkitusta yksiköstä luotiin 
vastaava havainnekuva. Kuvasta ilmenee yksikön resurssien muodostama kapasiteetti suhteessa 
nykyiseen ja vertailutoiminta-asteeseen.  
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4 Sädehoitoyksikkö 

 

 

4.1 Toiminnan laajuus 

 

Syöpähoitoyksikkö koostuu sädehoitoyksiköstä ja sytostaattihoitoyksiköstä. Vuonna 

2007 toteutettiin 7 500 hoitokäyntiä sädehoidossa ja 400 tietokonetomografia (TT)-

käyntiä hoidon suunnittelussa. TT-kuvauksiin tullaan hoidon suunnittelua varten sen 

jälkeen, kun syöpätautilääkäriltä on saatu lähete sädehoitoon. Vastaanottokäyntejä 

vuonna 2007 oli 5 800. Näistä noin 1 500 oli lääkehoitokäyntejä ja noin 350 syöpä-

sairaanhoitajankäyntiä. (Porkka 2008; Kääriäinen 2008) 

 

 

4.2 Tutkimuksen tavoitteet sädehoitoyksikössä 

 

Sädehoitoyksikössä tutkimuksen tavoitteena oli kuvata yksikön käytössä olevat re-

surssit sillä tarkkuudella, että kapasiteetin määrä ja kustannukset pystyttiin arvioi-

maan. Yksikköön tulee nykyisin lähetteellä potilaita myös muista sairaanhoitopiireis-

tä konsultaationa jatkohoitoon. Näille potilaille perustutkimukset on jo suoritettu. 

Sädehoitokapasiteetti on riittänyt sairaanhoitopiirin omien potilaiden hoitoon. Hoito-

takuun toteutumisen kannalta yksiköllä ei ole ollut ongelmia. Uuden lineaarikiihdyt-

timen myötä kasvava laitekapasiteetti voisi mahdollistaa sisään tulevan potilasvirran 

laajentamisen. Tätä mahdollisuutta haluttiin tutkia tarkemmin. 
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4.3 Hoitoprosessi 

 

Ulkoisen sädehoidon toteutukseen vaikuttavat diagnoosi, hoitokohteen koko ja sijain-

ti, hoidon tavoite, potilaan ikä ja kunto sekä käytettävät laitteet ja resurssit. Sädehoi-

don suunnitteluun ja toteutukseen kuuluvat seuraavat vaiheet: (Joensuu et al. 2002, s. 

24) 

• Päätös hoitoasennosta. 

• kohdealueen määrittäminen. 

• Päätös kokonaisannoksesta ja sen fraktioinnista. 

• Päätös kenttäjärjestelystä. 

• Annoslaskenta. 

• Kenttien paikantaminen potilaaseen. 

• Hoito lineaarikiihdyttimellä tai muulla ulkoisella sädehoitolaitteella. 

 

Sädehoitoyksikössä on käytettävissä 35-37 sädehoidon aikaa 7,5 tunnin työpäivää 

kohden. Yhden ajan pituus on 10 minuuttia. Hoitoaikaa vuorokaudessa on siis keski-

määrin 6 tuntia. Loput 1,5 tuntia työvuorosta kuluu potilaiden ohjaukseen, kokouk-

siin, tukitoimintoihin ja lakisääteisiin taukoihin. Potilaalle varatusta 10 minuutin sä-

dehoitokerrasta suurin osa kuluu potilaan käsittelyyn ja hoidon valmisteluun sädehoi-

tolaitteella. Sädehoito toteutetaan sädehoito-ohjeen mukaisesti, jossa on kuvattu kol-

me roolia ja 22 toimenpidettä tai vastuuta (Syöpätautiyksikkö 2006). Työvaiheet 

ovat: 

 

• Hoitosuunnitelman tarkastus. 

• Potilaan identifiointi. 

• Hoitohuoneen ja potilaan valmistelu. 

• Hoidon toteutus. 

• Hoidon lopetus. 
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Työhön osallistuvat verifiointihoitaja, konsolihoitaja ja perushoitaja. Silloin kun pe-

rushoitajaa ei ole käytettävissä, niin perushoitajan tehtävät jaetaan konsolihoitajan ja 

verifiointihoitajan kesken sädehoito-ohjeen mukaisesti. Hoidon aikataulu pystytään 

pitämään myös ilman kolmatta hoitajaa. Tietokonetomografialaitteella (TT-laitteella) 

tehtävät ovat: annossunnitteluhoitaja ja TT-hoitaja. (Porkka 2008)  

 

Maanantaista torstaihin pyritään toteuttamaan kolme hoidon aloitusta päivässä. Hoi-

don aloitukselle varataan aikaa 30 minuuttia. Hoidon aloituksessa on mukana sairaa-

lafyysikko ja röntgenhoitaja. Yksikössä pidetään jokaisena arkiaamuna kokous, jossa 

käydään läpi röntgenhoitajan, sairaalafyysikon ja lääkärin kanssa edellisenä päivänä 

aloitetut hoidot. (Porkka 2008) 

 

 

4.4 Henkilöresurssit 

 

Syöpähoitoyksikössä on kolme erikoislääkärin virkaa, joista kaksi on täytetty. Yksi-

kössä on neljä sairaanhoitajaa, joista kolmen vastuualueena on lääkehoitojen toteutus. 

Yksi sairaanhoitaja toimii syöpäsairaanhoitajana, jonka toimenkuvaan kuuluu syöpä-

potilaan psykososiaalinen hoito ja tuki. Sädehoitoyksikössä röntgenhoitajia on 6,5 

kokoaikaista virkaa. Lisäksi työhön osallistuu yksi perushoitaja ja sairaala-apulainen. 

Sihteerin työhön on osoitettu 2,5 virkaa. Puolet työajasta yksi sihteeri työskentelee 

vuodeosastolla. Syöpähoitoyksikössä hoitotyön esimiehenä on osastonhoitaja. Osas-

tonhoitaja ei osallistu hoitotyöhön. Kaksi sairaalafyysikkoa vastaa hoitolaitteiden 

toiminnasta ja osallistuu hoitojen suunnitteluun ja toteutukseen asiantuntijana. Sairaa-

lafyysikko tuntee sädehoitomenetelmät, laitetekniikan, annoslaskennan ja dosiometri-

an (Joensuu et al. 2002, s. 25). Vakituisten työntekijöiden lisäksi yksikössä työskente-

lee röntgenhoitajaopiskelijoita vaihteleva määrä. (Porkka 2008; Kääriäinen 2008) 

Työaika 
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Kaikki yksikön työntekijät tekevät päivävuoroa. Työaika on porrastettu alkamaan ja 

päättymään välillä kello 7:00-7:30 - 15:00-15:30. Lääkäreiden työaika on 8:00-15:30. 

Sädehoidot alkavat 7:15 ja lääkehoidot 8:00. Kaikki hoidot loppuvat 15:30:een. Käy-

tössä on vuosityöaika, jonka sisällä voidaan päivätasolla joustaa. Vuosityöaika on 

hoitajille 38 tuntia 15 minuuttia viikossa ja kolmessa viikossa 114 tuntia 45 minuut-

tia. Työlistat tehdään kolmeksi viikoksi kerrallaan. (Kääriäinen 2008) 

 

 

4.5 Laiteresurssit 

 

Laitteina sädehoitoyksikössä käytetään hoidon suunnitteluun TT-laitetta ja sädehoi-

toon lineaarikiihdytintä. Hoidon toteutuksessa ja suunnittelussa käytetään apuna tieto-

järjestelmiä ja työasemia. Hoitolaitteiden huollot toteutetaan yksittäisinä hankkeina. 

Vuodesta 2009 alkaen tietojärjestelmien ylläpito ostetaan kiinteähintaisella huoltoso-

pimuksella. TT-laite ja lineaarikiihdytin vaativat säteilysuojatun tilan. Nykyistä line-

aarikiihdytintä varten on rakennettu bunkkeri. (Vanhanen 2008a) 

 

Vuoden 2008 loppuun asti käytössä on yksi lineaarikiihdytin, joten hoitoja ei ole voi-

tu toteuttaa laitteen huoltojen aikana. Pidempien käyttökatkojen aikana potilaat on 

lähetetty muihin sairaanhoitopiireihin hoidettavaksi. Tästä on aiheutunut ylimääräisiä 

menoja. Suunniteltuja huoltokatkoja on pidetty 4 kertaa vuodessa kolmen kuukauden 

välein. Yksi huolto kestää 1,25 hoitopäivää (torstaista perjantaihin), joten vuosittai-

siin suunniteltuihin huoltoihin kuluu 5 hoitopäivää. Vuoden 2009 kevään aikana käyt-

töön otetaan uusi lineaarikiihdytin. Uutta lineaarikiihdytintä varten rakennetaan uusi 

bunkkeri nykyisen bunkkerin viereen. Nykyisin käytössä olevan lineaarikiihdyttimen 

uudistamiseksi on tehty hankintaehdotus, jonka toteutuminen mahdollistaisi potilaille 

katkottoman hoidon ja vapauttaisi hoitoresursseja potilaiden siirtelystä toisiin sairaa-

loihin hoitoa saamaan ja ajanvarausresursseja peruuntuvien hoitoaikojen uudelleen 
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aikatauluttamisesta. Kahden laitteen myötä hoitokapasiteetti kaksinkertaistuisi (Van-

hanen 2008a).  

 

 

4.6 Yksikön kustannukset 

 

4.6.1 Laskentakohteen määrittely 

 

Sädehoitoyksikön tuottama suorite on sädehoitokerta. Sädehoitokerrat muodostavat 

sarjahoidon. Sarjahoidon kokonaissäteilytyksen määrää lääkäri. Kustannusten kohdis-

tamiseksi sädehoitokerralle selvitettiin päätoiminto ja sitä kuvaava laskentayksikkö 

joka oli 10 minuuttia kestävä sädehoitokerta. Hoitolaitteiden käyttöä tukevat tukitoi-

minnot olivat laadunvalvonta, muokkihuonetoiminta ja huollot. Hoitoa tukevien toi-

mintojen kustannukset selvitettiin, minkä jälkeen ne kohdistettiin sädehoidolle. Ku-

vassa 9 on esitetty hoitolaitteiden, tukitoimintojen, henkilö- ja ainekustannusten koh-

distuminen sädehoitokerralle. 
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Laadunvalvonta
Muokkihuone-

toiminta

Huoltosopimus

TT-laite 
€ / vuosi

LK-95
€ / vuosi

LK-08
€ / vuosi

100%

33% 33% 33%

20% 40% 40%

Potilastyö,
aineet, tarvikkeet
ja osa palveluista

Yhteinen työ
hallinnon
vyörytykset

Yhteiset palvelut

Sädehoitokerran omakustannushinta

Hoitolaitekustannukset

 

Kuva 9. Yhteisten kustannusten jakautuminen hoitolaitteiden kesken sekä sädehoitokerran 
omakustannushinnan muodostuminen. Hoitolaitteiden yhteiskustannukset jaettiin ensin hoito-
laitteille yksittäisen hoitolaitteen kapasiteetin kustannusten selvittämiseksi.  Hoitolaitteiden ko-
konaiskustannus kohdistettiin sädehoitokerralle. TT-laite = Tietokonetomografialaite, LK-95 = 
vanha lineaarikiihdytin (hankittu vuonna 1995) ja LK-08 on uusi lineaarikiihdytin.  

 

 

4.6.2 Kustannustietojen kerääminen 

 

Syöpähoitoyksikkö on jaettu kolmeen kustannuspaikkaan: yhteiskustannuspaikka, 

sytostaattihoitoyksikkö ja sädehoitoyksikkö. Sädehoitoyksikölle on kohdistettuja me-

noja kaikkiin kolmelle kustannuspaikalle, joten suoraan sädehoitoyksikön menoista ei 

sädehoitoyksikön kaikkia kustannuksia löydetty. Oikeiden kustannusten löytämiseksi 

kaikki kustannuspaikat yhdistettiin yhdeksi tuloslaskelmaksi ylimmällä tasolla. Tämä 
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tuloslaskelma käytiin läpi yksikön osastonhoitajan kanssa, joka arvioi kululajeittain 

sädehoitoyksikön osuutta kunkin kulun aiheutumisessa. Osuudet kirjattiin prosenttei-

na vuoden 2007 tuloslaskelmaan. Seuraavaksi tuloslaskelman kulut kerrottiin säde-

hoidolle arvioidulla prosenttiosuudella. Näin saatiin arvio sädehoitoyksikön osuudes-

ta koko syöpähoitoyksikössä. Vuoden 2007 muokatun tuloslaskelman avulla arvioi-

tiin kaikkia muita kustannuksia paitsi laitekustannuksia, jotka laskettiin erikseen elin-

kaarimallilla. Tästä syystä muokatusta tuloslaskelmasta jätettiin poistot pois. Jotta 

laitteiden elinkaarilaskelmat olisivat informatiivisiä myös itsenäisinä laskelmina, niin 

niissä on mukana sairaalafyysikon tekemää laadunvalvontatyötä. Koska sairaalafyy-

sikoiden palkkakustannus tulee huomioiduksi myös tuloslaskelman kautta, niin osa 

tästä kustannuksesta tulee mukaan kahteen kertaan. Virheen merkitys kokonaiskus-

tannuksiin arvioitiin vähäiseksi itsenäisen elinkaarilaskelman informaatioarvoon ver-

rattuna. Muille kuin laitteille, kustannuksia kertyi laskelman mukaan koko syöpähoi-

toyksikölle 3 729 756 €, josta sädehoitoyksikön osuus ilman laitteita oli 1 014 442 €. 

Tuloslaskelman muokkauksen yhteydessä sädehoitoyksikön kustannukset jaettiin 

muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Tuloslaskelma on liitteenä 1. 

 

 

4.6.3 Hoitolaitteita tukevien toimintojen kustannukset 

 

Seuraavaksi laskettiin tukitoimintojen kustannukset. Laskentakorkona käytettiin 4 %. 

Etelä-Karjalan keskussairaalalla ei ole sijoitetun pääoman tuottovaatimusta ja riskilisä 

voidaan olettaa hyvin pieneksi tai nollaksi koska laskentakohde on pakollinen hankin-

ta. Laskentakorko sisältää näin ollen vain arvion inflaatiosta. Samaa laskentakorkoa 

käytettiin muissakin annuiteettilaskuissa. Tukitoiminnoiksi määriteltiin Laadunval-

vonta, huoltosopimus ja muokkihuonetoiminta.  
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Laadunvalvonta 

Laadunvalvontaan liittyvien laitteiden hankintahintatiedot kerättiin käyttöomaisuus-

kirjanpidosta ja työn kustannukset sekä tekninen käyttöaika arvioitiin sairaalafyysi-

kon haastattelun perusteella (Vanhanen 2008a). Laadunvalvonnan kustannukseksi 

saatiin 30 767 €. Laskelma on esitetty Liitteessä 2. (Vanhanen 2008a) 

 

Huoltosopimus 

Huoltosopimus on arvoltaan 500 000 € ja se on voimassa 5 vuotta. Huoltosopimus 

sisältää tietojärjestelmien ylläpitoa. Huoltosopimuksen veloitukset sisältävät rahoi-

tuskustannukset, joten sille ei laskettu korkoa, toisin kuin kahdelle muulle hoitolait-

teita tukevalle toiminnolle. Lisäksi vuosittaiseen 100 000 € kustannukseen lisättiin 

360 € edestä hallinnollista työtä. Huoltosopimus kohdistettiin tasan kaikille kolmelle 

hoitolaitteelle, koska tietojärjestelmä liittyi kaikkien näiden käyttöön. Vuosikustan-

nukseksi muodostui 100 360 €. Huoltosopimuksen laskelma on liitteenä 3. (Vanhanen 

2008a) 

 

Muokkihuone ja muokkihuonetoiminta 

Kolmantena hoitolaitteita tukevana toimintona oli muokkihuonetoiminta. Siihen kuu-

luvat potilaan asetteluun käytettävät muotit ja tuet sekä  säteilykeilan muotoiluun liit-

tyviä suojat. Itse muokkihuoneessa on käsityökaluja ja uuni. Tekniseksi käyttöajaksi 

määriteltiin 12 vuotta ja investoinnit huoneen laitteisiin arvioitiin 20 000 € arvoisiksi. 

Työn kustannukseksi arvioitiin 10 500 € ja ainekustannuksiksi 5 000 €. Vuosikustan-

nukseksi muodostui 17 631 €. Muokkihuoneen kustannuslaskelma on liitteessä 4. 

(Vanhanen 2008a) 
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4.6.4 Hoitolaitteiden kustannukset 

 

Tietokonetomografialaite 

Tietokonetomografialaitteen (TT-laite) hankintahinta oli 394 257 €. Itse laitteen li-

säksi hoidon suunnittelupalveluun sisältyy laserjärjestelmä, hankintahinta 50 000 € ja 

Eclipse kuvatyöasema, hankintahinta 35 000 € (Näränen 2008). Tietojärjestelmän ja 

kuvankäsittelyjärjestelmän kustannukset on laskettu yhteisten kustannusten huoltoso-

pimuksen yhteydessä. Tekninen käyttöaika laitteella on 10 vuotta ja se päättyy vuon-

na 2013. Annuiteetiksi saatiin 59 088 €. Käytön kustannukset tulevat edellä lasketuis-

ta tukitoiminnoista kohdistusprosentilla kerrottuna. Yhteisistä kustannuksista erillise-

nä huoltokustannuksena käytettiin 5 000 € huoltoihin ja 5 000 € varaosiin (Vanhanen 

2008a). Yhteensä vuosikustannukseksi saatiin 125 991 €. Laskelma on liitteenä 5. 

 

 

Nykyinen lineaarikiihdytin (LK-95) 

Tutkimuksen tekoaikana lineaarikiihdytin LK-95 oli yksikön ainoa sädehoitolaite. 

Laitteen käyttö jatkuu myös uuden lineaarikiihdyttimen valmistuttua. Tämä kaksin-

kertaistaa sädehoitokapasiteetin. LK-95:n uudistaminen lähivuosina on todennäköistä 

(Vanhanen 2008c). Lineaarikiihdyttimen hankintahinta on ollut 271 768 € minkä li-

säksi laitteen käyttöön liittyvät moniliuskakollimaattori, hankintahinta 147 929 € ja 

Portalvision tietojärjestelmä 188 370 € (Näränen 2008). Säteilykeilan kartoitin on 

mukana laadunvalvonnan kustannuksissa ja tietojärjestelmät huoltosopimuksen kus-

tannuksissa. Lineaarikiihdyttimen tekninen pitoaika on 15 vuotta ja se päättyy vuonna 

2010 (Vanhanen 2008c). Yhteisistä kustannuksista erillisinä erinä oli 24 000 € huol-

toihin,  25 000 € varaosiin sekä 5 000 € aineisiin ja tarvikkeisiin. Yhteensä vuosikus-

tannukseksi saatiin  154 116 €. Liitteessä 6 on nykyisen lineaarikiihdyttimen vuosi-

kustannuksen laskelma. (Vanhanen 2008a) 
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Uusi lineaarikiihdytin (LK-08) 

Vuoden 2009 alussa käyttöön otettava lineaarikiihdytin tulee olemaan ensisijainen 

hoitolaite. Laitteen kustannukset laskettiin seuraavasti: hankintahinta laitteelle on      

1 500 000 € ja bunkkerille 1 160 000 € (Vanhanen 2008c). Moniliuskakollimaattori ja 

Portalvision ovat mukana vanhan lineaarikiihdyttimen laskelmassa. Laitteen tekninen 

käyttöaika on 10 vuotta ja se päättyy vuonna 2019. Käyttökustannusten kanssa vuosi-

kustannukseksi muodostuu yhteensä  422 380 €. Laskelma on liitteessä 7. (Vanhanen 

2008 a) 

 

 

4.6.5 Kokonaiskustannukset 

 

Sädehoitoyksikölle laskettiin ennakoidut kokonaiskustannukset vuodelle 2009 muo-

dostuvat muokatun tuloslaskelman kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista sekä laite-

kustannuksista tukitoimintoineen (taulukko 3) Kokonaiskustannukseksi saatiin  

1  716 929 €. 

 

Taulukko 3. Sädehoitoyksikön kokonaiskustannukset vuodelle 2009. 

Kiinteät kustannukset

Muokatusta tuloslaskelmasta 667 660 €
TT-laite 125 991 €
LK-95 154 116 €
LK-08 422 380 €

Kiinteät kustannukset yhteensä 1 370 147 €
Muuttuvat kustannukset 346 782 €

Kaikki yhteensä 1 716 929 €  
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4.7 Hoitolaitteiden kapasiteetti 

 

Kapasiteettitasot lineaarikiihdyttimelle LK-08 

Käytännössä hoitokertaa on vaikea toteuttaa laadun kärsimättä nopeammin kuin 

kymmenessä minuutissa. Teoreettinen kapasiteetti lineaarikiihdyttimelle määriteltiin 

10 minuutin hoitokertojen katkeamattomaksi sarjaksi läpi vuoden. Suuren vastuun 

takia laadunvalvontaan kuluva aika voidaan sisällyttää teoreettiseen kapasiteettiin 

(Vehmanen ja Koskinen 1997, s. 233). Laadunvalvontaan käytettiin keskimäärin 4 

tuntia viikossa mikä vastaa vuositasolla 1 248 hoitokertaa (Vanhanen 2008b). Tämä 

vähennettiin laskennallisesta teoreettisesta kapasiteetista, jolloin tulokseksi saatiin  

51 312 hoitokertaa vuodessa. 

 

Tavoitekapasiteetti saatiin vähentämällä käyttämättömät kaksi vuoroa vuorokaudessa 

ja viikonloput. Käytännön kapasiteetissa on vähennetty suunnitellut huollot. Normaa-

likapasiteetissa on vähennetty se aika työvuorosta, jota ei käytetä sädehoitojen toteut-

tamiseen. Taulukossa 4 ja kuvassa 10 on esitetty kapasiteettilaskelma lineaarikiihdyt-

timelle LK-08. Tavoitekapasiteetti on 21 % teoreettisesta kapasiteetista ja toteutunut 

kapasiteetin käyttöaste vuonna 2007 oli 71 % tavoitekapasiteetista. Teoreettiseen ka-

pasiteettiin verrattuna käyttämätöntä kapasiteettia oli 85 %. Suurin alentuma kapasi-

teetin käytössä aiheutuu työajan ulkopuolisen ajan suluista, joihin käytetään 80 % 

kapasiteetista.  
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Taulukko 4. Kapasiteettilaskelma lineaarikiihdyttimelle LK-08. Hoitokerta kestää 10 minuuttia. 
Hoitokerta sisältää potilaan vaihdon, asettelun henkilökohtaiseen maskiin ja hoitoalueen säteily-
tyksen.  

Hoitokertoja vuodessa Yksikkökustannus

Teoreettinen kapasiteetti 52560
Sisältäen laadunvalvonnan 51312 8,2 €

ilta- ja yövuoron seisokki 36135
viikonloput seisokki 4680
alentuma yhteensä 40815

Tavoitekapasiteetti 10497 40,2 €

suunnitellut huollot 720
alentuma yhteensä 720

Käytännön kapasiteetti 9777 43,2 €

päivävuoron muut työt 2340

Normaali kapasiteetti 7437 56,8 €

Toteutuma 2007 7500 56,3 €  
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Kuva 10. Lineaarikiihdyttimen LK-08 laitekustannus erilaisilla kapasiteetin käyttöasteilla. 

 

 

Kapasiteettitasot lineaarikiihdyttimelle LK-95 

Nykyisen lineaarikiihdyttimen kapasiteettitasot määriteltiin samalla tavalla kuin uu-

delle lineaarikiihdyttimelle edellä. Vain vuosikustannus poikkesi (154 116 €). Kapa-

siteetin kustannus laitteelle eri kapasiteetin käyttöasteilla oli: teoreettinen kapasiteetti 

3,0 € / hoitokerta, tavoitekapasiteetti 14,7 € / hoitokerta, käytännön kapasiteetti 15,8 € 

/ hoitokerta ja normaalikapasiteetti 20,7 € / hoitokerta. Vuoden 2007 toteutuneen ka-

pasiteetin mukainen laitekustannus oli 20,5 € / hoitokerta. Nykyinen lineaarikiihdytin 

on periaatteessa ylittänyt teknisen käyttöikänsä, mutta sitä voidaan uudistusten ansi-

osta käyttää vielä vuoteen 2010 asti. Laitteen käyttökustannukset on laskettu 15 vuot-

ta kohti verrattuna uuden LK-08:n 10 vuoteen. Hankintahinnan ohella pidempi käyt-

töaika selittää LK-95:n edullisempaa käyttökustannusta hoitokertaa kohti. Kapasiteet-

tilaskelma LK-95:lle on liitteessä 8. 
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Kapasiteettitasot tietokonetomografialaitteelle 

Tietokonetomografialaitetta käytetään hoidon suunnitteluun. Vuonna 2007 toteutui 

400 kuvausta tässä käyttötarkoituksessa. Lisäksi TT-laitetta on käytetty diagnostiik-

kakeskuksen oman TT-laitteen käyttökatkojen aikana diagnostiikkakeskuksen tarpei-

siin. TT-laitteen teoreettinen kapasiteetti sädehoidon suunnittelun laskettiin samoin 

kuin lineaarikiihdyttimille. Kuvaukseen käytetään keskimäärin 10 minuuttia ja poti-

laan hoitoinformointiin samassa yhteydessä 30 minuuttia. Potilaan informointi voitai-

siin kuitenkin tehdä riippumatta hoitolaitteesta joten ohjausaikaa ei laskettu teoreetti-

seen kapasiteettiin mukaan. Teoreettinen kapasiteetti TT-laitteelle oli 51 312 kuvaus-

ta vuodessa jolloin yhden kuvauksen laitekustannukseksi tulisi 2,5 € / kuvaus. Toteu-

tunut laitekapasiteetin kustannus vuodelta 2007 oli 125 991 € / 400 kuvausta = 315 € 

/ kuvaus. Toteutuneen kapasiteetin kustannusta alentaisi diagnostiikkakeskuksen to-

teutunut käyttö samalla kaudella, mutta tätä vaikutusta ei laskettu erikseen. 
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5 Synnytykset ja naistentaudit 

 

 

5.1 Toiminnan laajuus 

 

Synnytykset ja naistentaudit -yksikkö muodostuu Etelä-Karjalan keskussairaalassa  

kahdesta osastosta ja kahdesta poliklinikasta: 

  

1. Synnytyssalit 

2. Äitiyspoliklinikka 

3. Naistentautien poliklinikka 

4. Synnytysten ja naistentautien vuodeosasto.  

 

Synnytysten määrät 

Vuonna 2007 yksikössä oli 1 159 synnytystä, joista 21 oli kaksosia. Perhesynnytyk-

siä, eli sellaisia joissa synnyttäjällä oli seuralainen, oli 87,8 %. Normaalisti synnytyk-

sen hoitaa kaksi kätilöä, joista toinen avustaa ja toinen vastaa synnytyksestä. Lääkärin 

toimenpiteitä on viime vuosina vaatinut noin 30 % synnytyksistä. Tällaisia toimenpi-

teitä ovat esimerkiksi sektio (keisarileikkaus) 17-22 %, imukuppiveto 5-7 %, re-

peämän ompelu tai istukan käsin irrotus, yhteensä noin 1-2 % kaikista synnytyksistä. 

Edellä mainituista toimenpiteistä muut paitsi imukuppiveto, vaativat lisäksi anestesi-

aa. Mikäli imukuppiveto ei onnistu, tehdään sektio. (Lindh 2008;Valpas 2008) 

 

Sektiot 

Sektio tehdään tarvittaessa, lääketieteellisin perustein. Vuonna 2007 elektiivisiä eli 

ennalta sovittuja sektioita oli 96. Elektiivisiä sektioita tehdään 1-2 päivässä tiistaisin 

ja torstaisin. Elektiiviseen sektioon pääsee myös isä mukaan. Ei elektiivisiä eli kii-

reellisiä sektioita tehtiin samana vuonna 101. Kiireellinen sektio tehdään esimerkiksi 
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silloin, kun suunniteltuun sektioon aikataulutetun synnyttäjän synnytys käynnistyy 

ennen suunniteltua ajankohtaa. Vuonna 2007 tehtiin 22 hätäsektiota. Hätäsektiossa 

lapsi otetaan ulos leikkauksen avulla minuuteissa sektiopäätöksestä. Hätäsektiot teh-

dään oman gynekologin toimesta sairaalan leikkaussalissa. Anestesiologi on leikka-

usosastolla. Hätäsektoissa synnytysosaston kätilöt ja sairaala-apulainen valmistelevat 

potilaan ja toinen kätilö jää instrumenttihoitajaksi, kunnes leikkausosaston leikkaus-

ryhmä saapuu paikalle. Hätäsektioon tai kiireelliseen sektioon ei sovelleta perhesyn-

nytyskäytäntöä. (Lindh 2008) 

 

 

5.2 Hoitoprosessi 

 

Äitiyspoliklinikka 

Synnyttäjät tulevat sairaalan äitiyspoliklinikalle alkuraskaudessa raskausviikoilla 11-

12, jolloin arvioidaan sikiön kehityshäiriön riskiä (21-trisomia). Niille äideille, jotka 

ovat osallistuneet tähän seulontaan, tehdään rakenneultraäänitutkimus raskausviikolla 

21-22. Jos äiti haluaa osallistua ainoastaan sikiön rakenneultraäänitutkimukseen, teh-

dään se raskausviikolla 18-20. Neljäkymmentä vuotta täyttäneille äideille, tai jos per-

heeseen on syntynyt kromosomeiltaan poikkeava lapsi, tarjotaan mahdollisuus osal-

listua lapsivesitutkimukseen raskausviikolla 16. Äitiyspoliklinikalla seurataan ja ohja-

taan potilasta tarvittaessa synnytykseen asti. Äitiyspoliklinikan toiminta-ajan ulko-

puolella, kello 15:00 - 7:00 ja viikonloppuisin, potilasneuvontaa antavat puhelimitse 

synnytyssalin vuorossa olevat kätilöt.  

 

Neuvolat seulovat riskiryhmät ja lähettävät tarvittaessa tulevat synnyttäjät äitiyspoli-

klinikalle arviointiin. Muualta tulleilta synnyttäjiltä kuten matkailijoilta, pyritään 

saamaan tarpeelliset tiedot haastattelun avulla. Mikäli neuvolatietoja ei ole käytettä-

vissä, niin tarvittavat tutkimukset tehdään itse. Synnytyspelkodiagnoosi voi lisätä 

tehtävien sektioiden lukumäärää. Kivunlievityksestä kerrotaan äitiyspoliklinikalla ja 
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synnytysvalmennuksessa. Äitiyspoliklinikalla voidaan keskustella synnytyspeloista 

hoitajan ja lääkärin kanssa, erikseen varattavalla ajalla. (Lindh 2008) 

 

Äitiyspoliklinikkaa kuormittavat enenevässä määrin muun muassa diabetesta sairas-

tavat äidit, synnytyspelkoiset ja päihdeongelmaiset. Diabetestä sairastavien potilaiden 

äitiyspoliklinikkatoimintaan osallistuu myös sisätautilääkäri. Tehtävien seulontojen 

lukumäärät ovat lisääntyneet viime vuosina. Esimerkiksi ultraäänitutkimuksia tehtiin 

potilasta kohti aiemmin vain yksi, mutta nykyisin tehdään keskimäärin kaksi alkuras-

kauden ultraääniseulontatutkimusta raskautta kohti. Vuonna 2007 äitiyspoliklinikalla 

toteutui keskimäärin kaksi käyntiä synnyttäjää kohti. Synnyttäjistä otetaan vähintään 

kaksi verikoetta raskauden aikana. Ensimmäinen äitiyspoliklinikalla käynnin yhtey-

dessä ja toinen synnytykseen tultaessa. Taulukossa 5 on vuonna 2007 toteutuneet 

äitiyspoliklinikan käyntimäärät sekä hoitohenkilökunnan että lääkäreiden osalta. 

(Lindh 2008) 

 

   

Taulukko 5. Äitiyspoliklinikan toteutuneet käynnit vuodelta 2007 jaoteltuna käyntityypin, käyn-
tiajan ja vastaanottajan mukaan (Timonen 2008). 

Hoito-
henkilökunta 

Lääkärit 

Ensikäynti, konsultaatio 1118 708
Uusintakäynti 922 1416

klo 8-15 9 302

klo 16-7 15 258

YHT. 24 560

klo 8-15 2 80

klo 16-7 7 74

YHT. 9 154

33 714
2073 2838

YHTEENSÄ

KAIKKI KÄYNNIT

YHTEENSÄ
Päivystyskäynti, konsultaatio 
päivystysaikana ma-pe

la-su

YHTEENSÄ

 

 

 

Taulukossa 6 on äitiyspoliklinikan vastaanottokäyntien aiheita ja käyntimääriä vuo-

delta 2008 elokuuhun asti. Kertymä vuoden 2008 alusta on 1470 käyntikertaa. Suu-

rimmat käyntimäärät ovat tulleet ultraäänilaitteella tehtävästä sikiön rakennetutki-
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muksesta (603 kertaa), sekä niskaturvotustarkastuksesta ja seerumiseulonnasta (491 

kertaa). Edellä mainitut sikiöiden kehityshäiriötutkimukset ovat osa vapaaehtoista 

äitiyshuoltoa. (Valpas ja Timonen 2008) 

 

 

Taulukko 6.  Äitiyspoliklinikan vastaanottokäyntien aiheita. Osa käynneistä jatkui lääkärin 
vastaanotolla. Lukumäärät ovat vuoden 2008 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta (Timonen 
2008).  

Dieetin ohjaus 41
Istukan paikan tarkastus 26
Niskaturvotus 86
Niskaturvotus + seerumiseula 491
Pistosopetus 27
Rakenne-UÄ 603
Sydänäänikäyrä 32
Synnytyspelkokeskustelu 27
Tarjonnan tarkistus 15
Todettu raskaus 122
YHTEENSÄ 1470  

 

 

Synnyttäminen 

Synnytys sitoo yhden kätilön koko ajaksi ja ponnistusvaiheessa lisäksi toisen kätilön 

noin tunnin ajaksi. Synnytysten määrää on vaikea ennakoida tarkasti. Kätilöiden riit-

tävä määrä kuormituspiikeissä pyritään turvaamaan joustoilla. Jousto perustuu työ-

vuoron jatkamiseen tarvittaessa tai vapaalla olevan työntekijän hälytykseen. Tila-

päisapua voi saada myös yksikön vuodeosastolta C3 tai äitiyspoliklinikalta. Ensisijai-

nen vaihtoehto on kuitenkin C3-osaston työntekijät, muun muassa saman vuorojärjes-

telmän ja osastojen välisen tehtäväkierron ansiosta. Vuodeosaston ja synnytyssalin 

kätilöt ovat mukana tehtäväkierrossa siten, että he työskentelevät 1-2 vuotta kerral-

laan kummallakin osastolla. Tehtäväkierrolla pyritään varmistamaan riittävän laaja 

osaaminen ja turvaamaan äkillisessä kuormitustilanteessa osaavan työvoiman saata-

vuus. (Lindh 2008) 
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Synnyttäjän edelleen lähettäminen 

Yleensä alle 33 raskausviikkoa olevat tai muuten riskiraskaudeksi luokiteltavat syn-

nyttäjät lähetetään synnyttämään Helsinkiin Naistenklinikalle. Lähettämisen syy on 

pienten lasten hoidon rajoitukset EKKS:ssa. Lähettämisestä päättävät gynekologi ja 

lastenlääkäri. Potilas siirretään ambulanssilla vastaanottavaan synnytysyksikköön 

mieluiten ennen synnytystä. Mikäli arvioidaan, että synnytys voi tapahtua matkan 

aikana, niin kätilö lähtee potilaskuljetukseen mukaan saattajaksi. (Lindh 2008) 

 

Synnytysvalmennus 

Vuonna 2007 aloitettiin synnytysvalmennus, joka koostuu dia-esityksestä ja kierto-

käynnistä synnytyssalissa. Synnytysvalmennuksen pitää kätilö ja siihen kuluu kaksi 

tuntia viikossa. Lisäksi kerran viikossa yksi kätilö pitää tunnin mittaisen esittelykier-

roksen synnytyssalissa. 

 

 

5.3 Kapasiteetin määrittely 

 

5.3.1 Henkilöresurssit 

 

Hoitohenkilöstö ja sairaala-apulaiset 

Hoitohenkilöstöä on yksikössä kokoaikaiseksi työksi laskettuna noin 48 henkeä. Pää-

osin he ovat kätilöitä, mutta yksikön vuodeosastolla työskentelee myös vanhan koulu-

tusjärjestelmän mukaan koulutettuja lastenhoitajia. Osastonhoitajan virka on koko 

naistentautien ja synnytysten yksikön hoitohenkilökunnan yhteinen hallinnollinen 

virka. Osastonhoitajan varamiehenä on hoitotyöhön osallistuva apulaisosastonhoitaja.  

 

Synnytyssaleissa ja vuodeosastolla työskennellään kolmessa vuorossa. Käytössä on 

työaika, jonka sisällä voidaan päivätasolla joustaa. Työaika on hoitajille 38 tuntia 15 
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minuuttia viikossa ja kolmelle viikolle 114 tuntia 45 minuuttia. Työlistat tehdään 

kolmeksi viikoksi kerrallaan. (Lindh 2008) 

 

Synnytyssalissa on kaikissa vuoroissa kaksi kätilöä ja sairaala-apulainen. Iltavuoron 

sairaala-apulainen käy lisäksi siivoamassa naistentautien poliklinikan. Synnytyssalin 

vuorossa olevat kätilöt ottavat vastaan myös päivystyspotilaat ja antavat puhelinneu-

vontaa 24 tuntia vuorokaudessa. Puhelinneuvontaan käytettyä aikaa ei kirjata erikseen 

tietojärjestelmiin. Naistentautien- ja äitiyspoliklinikoilla tehdään vain päivävuoroa. 

Naistentautien poliklinikalla työskentelee 2 kätilöä, yksi lastenhoitaja ja osastosihtee-

ri. Osastosihteereitä on yksikössä yhteensä kolme ja puoli. Äitiyspoliklinikalla työs-

kentelee kaksi kätilöä ja osastosihteeri. Sairaala-apulaisia on yhdeksän. Heistä neljä 

työskentelee vuodeosastolla ja viisi synnytyssaleissa. (Lindh 2008) 

 

Vuodeosasto 

Synnytys ja naistentautien vuodeosastolla C3 työskennellään kolmessa vuorossa: 

Aamuvuorossa on 4-7 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa työntekijää (kätilöitä, sairaan-

hoitajia ja lastenhoitaja). Iltavuorossa 4-5 ja yövuorossa 3 työntekijää. Hoitohenkilö-

kunnan lisäksi vuodeosastolla työskentelee 2 sairaala-apulaista aamuvuorossa ja yksi 

on iltavuorossa. Yövuorossa ei ole sairaala-apulaista. (Lindh 2008) 

 

Lääkärit 

Yksikössä on kahdeksan lääkärin virkaa: erikoislääkäreitä (gynekologeja) on kuusi ja 

erikoistuvia sairaalalääkäreitä kaksi. Lääkärit sijoittuvat siten, että kutakin neljää yk-

sikköä kohti on kaksi lääkäriä.  
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5.3.2 Toimitilat 

 

Vuonna 2009 valmistuvaan uuteen G-siipeen tulee synnytykset ja naistentaudit -

yksikölle uusia toimitiloja. Osa toiminnoista siirtyy uuteen rakennukseen sen valmis-

tuttua. Nykyiset synnytyssalitilat remontoidaan ja remontoituihin tiloihin sijoitetaan 

synnytysosaston vuodeosasto. Tässä tutkimuksessa synnytykset ja naistentaudit -

yksikön toimintaa pyrittiin arvioimaan ensisijaisesti uusien toimitilojen näkökulmas-

ta. Uudet tilat eivät pyri tuomaan synnytyksiin mainittavaa lisäkapasiteettia, mutta 

yksittäiset salit ovat kuitenkin tilavampia kuin vanhat. Myös varustelultaan uudet tilat 

tulevat olemaan entistä toimivampia.  

 

Synnytyssaleja on tällä hetkellä viisi. Normaalissa synnytyskäytössä on neljä suu-

rempaa synnytyssalia. Viides, pienempi sali, toimii eristyssalina, minkä lisäksi siellä 

tehdään esimerkiksi syöksysynnytyksiä ja ruuhkaan tai kiiretilanteisiin liittyviä toi-

menpiteitä. Sulkutilallista synnytyssalia ei ole ollut aiemmin käytössä, mutta uuteen 

siipeen sellainen valmistuu. Nykyisin käytössä on kaksi yhden hengen tarkkailuhuo-

netta, mutta uusiin tiloihin on tulossa kaksi kahden hengen tarkkailuhuonetta. Tark-

kailutilan puute voi muodostua toimintaa rajoittavaksi pullonkaulatekijäksi kii-

reaikoina tai jos toiminta-astetta haluttaisiin nostaa. Normaalitilanteessa, kun ruuhkaa 

ei ole, synnytyssaleja voidaan käyttää tarkkailutilana. (Lindh 2008) 

 

Uuteen siipeen tulee myös oma leikkaussali. Tähän asti kaikki leikkaukset on tehty 

sairaalan pääleikkaussalissa. Potilaat on siirretty leikkausosastolle leikattavaksi ja sen 

jälkeen tyypillisesti synnytysten ja naistentautien vuodeosastolle toipumaan. Uudessa 

mallissa anestesiologi tulee leikkausosastolta synnytysosaston leikkaussaliin hoita-

maan anestesian. Anestesiologin kannalta tämä voi olla ongelmallista, sillä hänellä 

saattaa olla leikkausosastolla muita samaan aikaan operoitavia potilaita. (Valpas 

2008a ) 
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Uudessa siivessä on leikkaussali, kaksi tarkkailuhuonetta ja neljä synnytyssalia, joista 

yksi on eristyssali. Vanhat tilat poistuvat kokonaan käytöstä.  

 

 

5.4 Kapasiteetin kustannus 

 

Tutkimuksessa kapasiteetti arvioitiin synnytystoiminnan näkökulmasta. Synnytyksis-

tä ei EKKS:ssa ole tehty aiemmin prosessikuvausta eikä sitä tehty tässäkään tutki-

muksessa tutkimuksen rajausten takia. Prosessikuvauksen avulla voisi arvioida vaih-

toehtoisten etenemismallien todennäköisyyksiä ja liittää näihin kustannustietoja. Näin 

voitaisiin saada synnytyksille kustannustietoa, jota voitaisiin käyttää esimerkiksi pal-

velun kustannusperusteiseen hinnoitteluun.  

 

Yksikön synnytyskapasiteetti muodostuu toimitiloista, laitteista, henkilöstöstä, pro-

sesseista ja yksikköä tukevista yhteisistä palveluista. Yksikön kokonaiskustannukset 

ilman aineita ja tarvikkeita muodostuvat näiden resurssien käytöstä. Yksikön kustan-

nustietoja ei ollut suoraan saatavilla, joten kustannuksia pyrittiin arvioimaan talousra-

portoinnin tuloslaskelmien avulla kuten kahdessa muussakin tutkimuksen kohteena 

olevassa yksikössä. Tuloslaskelmaksi valittiin uusin toteutunut vuosi eli 2007. Meno-

ja oli kohdistettu yhteiskustannuspaikalle, naistentautien poliklinikalle, synnytysosas-

tolle ja synnytysten ja naistentautien vuodeosastolle. Äitiyspoliklinikka kuuluu syn-

nytyssalin kanssa samaan kustannuspaikkaan. Yhteiskustannuspaikalla on esimerkik-

si kaikkien lääkäreiden palkat ja ulkoisten palveluiden ostoja. Koska naistentautien 

poliklinikka liittyy synnytysprosessiin vain välillisesti, vähennettiin sen osuus koko 

yksikön yhdistetystä tuloslaskelmasta. Tämä toteutettiin Cognoksen custom-subset -

toiminnolla valitsemalla neljästä kustannuspaikasta kolme yhdistetyksi tuloslaskel-

maksi liite 9. Yhdistettyyn tuloslaskelmaan jäi tämän jälkeen edelleen naistentautien 

poliklinikan lääkäreiden palkkojen ja ulkoa ostettujen palveluiden osuus. Tämä epä-

tarkkuus arvioitiin suhteellisen pieneksi eikä sitä laskettu pidemmälle. Suoraan nais-
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tentautien poliklinikalle kohdistettujen toimintakulujen osuus koko yksikön toiminta-

kuluista oli vuonna 2007 noin 5 %. 

 

Valitun vuoden 2007 tuloslaskelman edustavuutta pyrittiin arvioimaan vertailemalla 

synnytysten toteutunutta toiminta-astetta vuosien 2004-2007 tuloslaskelmien kului-

hin. Toisin kuin päiväkirurgisen yksikön kohdalla, synnytysten osalta ei muodostettu 

ennakoivaa tuloslaskelmaa kuluvalle vuodelle, koska toimintaolosuhteet olivat muut-

tuneet edellisestä vuodesta vain vähän. Kaudella 2004-2007 synnytysten määrä vuotta 

kohti on vaihdellut välillä 1103-1165. Tutkituista vuosista vuosi 2005 poikkesi sel-

västi muista (kuva 11). Tällöin synnytyksiä oli eniten ja myös kulut olivat alemmat 

kuin vuosina 2004 tai 2006. Vuosina 2004, 2006 ja 2007 kirjatut kulut sen sijaan kas-

voivat odotetulla tavalla, keskimäärin 6 % vuodessa. Vuoden 2005 poikkeamaa talo-

usraportoinnissa selvitettiin tarkemmin. Kaudella 2004-2007 palkat sivukuluineen 

ovat kasvaneet tasaisesti. Asiakaspalveluiden osto on sen sijaan notkahtanut vuonna 

2005 ja pysynyt alhaalla vuonna 2006, mutta noussut uudelleen vuonna 2007. Hoito-

tarvikkeita ja apteekkivalmisteita on kirjattu 2005 selvästi vähemmän kuin edellisenä 

vuonna. Osastonhoitajan mukaan asiakaspalveluiden oston, hoitotarvikkeiden ja ap-

teekkivalmisteiden vaihtelua saattaa selittää normaali potilaiden valikoituminen ja 

eräiden kalliiden laitehuoltojen  ajoittuminen tietyille tilikausille. Näiden selittävien 

tekijöiden perustella vuosi 2005 luokiteltiin erikoistapaukseksi ja vuotta 2007 päätet-

tiin käyttää edustamaan lähiaikojen todellista kustannusrakennetta. Tuloslaskelma on 

liitteenä 9. 
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Kuva 11.  Synnytykset ja naistentaudit -yksikön vuosittaiset toimintakulut ilman naistentautien 
poliklinikkaa ja synnytysten lukumäärät.  Kuvassa vuosi 2005 erottuu selvästi muista vuosista. 
Erot analysoitiin ja vuosien 2004, 2006 ja 2007 tasaisen kehittymisen perusteella pääteltiin, että 
vuoden 2007 tuloslaskelmaa voidaan käyttää yksikön nykyisen kustannusrakenteen arviointiin. 
(Lähde: EKKS talousraportointijärjestelmä) 

 

 

Pullonkaulat 

Pullonkauloja etsittiin pohtimalla miten vuosittaisen synnytysten määrän nostaminen 

nykyisestä noin 1 200 synnytyksestä 1 500:een tarkoittaisi käytännössä. Lisäyksen 

oletettiin jakautuvan tasaisesti vuoden ajalle. Synnytysten määrä 1500 valittiin, koska 

sen katsottiin mahdollistavan riittävän määrän erilaisia synnytystapahtumia henkilö-

kunnan ammattitaidon kehittymisen kannalta (Valpas 2008). Kuukausitasolla tämä 

tarkoittaisi 25 synnytyksen lisäystä eli noin yksi ylimääräinen synnytys vuorokautta 

kohti tai 0,28 synnytystä lisää työvuoroa kohti. Vuonna 2008 toteutuneet synnytys-

määrät vuorokautta kohti ovat vaihdelleet nollasta yli kymmeneen. Keskimäärin vuo-

den 2007 toteutuman mukaan synnytyksiä on ollut 1 159 synnytystä / 365 päivää = 

3,18 vuorokaudessa. Keskimääräinen 0,28 synnytyksen lisäys vaikuttaisi siis olevan 

mahdollinen ainakin lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä tähtäimellä potilasmäärän lisäys 

aiheuttaisi välitöntä ylimääräistä työtä henkilökunnalle 1500-1200/1200 = 25 % ny-

kyiseen työmäärään verrattuna. Koska synnytysten määrän lisääminen lisäisi myös 
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päällekkäisten tapahtumien todennäköisyyttä, niin toiminta-asteen nostamisella olisi 

myös välillisiä kuormittavia vaikutuksia. Toimitilojen puolesta toiminta-asteen nos-

taminen olisi mahdollista toimintaa suunnittelemalla (Valpas 2008). Ensimmäisen 

pullonkaulan toiminta-asteen nostamiselle näytti muodostavan henkilökunnan määrä. 

Mikäli henkilökuntaa lisättäisiin samassa suhteessa kuin toiminta-astetta nostettaisiin, 

voitaisiin toiminta-asteen nosto toteuttaa 1 500 synnytykseen. 

 

 

5.5  Kapasiteettitasot 

 

Synnytystoiminnan erityispiirteet 

Synnytykset ja naistentaudit -yksikkö poikkesi kahdesta muusta tutkitusta yksiköstä 

työvuorojärjestelmän osalta. Muissa yksiköissä kapasiteetin käyttöä pystyttiin tehos-

tamaan pelkästään laajentamalla toiminta-aikaa. Synnytykset ja naistentaudit -

yksikössä toiminta-ajan jatkamisen mahdollisuutta ei ollut. Kolmivuorotyön lisäksi 

synnytykset poikkeavat toisistaan huomattavasti. Sädehoidossa yksi sädehoitoaika oli 

10 minuuttia potilasta kohti, päiväkirurgiassa saliaika vaihtoineen oli 90 minuuttia 

toimenpidettä kohti. Synnytyksen kesto sen sijaan, ei ennusta kovin hyvin synnytyk-

sen kustannuksia. Lyhytkestoinen synnytys, kuten hätäsektio voi aiheuttaa suuren 

kustannuksen. Pitkäkin synnytys voi olla kustannuksiltaan edullinen, jos käytetään 

synnytyssalia jolle ei ole sillä hetkellä vaihtoehtoista käyttöä, synnytys sujuu normaa-

listi ja sen pystyy hoitamaan kätilö-työpari. Kaikkein suurimmat kustannukset synty-

vät, jos synnytyksessä joudutaan äidin tai lapsen siirtoihin muihin yksiköihin lääke-

tieteellisin perustein, tai äärimmäisessä tapauksessa tapahtuisi hoitovirhe.  

 

Edellä kuvatuista syistä johtuen, teoreettisen kapasiteetin käsitettä ei pidetty kovin 

käyttökelpoisena EKKS:n synnytystoiminnassa. Eräänlaisen teoreettisen kapasiteetin 

voisi laskea esimerkiksi siten, että mitattaisiin kaikkien synnytysten kestojen keskiar-

vo EKKS:sta tai kerättäisiin vastaavia tietoja lääketieteellisistä julkaisuista. Kalente-
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rivuoden aika jaettaisiin keskimääräisellä synnytyksen kestoajalla, ja kerrottaisiin 

osamäärä viidellä nyt käytössä olevalla synnytyssalilla.  

 

Teoreettisen kapasiteetin sijaan tavoitekapasiteetti voisi olla synnytystoiminnassa 

mielekkäämpi kapasiteetin käyttöasteen korkeimpana arvona. Määritelmän mukaan 

”Tavoitekapasiteetti on se tuotanto, joka voidaan saada aikaan, kun teoreettisesta 

kapasiteetista vähennetään suunniteltu hukka”. Jos suunniteltu hukka kuvaisi synny-

tystoiminnan riskejä alentavaa varmuusmarginaalia, niin tavoitekapasiteetin voisi 

määritellä seuraavasti (kaava 5):  

 

 

 (5) 

 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty toiminta-asteen nosto 1 500:een voisi edustaa yksikön 

synnytysten tavoitekapasiteettia. Tällöin teoreettisen kapasiteetin arvo voitaisiin etsiä 

riskien arvioinnilla ja hallinnalla (kaava 6). Riskien arvioinnissa tulisi huomioida ai-

nakin lääketieteelliset ja toiminnanohjaukseen liittyvät riskit. Riskien arviointi rajat-

tiin pois tästä tutkimuksesta. 

 

 (6) 

 

 

 

 

Synnytystoiminnan Teoreettinen Hyväksytty

tavoitekapasiteetti kapasiteetti riski
= -

Synnytystoiminnan Hyväksytty

teoreettinen kapasiteetti riski
= +1500
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6 Päiväkirurgia 

 

 

6.1 Toiminnan laajuus 

 

Päiväkirurgia määritellään toiminnaksi, joka sisältää leikkaussalissa laajassa puudu-

tuksessa tai yleisanestesiassa tehtävän ennalta suunnitellun toimenpiteen, eikä potilas 

toimenpiteen yhteydessä yövy sairaalassa. Päiväkirurgisen toiminnan etuna potilaalle 

on lyhentynyt sairaalassaoloaika ja pienentynyt häiriö jokapäiväiseen elämään. Sai-

raala hyötyy päiväkirurgiasta pienentyneen resurssien kulutuksen ja nopeutuneiden 

läpimenoaikojen ansiosta. (Viitamäki 1996, s. 6-9) 

 

Päiväkirurginen yksikkö on perustettu Etelä-Karjalan keskussairaalaan syksyllä 1997. 

Se kuuluu hallinnollisesti leikkausosastoon ja edelleen operatiiviseen tulosyksikköön. 

Uudet päiväkirurgiaa varten suunnitellut tilat valmistuivat toukokuussa 1998. Sen 

jälkeen yksikköön on tehty laajennuksia. Tällä hetkellä yksikössä on viisi leikkaussa-

lia ja yksi täysin varusteltu toimenpidehuone, jossa pystyy tekemään pieniä operaati-

oita. Toimenpidehuoneessa tehdään usein kipupoliklinikan toimenpiteitä, kuten puu-

dutuksia. Koska toimenpidehuoneessa ei tutkimuksen tekoaikana tehty päiväkirurgi-

sen yksikön toimenpiteitä, sitä ei laskettu mukaan yksikön salikapasiteettiin. (Koso-

nen 2008) 

 

 Yksikkö toimii viitenä arkipäivänä viikossa noin 42 viikkoa vuodessa. Vuonna 2007 

toteutui 209 toimintapäivää. Keskimääräiseksi vuosittaiseksi toimintapäivien luku-

määräksi arvioitiin tapahtumapäiväkirjan perusteella 210 päivää. Kesäsulun pituus on 

ollut noin 5-6 viikkoa vuodessa. Muut sulut ovat sijoittuneet joululle ja pääsiäiselle. 

Vuonna 2007 toteutettiin 2 625 toimenpidettä. Toteutuneiden toimenpiteiden lisäksi 

yksikön kapasiteettia käyttävät vahvistetulta leikkauslistalta tehtävät peruutukset. 
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Vuonna 2007 peruutuksia toteutui 106 kpl (4 %). Peruutusten syyt voidaan jakaa kar-

keasti neljään ryhmään: 

 

1. Lääkärin arvio soveltumattomuudesta päiväkirurgiseen hoitoon (potilaan ti-

lanne muuttunut ensimmäisen hoitopäätöksen jälkeen) 25 %. 

2. Ylähengitystieinfektio  25 %.  

3. Potilaan spontaani parantuminen odotusaikana 25 %. 

4. Muut syyt  25 %.  

 

Luokka - muut syyt, pitää sisällään seikkoja joihin voidaan vaikuttaa. Toteutuneita 

syitä ovat olleet esimerkiksi puutteet tiedonkulussa (posti ei kulkenut) tai annettujen 

ohjeiden noudattamisessa (syötiin vaikka ei olisi saanut). (Kosonen 2008) 

 

Sen lisäksi, että päiväkirurginen yksikkö tuottaa palveluita oman yksikkönsä sisällä, 

se tuottaa anestesiapalveluita vuoroviikoin suu- ja silmäpoliklinikoille. Kumpaankin 

klinikkaan toteutui vuonna 2007 yhteensä noin 60 toimenpidettä (noin 30 kumpaan-

kin klinikkaan). Liikkuvassa ryhmässä on mukana päiväkirurgisesta yksiköstä anes-

tesialääkäri ja anestesiasairaanhoitaja. (Kosonen 2008) 

 

 

6.2 Hoitoprosessi 

 

Yksikön potilaiksi valikoidaan vain sellaisia potilaita, jotka arvioidaan voitavan hoi-

taa päiväkirurgisesti. Toimenpiteen soveltuvuus päiväkirurgisesti suoritettavaksi pyri-

tään varmistamaan neljän osa-alueen vaatimuksilla: 

 

1. Päiväkirurgisen toimenpiteen fyysinen soveltuvuus potilaalle ja toimenpiteen 

sopivuus päiväkirurgisesti toteutettavaksi. 

2. Anestestesiologinen sopivuus. 
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3. Psyykkinen sopivuus. 

4. Sosiaalinen sopivuus (huoltajatasoista seuraa on oltava saatavilla 24 tuntia toi-

menpiteestä). 

 

Vaatimukset pyritään täyttämään haastatteluilla ja potilasohjauksella. Potilasohjauk-

sen merkitys nähdään yksikössä suurena. (Kosonen 2008)  

 

Päiväkirurgisen yksikön keskimääräinen saliaika vuonna 2007 oli 73 minuuttia, josta 

keskimääräinen leikkausaika oli 36 minuuttia. Saliaika sisältää potilaan tulon saliin, 

toimenpiteen valmistelut, leikkaustoimenpiteen ja siirron pois salista. Saliajan lisäksi 

toimenpiteelle varataan aikaa mahdolliseen vaihtosiivoukseen. Keskimääräinen sali-

aika on pidentynyt toiminnan alusta lähtien, jolloin se oli 52 minuuttia. Syynä piden-

tymiseen pidetään aiempaa vaativampien toimenpiteiden toteuttamista päiväkirurgi-

sesti. Keskimääräinen heräämöaika oli 3 tuntia 15 minuuttia. Heräämöajassa ei ole 

tapahtunut ajan mittaan muutoksia. Valmisteluun ja haastatteluihin  varataan puolesta 

tunnista kahteen ja puoleen tuntia toimenpidettä kohti leikkauspäivänä. Yhteensä po-

tilasta kohti aikaa kuluu enintään noin 7 tuntia. Ensimmäiset potilaat tulevat yksikön 

vastaanottoon kello 7:00 ja päivän viimeiset potilaat tulevat 13:00:een mennessä. En-

simmäiset kotiutukset toteutetaan kello 10-11 aikaan aamulla. (Kosonen 2008) 

 

 

6.3 Kapasiteetin määrittely 

 

6.3.1 Yleiskuvaus 

 

Päiväkirurgisen yksikön kapasiteetti muodostuu toimitiloista, henkilöstöstä, koneista 

ja kalustosta sekä prosesseista. Toimitiloja ovat vastaanotto, tutkimushuoneet, viisi 

leikkaussalia, heräämöt, toimenpidehuone, varasto- ja sosiaalitilat (Kosonen 2008).  
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Sairaanhoidon ja anestesialääkäreiden kapasiteetti riitti tutkimuksen aikaan neljän 

salin käyttöön. Viides sali oli niin sanottuna vaihtosalina tasaamassa kuormaa. Viides 

sali ei siis ollut tutkimushetkellä täysin tuottavaa muttei myöskään täysin tuottama-

tonta kapasiteettia. (Hietaranta 2008)  

 

 

6.3.2 Henkilöresurssit 

 

Sairaanhoitajia on noin 20-22 ja yksi hoitotyöhön osallistuva apulaisosastonhoitaja. 

Yksi sali sitoo toimenpiteen aikana anestesiahoitajan, valvovan hoitajan ja instru-

menttihoitajan. Kaksi hoitajaa työskentelee vastaanotossa. He haastattelevat toimen-

piteeseen tai esikäynnille tulevat potilaat. Osa haastatteluista tehdään puhelimitse. 

Heräämössä työskentelee viisi sairaanhoitajaa. Hoitohenkilöstön lisäksi yksikössä 

työskentelee yksi välinehuoltaja ja kolme sairaala-apulaista. Hoitotyötä vaikeuttaa 

huono sijaistilanne. Sen lisäksi henkilöstöresurssit joutuvat koetukselle pienten lapsi-

potilaiden kanssa, sillä lapset vaativat aikuisia enemmän työtä ja valvontaa useissa 

hoitoprosessin vaiheissa. Esimerkiksi heräämössä, pienen lapsen välitön leikkauksen 

jälkeinen valvonta, sitoo yhden hoitajan kokonaan. (Kosonen 2008)  

 

Yksikössä työskentelee 2-3 anestesialääkäriä päivästä riippuen. Vuonna 2009 anes-

tesiologiresurssi tulee luultavasti lisääntymään kun viran haltijoita palaa töihin. (Toi-

vonen 2008) 

 

Osastonsihteerejä on neljä. Osastonsihteerit hoitavat tällä hetkellä myös jonohoitajan 

tehtäviä. Hoitoalan koulutuksen saanut jonohoitaja koettiin kuitenkin tarpeelliseksi ja 

viran saamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. (Kuisma 2008) 

 

Leikkaavat lääkärit eivät ole päiväkirurgisen yksikön henkilökuntaa. Leikkauksia 

suorittavat sairaalan omien erikoislääkäreiden lisäksi sairaalalääkärit ja ostopalvelu-
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lääkärit. Päivittäin yksikössä toimii noin 4-5 leikkaavaa lääkäriä. Tuloslaskelmassa 

EKKS:n omat leikkaavat lääkärit ovat sisäisten kustannuslajien tilillä: ”tutkimus- ja 

toimenpidepalvelut”. Ostopalvelulääkärit ovat tilillä: ”sosiaali- ja terveyspalvelut” 

palveluiden ostot -osassa.  

 

Työaika 

Päiväkirurgisen toimenpiteen pitää valmistua klo 15 mennessä jotta potilas ehtii toi-

pua anestesiasta ja leikkauksesta ennen kotiuttamistaan. Hoitohenkilökunta on vuosi-

työajassa  jonka sisällä voidaan päivätasolla joustaa. Työaika on hoitajille 38 tuntia 

15minuuttia viikossa ja kolmelle viikolle laskettuna 114 tuntia 45minuuttia. Vuosi-

työaika mahdollistaa työaikajouston. Työlistat tehdään kolmeksi viikoksi kerrallaan. 

Ylityöt siirtyvät seuraavalle kolmen viikon jaksolle yhden suhde yhteen. Anes-

tesialääkäreiden työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Työaika alkaa tyypillises-

ti klo 7:45. Yksikössä on purettu jonoja poikkeuksellisella työaikajärjestelyllä lauan-

taisin vuoden 2006 aikana. Joustojen puitteissa yksikön hoitohenkilökunta on töissä 

seuraavasti: kaksi vastaanottavaa hoitajaa tekevät vuoroa 7:00-15:00, kaksi on vuo-

rossa 10:00-18:00 ja yksi  8:00-16:00. Loput ovat vuorossa 7:30-15:30. (Kosonen 

2008) 

 

 

6.3.3 Laiteresurssit 

 

Laiteresursseiksi määriteltiin päiväkirurgisen hoitoprosessin läpimenoa määrittävät 

viisi täysin varusteltua leikkaussalia. Muut laiteresurssit otettiin laskelmissa huomi-

oon vuodelle 2008 suunniteltujen poistojen kautta. Vuoden 2008 yksikön suunnitel-

mapoistot olivat 172 400 €.   
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6.3.4 Kapasiteetin kustannus 

 

Päiväkirurgisen yksikön kapasiteettitarkastelu aloitettiin perehtymällä tuloslaskelmiin 

vuosilta 2004-2007. Aika ennen vuotta 2004 on Cognos-raportointijärjestelmässä 

yhteissummana, eikä vuositason tietoja tästä järjestelmästä ollut saatavilla. Tiedot 

olisivat saatavilla muista lähteistä, mutta neljän vuoden historiatietojen arvioitiin riit-

tävän kustannuslaskennan tarkoituksiin. Vuodelta 2008 käytettävissä oli toteutuneita 

menoja Cognoksesta, talousarvion suunnitellut tiedot Cognoksesta, käyttöomaisuus-

kirjanpidon tulosteet (Näränen 2008) ja päiväkirurgisen osaston apulaisosastonhoita-

jan ylläpitämä tapahtumapäiväkirja excel-muodossa (Kosonen 2008). Lisäksi edellä 

mainittuja tietoja täydennettiin ja tulkittiin tulosyksikön johtajan, osaston ylilääkärin, 

apulaisosastonhoitajan, kehittämissihteerin ja laskentapäällikön haastattelujen avulla. 

  

Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää toimintavuosien 2004-2008 vertailukelpoisuus 

sekä loppuvuoden 2008 ja vuoden 2009 yksikkökustannusten ennustamisen edelly-

tykset aiempien vuosien toteutuman perusteella. Vertailua tehtiin sekä toimintaa että 

taloutta kuvaavien lukujen perusteella. 

 

Toimintaa kuvaavat tiedot 

Toimintaa kuvaavien lukujen vertailun mahdollistamiseksi, apulaisosastonhoitajan 

tapahtumapäiväkirjan ja haastattelun perusteella, taulukoitiin tiedot vuosittaisesta 

toiminta-asteesta, käytössä olleiden leikkaussalien lukumääristä ja toimenpiteiden 

keskimääräisistä saliajoista kyseisenä vuotena. Tietojen perusteella laskettiin vuosita-

solla toimenpiteiden lukumäärä salia kohti (taulukko 7). Vuoden 2005 lokakuussa, 

saatiin käyttöön neljäs leikkaussali mikä vastaa vuositasolla 0,25:ttä salia. Vuonna 

2008 käyttöön otettiin uusin, viides leikkaussali. 
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Taulukko 7. Tarkastelujakson päiväkirurgiset toimenpiteet, leikkaussalien lukumäärät, toimen-
piteiden lukumäärä leikkaussalia kohti ja keskimääräinen leikkaussaliaika. *Vuosi 2008 perus-
tuu arvioon. (Kosonen 2008) 

Vuosi
Toimenpiteitä 
vuodessa

Leikkaussaleja 
käytössä

Toimenpiteitä 
vuodessa / sali

Keskimääräinen 
saliaika (minuuttia)

2004 2374 3 791 52
2005 2003 3,25 616 65
2006 2854 4 714 69
2007 2625 4 656 73
2008* 2800 5 560 73  

 

 

Vuosina 2004-2008 toimenpiteiden lukumäärä salia kohti on laskenut. Tämän arvel-

tiin johtuvan ainakin osittain vaativampien toimenpiteiden suhteellisen osuuden kas-

vusta. Tätä päätelmää tuki myös keskimääräisen saliajan nousu 40 % 52 minuutista 

73 minuuttiin tarkastelujakson aikana (kuva 12). Toinen selittävä tekijä salia kohti 

lasketun toiminta-asteen alentumiseen oli pula leikkaavista lääkäreistä, mikä näkyi 

erityisesti vuoden 2008 luvuissa (Hietaranta 2008; Kosonen 2008). Salikohtaisen toi-

minta-asteen alentumisen ja keskimääräisen saliaikojen kasvun arveltiin liittyvän 

toisiinsa (korrelaatio: -0,766, selitysaste 58,6 %). 
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Kuva 12.  Keskimääräisten saliaikojen ja salia kohti laskettujen toimenpiteiden lukumäärän 
muutos vuosina 2004-2008.  Vuosi 2008 perustuu arvioon. 
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Taloutta kuvaavien tietojen vertailtavuus 

Tavoitteena oli luoda yksi sellainen tuloslaskelma, jota voitiin käyttää arvioitaessa 

kapasiteetin kustannuksia tällä hetkellä ja mahdollisia kehityskohteita lähitulevaisuu-

dessa. Vuosien 2004-2007 tuloslaskelmien, sekä arvion vuodesta 2008 vertailtavuu-

den selvittämiseksi, taulukoitiin vuosittaiset toimintakulut, poistot ja yhteisten palve-

luiden vyörytykset toimenpiteiden lukumäärien kanssa (kuva 13). Toimintakulut, 

poistot ja vyörytykset yhteensä muodostivat laskentaa varten arvion vuoden koko-

naiskustannuksista. Havaittiin, että sekä kustannukset että toimenpiteiden lukumäärät 

ovat kasvaneet. Epätasaisuutta selitti muun muassa vuosittaiset vaihtelut ulkoa oste-

tun työvoiman käytössä ja vuoden 2005 tavallista pidempi katko toiminnassa.  
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Kuva 13. Tuloslaskelman kulut ja toimenpidemäärät vuosina 2004-2008. Vuosi 2008 perustuu 
arvioon.  

 

 

Tarkastelujakson vuodet 2004-2006 eivät antaneet aihetta vuoden 2007 tuloslaskel-

man hylkäämiseen kapasiteetin kustannuslaskennan pohjana. Kulujen ja toimenpide-
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määrien korrelaatio oli 0,803 ja selitysaste 64,5 %. Vuoden 2007 tuloslaskelman pois-

tot korvattiin vuodelle 2008 suunnitelluilla poistoilla viidennen leikkaussalin kustan-

nusvaikutusten huomioimiseksi. Vuonna 2007 toteutuneet henkilöstövuokrauksen 

menot olivat 102 677€. Tuolloin vuokralla oli kokonainen  kolmen sairaanhoitajan 

leikkaustiimi. Vuoden 2008 vuokrahenkilöstökustannus tulee olemaan pienempi. Ar-

viona käytettiin 20 000 €. Muokattu tuloslaskelma on liitteenä 10.  

 

Kustannusten luokittelu  muuttuviksi tai  kiinteiksi 

Seuraavaksi muokatun tuloslaskelman kulut jaettiin menoihin, jotka ovat aiheutuneet 

kiinteistä kustannuksista ja menoihin jotka ovat aiheutuneet muuttuvista kustannuk-

sista. Nämä erät määriteltiin muuttuviksi ja kiinteiksi kustannuksiksi. Päiväkirurgisen 

yksikön menoista suurimman osan katsottiin aiheutuvan kiinteistä kustannuksista. 

Muuttuviksi kustannuksiksi arvioitiin tuloslaskelman seuraavien rivien kulut (tauluk-

ko 8): 

 

Taulukko 8. Päiväkirurgisen yksikön muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä kokonaiskustan-
nukset muokatusta tuloslaskelmasta johdettuina. 

 

Muuttuva kustannuserä
Ulkoa ostettu työ 20 000 €
Apteekkivalmisteet 106 181 €
Hoitotarvikkeet 528 947 €
Puhdistusaineet ja tarvikkeet 6 836 €
Leikkaavien lääkäreiden palkat 712 235 €
Tutkimukset 106 893 €
Muuttuvat kustannukset yhteensä 1 481 092 €
Yksikön kiinteät kustannukset 2 074 473 €

Kaikki yhteensä 3 555 565 €  

 

 

Kun muuttuvat kustannukset 1 481 092 € jaettiin vuodelle 2008 arvioidulla toiminta-

asteella 2 800, saatiin toimenpiteen yksikkökustannuksen muuttuva osa 529 € ja kiin-

teä osa 741 €. Yhteensä yksikkökustannukseksi nykyisellä toiminta-asteella muodos-

tui siis 1270 €. 
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Kapasiteettilaskelma 

Kapasiteetti laskettiin leikkaussalien saliajan tehokkaan käytön näkökulmasta. Tut-

kimuksen tekoaikana pullonkaularesurssi oli leikkaavat lääkärit, erityisesti ortopedit. 

Toiminta-asteen sopeuttamista vastaamaan niukkaa leikkaavien lääkäreiden määrää 

salikapasiteettia sulkemalla ja päiväkirurgian henkilöstöä vähentämällä ei pidetty 

mahdollisena, koska tällöin leikkausmäärä jäisi tarpeeseen nähden liian pieneksi.  

 

Teoreettinen kapasiteetti laskettiin jakamalla vuorokauden tunnit keskimääräisellä 

saliajalla 73 minuuttia. Näin yhdelle salille saatiin teoreettinen kapasiteetti 19,73 toi-

menpidettä vuorokaudessa. Vuositasolla yhden salin teoreettinen kapasiteetti on 365 

päivää . 19,73 toimenpidettä = 7 200 toimenpidettä. Toteutunut kapasiteetti laskettiin 

seuraavasti: (2 800 toimenpidettä vuodessa / 210 toimintapäivää) = 13,33 toimenpi-

dettä / päivä. 13,33/ 5 salia = 2,67 toimenpidettä päivässä / sali. 

 

Mikäli kaikki 5 salia olisivat leikkausajan 7:45-15:00 käytössä (= 435 minuuttia), niin 

73 minuutin toimenpiteitä ehtisi jokaisessa salissa suorittaa 5,96 kappaletta. Tämä 

määriteltiin tavoitekapasiteetiksi. Teoreettiseen kapasiteettiin verrattuna vähennystä 

on 13,77 toimenpidettä vuorokaudessa. Vähennys aiheutuu johdon päätöksestä vuo-

rokautisen työajan rajaamisesta nykyiselleen, sekä päiväkirurgisessa käytössä päivä-

kirurgisen toiminnan määritelmistä, joissa potilaan tulee päästä yöksi pois sairaalasta. 

Mikäli leikkaussaleja käytettäisiin muuhun tarkoitukseen päiväkirurgian toiminta-

ajan ulkopuolella, voitaisiin tämä rajoitus jättää laskuista pois.  

 

Tavoitekapasiteetin toiminta-astetta ei voi saavuttaa kuin pienillä toimenpiteillä, sillä 

isompien toimenpiteiden välillä salin järjestely ja siistiminen vaatii oman aikansa. 

Mikäli ajateltaisiin, että järjestelytyö upotettaisiin sairaalan 20-25 % kapasiteetin 

joustovaraan (ks. 2.4), niin alentamalla tavoitekapasiteettia 20 %, päästäisiin lasken-

nallisesti 4,77 toimenpiteeseen salia kohti. Toisaalta, kun keskimääräiseen saliaikaan 

73 minuuttia lisätään 17 minuuttia (= yhteensä 90 minuuttia), saadaan Kososen 
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(2008) mukaan yhtä toimenpidettä kohti riittävä varmuusvara jatkuvaan operointiin. 

Saliaikojen välinen 17 minuuttia varataan vaihtosiivouksiin ja joustavuuteen. Käy-

tännön kapasiteetiksi saatiin siis 435 minuuttia / 90 minuuttia toimenpidettä kohti = 

4,83 toimenpidettä salia kohti. Tämä on lähellä edellä laskettua 80 % tavoitekapasi-

teettia: 4,77 toimenpidettä salia kohti vuorokaudessa. Taulukossa 9 on kapasiteetti-

laskennassa käytettyjä tietoja ja yksikkökustannusten muodostumisen perusteita. 

 

Taulukko 9. Päiväkirurgisen yksikön kapasiteettilaskelma. 

2007 toteutuma 2625 / a Toimenpiteen kokonaisaika 90 min
Toimenpiteitä arvio 2008 2800 / a Toimenpiteen saliaika KA 73 min
Toimintapäiviä vuodessa 210 d / a Teoreettinen kapasiteetti 19,73 toimenpidettä / d*Sali
Toimintaminuutteja vuorokaudessa 435 min / d Tavoitekapasiteetti 5,96 toimenpidettä / d*Sali
Toimenpiteitä/pv 13,33 kpl Käytännön kapasiteetti 4,83 toimenpidettä / d*Sali
Leikkaussaleja 5 kpl 80% tavoitekapasiteetista 4,77 toimenpidettä / d*Sali
Toimenpiteitä/ d*sali 2,67 € / a Toteutunut kapasiteetti 2,67 toimenpidettä / d*Sali
Kiinteät kustannukset 2 074 473 € / a
Muuttuvat kustannukset 1 481 092 € / a
Toimenpiteen kustannus

Tavoitekapasiteetilla 861 €
80% tavoitekapasiteetista 943 €

Toteutuneella kapasiteetilla 1270 €  
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7 Tulokset 

 

 

7.1 Sädehoitoyksikkö 

 

Yksikön kustannus- ja kapasiteettitiedot yhdistettiin kapasiteetin kustannusten laske-

miseksi. Kustannukset laskettiin vuoden 2009 arvion mukaan, jolloin käytössä ovat 

kaikki kolme hoitolaitetta. Mikäli toinen lineaarikiihdytin poistuisi, niin kiinteät kus-

tannukset alenisivat sitä vastaavalla summalla. Poistumista todennäköisempää on LK-

95 -laitteen uudistaminen lähivuosina. Toiminnan jatkuvuuden kannalta toista lineaa-

rikiihdytintä on pidetty perusteltuna (Möykkynen ja Vanhanen 2008). Vaihtoehtoinen 

kustannus nykyisen lineaarikiihdyttimen alasajolle, olisi omien potilaiden kuljettami-

nen toisiin hoitoyksiköihin hoidettavaksi laitteen käyttökatkojen aikana. Kuljetukses-

ta ja hoitolaskusta aiheutuu kuitenkin kustannuksia, joilta voidaan välttyä, mikäli toi-

nenkin lineaarikiihdytin pidetään käyttövalmiina. Potilaiden siirtämisen vaihtoehtois-

kustannusta ei laskettu. 

 

Nykyisillä henkilöresursseilla ei hoitokertojen määrää ehkä pystytä merkittävästi kas-

vattamaan. Pullonkaularesurssi toiminta-asteen nostamiselle olisi ensimmäisenä lää-

käriresurssi, jonka kolmesta virasta yksi oli täyttämättä (kuva 14). Pysymällä edelleen 

yhdessä työvuorossa ja antamalla hoitoa yhdellä laitteella kerrallaan, päästäisiin ny-

kyisellä työajalla käytännön kapasiteetin 9 777 hoitokertaan, mikäli rekrytoitaisiin 

esimerkiksi 3-4 röntgenhoitajaa ja lääkäri. Koska kahta lineaarikiihdytintä voidaan 

käyttää toisistaan riippumatta rinnakkain, käytettävissä oleva sädehoitokapasiteetti 

kaksinkertaistuu. Yhdistetty 7,5 tunnille laskettu käytännön kapasiteetti on 19 554 

sädehoitokertaa vuodessa. Lisäykset olisivat noin 30  % yhdelle ja 160 % kahdelle 

laitteelle laskettuna verrattuna vuoden 2007 toteutumaan. 
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Pullonkaulat

Röntgen-
hoitajat 
ja 
sairaala-
fyysikot

Erikois-
lääkärit

Sädehoito-
laitteet

Osaston-
sihteerit ja 
sairaala-
apulaiset

Tietokone-
tomografia-
laite

Kapasiteetti

Käytännön-
kapasiteetti 
TA= 10 560

Nykyinen 
toiminta-aste
TA = 7 500

 
Kuva 14.  Havainnekuva sädehoitoyksikön resurssien määräsuhteista. Ensimmäisenä pullon-
kaulana on lääkäriresurssi ja seuraavan portaan saavuttamiseksi hoitaja- ja lääkäriresurssia 
pitäisi nostaa. Hoitolaitteita kuvaavat palkit jatkuisivat 24-tuntisessa käytössä kuvan ulkopuolel-
le. 

 

Kapasiteetin kustannus laskettiin kolmelle kapasiteetin käyttöasteelle: vuonna 2007 

toteutuneelle 7 500 sädehoitokerralle sekä yhden ja kahden lineaarikiihdyttimen käy-

tännölliselle kapasiteetille (9 777 ja 19 554 hoitokertaa vuodessa). Vuoden 2007 to-

teutuman mukaan lasketut muuttuva yksikkökustannus oli 46 € / sädehoitokerta ja 

kiinteä yksikkökustannus 183 € / sädehoitokerta. Mikäli päivävuoron kaikki 7,5 tun-

nin sädehoitoajat arkipäivinä huoltokatkojen määrällä vähennettynä käytettäisiin, 

saataisiin yhdellä laitteella toteutettua 9 777 hoitokertaa. Tällöin muuttuva yksikkö-

kustannus pysyy samana (46 €) mutta kiinteä yksikkökustannus laskisi 140 euroon. 

Kahden laitteen kapasiteetin käytöllä kiinteä osuus laskee puoleen tästä, eli 70 eu-

roon. Yhteensä yksikkökustannus laskisi 49 prosenttia. 229 eurosta 116 euroon (kuva 

15).  
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Kuva 15. Sädehoitoyksikön sädehoitokerran yksikkökustannuksen riippuvuus kapasiteetin käyt-
töasteesta. Vertailuna on käytetty vuonna 2007 toteutunutta 7 500 sädehoitokertaa ja laskettua 
käytännön kapasiteettia 9 777 hoitokertaa yhdellä laitteella sekä 19 554 hoitokertaa kahdella 
laitteella. 

 

 

Toiminta-asteen nostamisen kannattavuus henkilöresurssia lisäämällä laskettiin kate-

tuottolaskentana. Mikäli vuonna 2007 tuotetut 7500 sädehoitokertaa tuotettaisiin 4,6  

kuukaudessa (= 7 500 / 19 554 . 12 kk) lisäämällä henkilöstöä riittävästi, niin toi-

menpiteiden lisäys (19 554 - 7 500 sädehoitokertaa) kerrottuna yksikkökustannusten 

erolla (229 - 116  = 113 €) on 1 357 478 €. Tämä summa olisi käytettävissä lisätyö-

voiman palkkaamiseen päivävuoroon. Olkoon röntgenhoitajan vuosipalkan kustannus 

sivukuluineen 40 000 € ja erikoislääkärin 80 000 €. Neljän röntgenhoitajan ja yhden 

erikoislääkärin yhteenlaskettu vuosipalkka olisi 240 000 €. Säästöä syntyisi edelleen 

1 357 478 - 240 000 = 1 117 478 € vuodessa. Näin suurta hoitojen kysyntää ei kui-

tenkaan ole odotettavissa. Yhden laitteen käytännön kapasiteetilla 9 777 (2 277 hoi-

tokertaa lisää toteutuneeseen käyttöön), vastaavalla tavalla laskettu katetuotto olisi 

96 878 €. Tälläkin lisäyksellä pystyisi palkkaamaan esimerkiksi kaksi röntgenhoita-
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jaa. Summa 240 000 € saavutettaisiin toiminta-asteella 11 365 (3865 hoitokertaa lisää 

toteutuneeseen käyttöön). Tällöin yksikkökustannus olisi 167 €.  

 

Suomen syöpärekisterin (2008) mukaan Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueen uu-

sien syöpien lukumäärä on ollut vuosina 2002-2006 keskimäärin hieman yli 500 ta-

pausta vuodessa, josta rintasyöpiä on ollut noin 90 tapausta. Rintasyöpäpotilaalle an-

netaan EKKS:ssa sädehoitoa säästävästi leikatulle potilaalle 30 kertaa tai rinnan pois-

ton jälkeen 25 kertaa (Ruotsi ja Vanhanen 2006). 2 277 hoitokerran lisäys tarkoittaisi 

siis noin 75-90, ja 3 865 hoitokerran lisäys 129-155 sädehoidettavaa rintasyöpäpoti-

lasta vuodessa lisää.  
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7.2 Synnytykset ja naistentaudit 

 

Synnytystoiminta poikkesi kahdesta muusta tutkitusta yksiköstä kahdella merkittäväl-

lä tavalla. Ensiksikin, synnytyksiä tehdään Etelä-Karjalan keskussairaalassa kolmessa 

vuorossa vuoden ympäri eikä sulkupäiviä ei ole. Toiseksi, synnytyksiä kuvaavat suu-

reet, kuten synnytyksen kesto ja tarvittavan henkilökunnan määrä vaihtelevat niin 

paljon, että keskiarvojen käyttöä ei nähty kovin tarkoituksenmukaisena. Taloudelli-

selta kannalta katsottuna, synnytystoiminnan menot ovat kehittyneet kahta muuta 

yksikköä tasaisemmin, joten voisi olettaa, että näiden lukujen ennustuskyky on ver-

rattain hyvä. Kuvassa 16 on esitetty synnytystoiminnan resurssit, nykyinen toiminta-

aste ja tavoitekapasiteetti. 
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Kuva 16.  Havainnekuva synnytystoiminnan resurssien määräsuhteista. Toiminta-asteen nosta-
minen pysyvästi korkeammalle tasolle lisäämättä henkilöresursseja saattaisi kasvattaa synnyt-
tämiseen liittyviä riskejä.  

 

 

 

Kuvassa 17 näkyy kapasiteetin käyttöasteen noston vaikutus keskimääräisiin yksik-

kökustannuksiin. Vaikutus olisi noin 15 %. Keskimääräinen synnytys on epätarkka 
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käsite, mutta kustannuslaskennan näkökulmasta sitä voidaan käyttää suunnittelun 

apuna. Mikäli kysyntää olisi, niin synnytysten lisäys (1 500 - 1 159 = 341 synnytystä) 

kerrottuna yksikkökustannusten erolla (5 250 - 4 463  = 787 €) on 268 367 €. Tämä 

summa olisi käytettävissä esimerkiksi lisätyövoiman palkkaamiseen. 
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Kuva 17. Yhden synnytyksen keskimääräinen kustannus Etelä-Karjalan keskussairaalassa 
vuonna 2007 ja toiminta-asteen muuttamisen vaikutus keskimääräiseen synnytyksen kustannuk-
seen. 
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7.3 Päiväkirurginen yksikkö 

 

Päiväkirurgisen yksikön pullonkaularesurssi oli leikkaavat lääkärit. Muut resurssit 

olisivat riittäneet korkeampaan toiminta-asteeseen. Myös anestesialääkärin työ voi 

muodostua pullonkaulaksi, ellei kolmatta anestesialääkäriä saada yksikköön. Anes-

tesialääkäreitä on kuitenkin palaamassa vuoden 2009 aikana töihin (Toivonen 2008). 

Toiminta-asteen lasku vastaamaan saatavilla olevien leikkaavien lääkärien määrää ei 

tullut kyseeseen, koska kysyntää leikkauksille oli riittävästi. Toiminta-asteen nosta-

miseksi kysyntää vastaavalle tasolle, leikkaavien lääkäreiden työtä pitäisi saada lisää. 

Kuvassa 18 on havainnollistettu päiväkirurgisen yksikön resurssien määräsuhteita, 

kun toiminta-ajan määrää päiväkirurginen toiminta. Päiväkirurgisen toiminta-ajan 

ulkopuolella leikkaussaleissa olisi mahdollista harjoittaa muuta leikkaustoimintaa. 

Nyt leikkaussalit kuitenkin ovat noin 16-17 tuntia vuorokaudesta käyttämättä. 

 

 

Pullonkaula

Sairaan-
hoitajat

Anestesia-
lääkärit

Heräämöt
ja muut tilat

Leikkaavat
lääkärit

Leikkaus-
salit (5 kpl)

Kapasiteetti

80% Tavoite-
kapasiteetista
TA = 4,77

Nykyinen 
toiminta-aste
TA = 2,67

 
Kuva 18.  Havainnekuva päiväkirurgisen yksikön resurssien määräsuhteista. Nykyisen toiminta-
asteen on määrännyt leikkaavien lääkäreiden työ. Jotta toiminta-astetta voitaisiin nostaa muiden 
resurssien mahdollistamalle tasolle, olisi leikkaavien lääkäreiden työtä hankittava lisää.  

 

Nykyisellä päiväkirurgian henkilöstöresurssilla, pystyttäisiin nostamaan toiminta-

astetta 2,67 toimenpiteestä leikkaussalia kohden päivässä 4,77 toimenpiteeseen. Tämä 
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aiheuttaisi toimenpiteiden keskimääräisen yksikkökustannuksen alentumisen 26 %. 

Leikkaavan lääkärin työtä saataisiin lisää a) ostamalla kokonaisia toimenpiteitä muilta 

sairaaloilta, b) vuokraamalla lääkäreitä joko yksityisesti tai yrityksen kautta, c) palk-

kaamalla lisää lääkäreitä Etelä-Karjalan keskussairaalaan.  

 

Yksikön toiminta-aikaisen kapasiteetin käytön tehostamiseksi tehtiin vaihtoehtolas-

kelma, jota verrattiin nykyiseen tilanteeseen (kuva 19). Lähtökohtana oli leikkaavien 

lääkäreiden pullonkaularesurssin lisääminen seuraavilla vaihtoehdoilla (kuvassa va-

semmalta oikealle): 

 

1. Nykyisen toiminta-asteen 2 800 omaa toimenpidettä vuodessa.  

2. Nykyiset 2800 omaa toimenpidettä + ostopalvelu 600 toimenpiteelle ulkopuo-

liselta toimijalta (tässä tapauksessa kilpailutuksen aiemmin voittaneelta Reu-

masäätiöltä 1 380 € toimenpidehintaan, enintään 600 toimenpidettä vuodessa). 

3. Nykyiset 2800 omaa toimenpidettä + 600 toimenpidettä tehtynä itsenäisten 

konsultoivien lääkäreiden tekemänä EKKS:n leikkaussaleissa (palkkakustan-

nus noin 400 € / toimenpide). 

 

Kahdessa viimeisessä vaihtoehdossa toiminta-astetta nostettaisiin omien leikkaussali-

en tavoitekapasiteetin 80 %:iin, eli 2 800 omaa ja 2 205 uutta toimenpidettä: 

4. 2205 toimenpidettä tehtynä itsenäisten konsultoivien lääkäreiden tekemänä 

EKKS:n leikkaussaleissa (palkkakustannus noin 400 € / toimenpide). 

5. 2 205 toimenpidettä tehtynä EKKS:n omien leikkaavien lääkäreiden toimesta 

(palkkakustannus vyörytyksineen noin 254 € / toimenpide). 

 

Vaihtoehtoislaskelmasta havaitaan, että kapasiteetin käytön tehostumisen myötä yk-

sikkökustannukset toimenpidettä kohti laskevat 1 270 eurosta 943 euroon (kolmio-

viiva kuvassa 19). Kannattavinta olisi palkata lääkärit virkoihin. Tällöin toiminta olisi 

ennustettavaa ja henkilökohtaisen osaamisen kehittyminen jäisi hyödyntämään kes-

kussairaalaa. Rekrytointi oli kuitenkin tutkimusta tehtäessä hakijoiden vähyyden takia 
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vaikeaa. Vuokralääkäreiden käyttö tai omien lääkäreiden lisätyö on päiväkirurgisessa 

yksikössä seuraavaksi kannattavin vaihtoehto. Vuokralääkäreiden käytössä on haas-

teena omien virkalääkäreiden ja ulkopuolisten lääkäreiden tasapuolinen palkitsemi-

nen. Selvästi kallein, mutta toisaalta myös riskittömin vaihtoehto, olisi lähettää poti-

laita täysin muiden sairaaloiden tuottamiin palveluihin. Tilanteessa, jossa omassa 

sairaalassa on leikkaussalikapasiteettia käyttämättömänä, potilaiden lähettäminen 

muualle leikattavaksi ei ole kestävä ratkaisu. Tietyillä toiminta-asteilla tätä vaihtoeh-

toa voidaan käyttää kuorman tasauksessa tai kokonaiskustannusten optimoinnissa. 

Kaikkien vaihtoehtojen kohdalla, on kiinnitettävä huomiota kykyyn täyttää hoitota-

kuun vaatimukset kunakin ajanhetkenä. 
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Kuva 19. Vaihtoehtoislaskelma päiväkirurgisen yksikön nykyisen päivittäisen toiminta-ajan 
kapasiteetin käytön tehostamiseksi.  

 

Kapasiteettitarkastelun perusteella havaittiin, että nyt toteutumassa olevalla kapasitee-

tin kustannuksella, itse tehtyjen toimenpiteiden yksikkökustannukseksi muodostuu 

741 € + 529 € = 1 270 €. Jos kapasiteetin käyttöastetta nostettaisiin 2,67 toimenpi-

teestä 80 % tavoitekapasiteetin mukaiseen 4,77 toimenpiteeseen, niin yksikkökustan-
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nus laskisi 26 % 943 euroon (Kuva 20). Mikäli toiminta-aste nostettaisiin ehdotettuun 

4,77 toimenpidettä / salia kohti päivässä rekrytoimalla 2-3 uutta leikkaavaa lääkäriä, 

niin nykyiset 3 400 potilasta (itse leikatut ja ostetut yhteensä) saataisiin hoidettua      

(3 400 / 5 005)  . 12 kk = 8 kuukaudessa. Toimenpiteiden lisäys (5 005 - 3 400 =  

1 605 toimenpidettä) kerrottuna yksikkökustannusten erolla (1 289 - 943  = 346 €) on 

555 330 €. Tämä summa olisi käytettävissä esimerkiksi palkkakustannusten kattami-

seen. 
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Kuva 20. Päiväkirurgisen toimenpiteen yksikkökustannukset eri kapasiteetin käyttöasteilla. 
Toteutunut kapasiteetti on vuodelle 2008 lasketun arvion mukainen. 
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7.4 Tulosten vertailu ja yhteenveto 

 

Kuvassa 21 on yhdistetty tutkimuksen kohteena olevien yksiköiden kapasiteettitieto-

ja. Lähtöarvona kapasiteetille käytettiin vuoden 2007 toteutumia, paitsi päiväkirurgi-

sessa yksikössä, jossa käytettiin arviota vuoden 2008 leikkausmäärästä. Näin siitä 

syystä, että päiväkirurgisen yksikön viides leikkaussali ei ollut vielä käytössä vuonna 

2007. Kapasiteetin vertailukäyttöaste valittiin kuhunkin yksikköön tutkimuksen mu-

kaan parhaiten sopivaksi. Kuvan ympyrädiagrammeissa on graafinen esitys nykyisen 

työaikajärjestelyn mukaisesta kapasiteetin käytöstä. Käyttämättömälle kapasiteetille 

laskettiin nykyisten työaikajärjestelyjen mukainen kustannus kertomalla yksikkökus-

tannusten alentuminen toimenpiteiden lisäyksellä. Kapasiteetin käyttöasteen nostami-

nen voitaisiin toteuttaa sädehoidossa lisäämällä tasaisesti henkilöstöä. Päiväkirurgi-

sessa yksikössä leikkaavien lääkäreiden työtä pitäisi saada lisää. Synnytysten luku-

määrää voitaisiin nostaa tavoitetoiminta-asteeseen, kunhan huomioidaan työssä jak-

samiseen liittyvät asiat, esimerkiksi joidenkin henkilöresurssien lisäyksellä.  

 

Kapasiteetin käyttöasteen nostolla on huomattava vaikutus yksikkökustannuksiin ja 

sitä kautta kokonaiskustannuksiin, kunhan tuotetuille palveluille on riittävä kysyntä. 

Toteutettuna kapasiteetin käyttöasteen nosto tarkoittaisi sairaanhoitopiirin jäsenkun-

nille kevyempää maksurasitetta. Kahden miljoonan säästöstä osa menisi lisähenkilös-

tön palkkakustannuksiin, mutta osa jäisi hyödyntämään jäsenkuntien taloutta. Tämän 

lisäksi laitteiden ja tilojen käyttö olisi mahdollista myös nykyisen käyttöajan ulko-

puolella sädehoitoyksikössä ja päiväkirurgisessa yksikössä. 
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 Kuva 21. Tulosten vertailu kolmen tutkitun yksikön välillä. Kapasiteetin käyttöasteen lasken-
nassa käytetyt luvut on lihavoitu.  
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8 Pohdinta 

 

 

Tutkimuksessa kuvattiin Etelä-Karjalan keskussairaalan kolmen yksikön keskeiset 

resurssit ja niiden muodostama kapasiteetti, käyttäen yleisesti tunnettua kapasiteetti-

mallia. Tutkituista kohteista kapasiteetti onnistuttiin luokittelemaan parhaiten säde-

hoitoyksikön osalta. Tämä ei ollut yllättävää, sillä sädehoidossa hoitolaitteilla on kes-

keinen asema ja kapasiteettimalleja on suunniteltu erityisesti koneiden tehokkaan 

käytön näkökulmasta. Myös päiväkirurgiseen yksikköön valittu kapasiteettimalli sopi 

käytettäväksi vaikkakin huonommin kuin sädehoitoyksikköön. Päiväkirurgiassa pys-

tyttiin määrittelemään leikkaussalille kaikki kapasiteettimallin käyttöasteet, mutta 

salissa suoritettavien toimenpiteiden suuren vaihtelun takia keskimääräistävät oletuk-

set voivat alentaa laskentatulosten käyttöarvoa. Toisaalta pelkällä tavoitekapasiteetin 

määrittelyllä, voidaan saada yksikön ohjauksen kannalta hyödyllistä tietoa. Synnytyk-

set ja naistentaudit -yksikön synnytystoimintaan kapasiteettimalli soveltui huonosti. 

Jopa muissa yksiköissä suoraviivainen teoreettisen kapasiteetin määrittely oli vaikeaa. 

Teoreettinen kapasiteetti määriteltiin lopulta tavoitekapasiteetin avulla. Tavoitekapa-

siteetiksi asetettiin kompromissi yksikön arvioidusta suurimmasta mahdollisesta pit-

kän tähtäimen toiminta-asteesta ja riittävän suuresta vuosittaisesta synnytysten luku-

määrästä ammattiosaamisen kehittymisen kannalta. Tätä tulosta voi pitää melko kei-

notekoisena. 

 

Kahdesta muusta yksiköstä poiketen, synnytyksissä oli jo käytössä kaikki mahdolli-

nen kalenteriaika ja vuorokausien välillä saattoi olla satojen prosenttien kuormi-

tuseroja. Oli siis ilmeistä, että yksikössä pystyttiin käsittelemään suuria kuormitus-

piikkejä lyhyellä tähtäimellä hyödyntämällä eri resurssien joustoja. Pitkällä tähtäimel-

lä tämä ei ehkä onnistuisi, koska joustovara ei ehtisi palautumaan. Selvää ylärajaa 

toiminta-asteen nostamiselle oli vaikea tunnistaa, mutta jossain vaiheessa toiminta-

astetta nostettaessa joustovaran loppuminen, heikentyvä laatu ja riskien kasvaminen 
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estäisivät toiminta-asteen edelleen nostamisen. Ainakin äitiyspoliklinikan työtä voi-

taisiin haastattelujen perusteella helpottaa tietojärjestelmiä uudistamalla.  

 

Sairaalassa voidaan saada yksikkökohtaisia kapasiteettien käyttöasteita seuraamalla 

viitteitä sekä tehostamisen kohteista, että tehostamistoimenpiteiden seurauksena saa-

vutettavista eduista. Mahdollisia etuja voivat olla esimerkiksi kustannusten alentumi-

nen tuotettujen suoritteiden osalta, tarvittavien ostopalveluiden vähentyminen tai 

mahdollisuus tarjota hyvää hoitoa aiempaa useammalle tarvitsevalle. Kaikista yksi-

köistä laskettiin yksikkökustannuksia erilaisilla kapasiteetin käyttöasteilla. Jakamalla 

kustannukset muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin pystyttiin arvioimaan toiminta-

asteen muutosten vaikutusta yksikkökustannuksiin. Talousraportoinnin tuloslaskelmi-

en kautta lasketut toimenpiteiden keskimääräiskustannukset eivät riitä tarkkuudeltaan 

palveluiden hinnoitteluun monipalveluorganisaatiossa kuten sairaalassa, mutta erilais-

ten kapasiteetin käyttöasteiden väliseen kustannusten vertailuun menetelmän voidaan 

katsoa soveltuvan. Suoritteiden hinnoitteluun voidaan käyttää esimerkiksi toiminto-

laskentaa tai muita vastaavia lähestymistapoja. Laskelmien perusteella havaittiin, että 

sädehoidossa ja päiväkirurgiassa voidaan päästä merkittäviin yksikkökustannusten 

alentumisiin. Koska keskimääräinen synnytys ei ole riittävän tarkka käsite, niin  yk-

sikkökustannusajattelu keskimääräiskustannuksilla ei soveltunut käytettäväksi synny-

tystoiminnassa. Mikäli synnytysten osalta haluttaisiin laskea vertailukelpoisia yksik-

kökustannuksia, niin laskentakohteita pitäisi jakaa pienempiin osiin, esimerkiksi lää-

ketieteellisillä ja ajallisilla perusteilla.  

 

Eteläkarjalan keskussairaalan sädehoitoyksikössä tai synnytykset- ja naistentaudit -

yksikössä, ei ole tehty aiempaa tuotantotalouden alaan kuuluvaa tutkimusta. Uutena 

tietona voidaan pitää näiden yksikköjen osalta yksikkökustannusten laskennan ja ka-

pasiteetin käyttöasteiden määrittelyyn liittyvien tyypillisten ongelmien kuvaamista ja 

ratkaisutapoja. Valtakunnallisesta näkökulmasta tutkimustuloksia voitaneen käyttää 

suunnittelun apuna ja vertailutietona, mikäli jossain toisessa suomalaisessa erikoissai-

raanhoidon yksikössä haluttaisiin selvittää kapasiteetin käyttöasteita ja niihin liittyviä 



 83 

yksikkökustannuksia. Rajoituksena tässä tutkimuksessa käytettyyn käsittelytapaan 

verrattuna on huomioitava yleisen laskentatoimen tietojärjestelmien väliset erot toi-

mintaa kuvaavien lukujen esittämisessä ja kunkin yksikön kustannusten vyörytyspe-

rusteet. Toimintavuosia vertailemalla pyrittiin vähentämään riskiä siitä, että poikke-

uksellinen vuosi olisi vaikuttanut jonkin toimenpiteen muuttuvien ja kiinteiden kus-

tannusten suhteeseen. Leikkausmenetelmät kuitenkin kehittyvät jatkuvasti, mikä on 

huomioitava yksikkökustannusten perusteella tehtävissä päätelmissä. 

 

Päiväkirurgisessa yksikössä on aiemmin selvitetty toimenpiteiden kustannuksia toi-

mintolaskennan avulla vuonna 2004. Tuolloin yksittäisten toimenpiteiden kustannus-

ten vaihteluväli oli 443 € - 2 701 €  ja keskiarvo 1 100 € (Roivainen 2005, s. 69). Ku-

luneiden neljän vuoden aikana keskimääräinen kustannus olisi noussut siis yhteensä 

15 % mikä vastaa vuositasolla 3,3 % nousua. Vuonna 2004 käytössä oli 3 salia nykyi-

sen 5 salin asemasta. Toisaalta toimenpiteet olivat keskimäärin helpompia: saliaika 52 

minuuttia (2004) ja saliaika 73 minuuttia (2007). Mikäli nykyinen kapasiteetti saatai-

siin tehokkaampaan käyttöön, niin toimenpiteen yksikkökustannuksissa päästäisiin 

alle vuoden 2004 tason: 1100 € (2004) ja 943 € (2008). Vuoden 2004 tutkimuksessa 

ennustettiin yleisimpien toimenpiteiden keskiarvokustannuksen olevan vuonna 2007 

viidennen salin käyttöönoton jälkeen 935 € (Roivainen 2005, s. 92). Tässä suhteessa 

nyt saatu 943 € keskimääräinen kustannus 80 % tavoitekapasiteetin käyttöasteella 

viidessä salissa, vastaa hyvin aiemmassa tutkimuksessa saatuja tuloksia. 

 

Tutkimuksen mukaan kaikissa yksiköissä keskeinen toiminta-asteen nostamista ra-

joittava pullonkaularesurssi oli sairaanhoitajien ja lääkäreiden työ. Koska näistä re-

sursseista on monella erikoisalalla pulaa valtakunnallisellakin tasolla, niin pelkkä 

rekrytointipäätös ei aina ole riittävä ratkaisu laite- ja tilaresurssien käytön tehostami-

seen. Resurssien käyttöä voidaan tehostaa myös vuokraamalla henkilöstöä sairaalan 

ulkopuolelta. Vuokrauksen tuloksena toiminnan kannattavuus saattaa alentua siitä, 

mitä se olisi verrattuna jos vastaava työ tehtäisiin omana virkatyönä, mutta tämän 

tutkimuksen perusteella nettokustannusvaikutus olisi eräissä tapauksissa edelleen 
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positiivinen. Ratkaisuja voisi etsiä myös prosessien uudelleensuunnittelun avulla. 

Vähemmän pullonkaularesursseja kuormittava prosessi olisi taloudellisestikin kestä-

vin ratkaisu, eikä sillä olisi työmarkkinoita mahdollisesti vääristäviä vaikutuksia ku-

ten vapaasti liikkuvalla vuokratyövoimalla voi olla. Prosessien uudelleensuunnittelua 

on käytetty paljon teollisuuden toimintakustannusten alentamiseen esimerkiksi tavoi-

tekustannuslaskennassa. Jatkotutkimuksena voisi olla hyödyllistä selvittää soveltuvi-

en palveluiden myynti- ja palvelunhallintamalleja. Palveluita voitaisiin myydä esi-

merkiksi toisille sairaanhoitopiireille silloin, kun toiminta-asteen nostaminen kyseisen 

toimenpiteen osalta on sairaalan tavoitteiden mukaista. Hinnoitteluun voisi soveltaa 

tämän tutkimuksen menetelmiä, aiemmin kerättyä toimintolaskentatietoa päiväkirur-

gian osalta ja mahdollisesti uusia, entistä tarkempia palveluiden hinnoitteluun sovel-

tuvia laskentanäkökulmia. Toinen jatkotutkimuskohde voisi olla prosessien tarkempi 

kuvaaminen ainakin synnytysten ja sädehoidon osalta. Prosessikuvaukset voisivat 

auttaa riskien hallinnassa toiminta-astetta nostettaessa ja niiden avulla voitaisiin etsiä 

uusia tapoja pullonkaularesurssien kysynnän vähentämiseksi, esimerkiksi delegoimal-

la terveydenhuollon henkilöstön hoitoon liittymättömiä tehtäviä muille henkilöstö-

ryhmille. 
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Liite 1. Sädehoitoyksikön muokattu tuloslaskelma. Poistot on asetettu nollaksi ja laskettu erikseen.  

[Syöpätautiyksikkö][2007][Etelä-Karjalan shp]Toteuma EUR   
     E40 Palkat ja palkkiot 

  
Summa sädehoidon osuus 

Muuttuva 
kustannus 

     E41 Henkilösivukulut    % €  
     E42 Henkilöstökorvaukset ja muut 

korjauserät   
800 827 67 % 536554  

          E43 Palvelujen ostot 196 274 196 274 50 % 98137 98 137 
               E450 Toimistotarvikkeet 2 803 2 803 50 % 1402  
               E451 Kirjallisuus 3 360 3 360 50 % 1680  
               E453 Vaatteisto 477 477 50 % 238  
               E454A Apteekkivalmisteet 1 656 591 1 656 591 0 % 0  
               E454H Hoitotarvikkeet 49 874 49 874 30 % 14962 14 962 
               E455 Puhdistusaineet ja tarvik-

keet 
450 

450 50 % 225 225 
               E458 Kalusto 4 085 4 085 50 % 2042 2 042 
               E459 Huoltotarvikkeet 32 823 32 823 50 % 16412 16 412 
               E460 Muu materiaali 1 021 1 021 50 % 511 511 
          E45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 751 483     
          E49 Muut toimintakulut 9 403 9 403 50 % 4701  
          E63 Muut rahoituskulut 225 225 50 % 113  
          E71 Suunnitelman mukaiset pois-

tot 
133 027 0 0 % 0  

     E99 Sisäiset kustannuslajit       
               ESHALL Hallinnon ja rahoit. 

yleisk. vyör. 
113 715 

113 715 67 % 76189  
          ESHUO Huoltopalvelut       
               999016 Lääkehuollon palvelu 205 936 205 936 0 % 0  
               999018 Siivouspalvelut 43 832 43 832 70 % 30683  
               999019 Vaatehuollon palvelu 19 19 50 % 9  
               999023 Ravintopalvelut 1 401 1 401 50 % 701  
               999025 Lääkintälaitehuolto 330 330 0 % 0  
               999039 Materiaalip. vyör. 1 785 1 785 50 % 892  
               ESHUO Huoltopalvelut 253 303     
               ESTIE Tietopalvelut 77 048 77 048 50 % 38524  
          ESTUT Tutkimus- ja toimenpide-

palvelut 
      

               999000 Tehohoitopalvelut 28 054 28 054 50 % 14027 14 027 
               999004 Laboratoriopalvelut 226 318 226 318 20 % 45264 45 264 
               999005 Röntgenpalvelut 213 200 213 200 30 % 63960 63 960 
               999006 Leikkauspalvelut 1 578 1 578 50 % 789 789 
               999007 Muut sairaanhoid pal 159 506 159 506 50 % 79753 79 753 
               999008 Terapia- ja kunt.pal 5 071 5 071 50 % 2536 2 536 
               999009 Veret 15 634 15 634 50 % 7817 7 817 
               999010 Implantit 673 673 50 % 336 336 
               999011 Sekalaiset myyn/ost 24 24 50 % 12 12 
               ESTUT Tutkimus- ja toimenpi-

depalvelut 
650 057 

    
               ESVUO Vuokrat ja rak.poistot 186 321 186 321 70 % 130425  
               ESYHT Tulosal. yht.kust.paik. 

vyörytykset 
-308 901 

-308 901 50 % -154451  

    
Kaikki   

Sädehoito 
yht. 

Muuttuvat 
kust. 

 Yhteensä 
   3 729 
756 €    

      1 014 
442 €  

       346 782 
€  



 

Liite 2. Laadunvalvonnan kustannusten muodostuminen. Laskentakohteet, vuosikustannus, kustan-
nusten kohdistaminen hoitolaitteille ja käyttöön liittyvät kustannukset. 

Laadunvalvonta
Mittalaitteita 40 000 €
Säteilykeilan kartoitin 37 599 €
Yhteensä 77 599 €
Tekninen pitoaika vuosia 10
Päättyy vuonna 2015
Laskentakorko 4 %
Vuosikustannus 9 567 €

Kohdistus

LK-95 40 %
LK-08 40 %
TT 20 %

Käyttö

Oma työ 21 000 €
Omat aineet 200 €
Yhteensä käyttö 21 200 €
Vuosikustannus yhteensä 30 767 €  
 



 

 

Liite 3. Huoltosopimuksen kustannusten muodostuminen. Veloitus sisältää rahoituskustannuksen, 
joten sille ei enää laskettu korkoa.  

Huoltosopimus 500 000 €
Yhteensä investoinnit (sis. rahoituksen) 500 000 €
Tekninen pitoaika vuosia 5
Päättyy vuonna 2013

Vuosikustannus 100 000 €

Kohdistus

LK-95 33 %
LK-08 33 %
TT 33 %

Käyttö

Oma työ 360 €
Omat aineet 0 €
Yhteensä käyttö 360 €
Vuosikustannus yhteensä 100 360 €  

 



 

 

Liite 4. Muokkihuonekustannusten muodostuminen 

Muokkihuonetoiminta 0 €
Yhteensä investoinnit 20 000 €
Tekninen pitoaika vuosia 12
Päättyy vuonna 2012
Laskentakorko 4 %
Vuosikustannus 2 131 €

Kohdistus

LK-95 0 %
LK-08 0 %
TT 100 %

Käyttö

Oma työ 10 500 €
Omat aineet 5 000 €
Yhteensä käyttö 15 500 €
Vuosikustannus yhteensä 17 631 €  

 



 

 

Liite 5. Tietokonetomografialaitteen vuosikustannus. Laskelma sisältää investoinnit laitteeseen ja sen 
käytön mahdollistaviin aineisiin, palveluihin ja ohjelmiin.  

Investoinnit
TT-laite 394 257 €
Laserjärjestelmä 50 000 €
Eclipse kuvatyöasema 35 000 €
Sädehoidon tietojärjestelmä 0 €
Somavision kuvankäsittelyjärjestelmä 0 €
Yhteensä investoinnit 479 257 €
Tekninen pitoaika 10
Päättyy vuonna 2013
Laskentakorko 4 %
Vuosikustannus 59 088 €

Käyttö
Huoltosopimus 33 119 €
Laitehuollot 5 000 €
Varaosat 5 000 €
Laadunvalvonta 6 153 €
Muokkihuone 17 631 €
Yhteensä käyttö 66 903 €
Vuosikustannus yhteensä 125 991 €  
 



 

 

Liite 6.  Nykyisen lineaarikiihdyttimen LK-95 vuosikustannus. Laskelma sisältää investoinnit laittee-
seen ja sen käytön mahdollistaviin aineisiin, palveluihin ja ohjelmiin. 

Investoinnit
Lineaarikiihdytin 271 768 €
Moniliuskakollimaattori 147 929 €
Portalvision 188 370 €
Säteilykeilan kartoitin 0 €
Sädehoidon tietojärjestelmä 0 €
Somavision kuvankäsittelyjärjestelmä 0 €
Yhteensä investoinnit 608 067 €
Tekninen pitoaika 15
Päättyy vuonna 2010
Laskentakorko 4 %
Vuosikustannus 54 690 €

Käyttö
Huoltosopimus 33 119 €
Laitehuollot 24 000 €
Varaosat 25 000 €
Laadunvalvonta 12 307 €
Omat aineet 5 000 €
Yhteensä käyttö 99 426 €
Vuosikustannus yhteensä 154 116 €  
 



 

 

Liite 7. Uuden lineaarikiihdyttimen LK-08 vuosikustannus. Laskelma sisältää investoinnit laitteeseen 
ja sen käytön mahdollistaviin aineisiin, palveluihin ja ohjelmiin. 

Investoinnit
Lineaarikiihdytin 1 500 000 €
Bunkkerin hinta 1 160 000 €
Moniliuskakollimaattori 0 €
Portalvision 0 €
Sädehoidon tietojärjestelmä 0 €
Somavision kuvankäsittelyjärjestelmä 0 €
Yhteensä investoinnit 2 660 000 €
Tekninen pitoaika 10
Päättyy vuonna 2 019
Laskentakorko 4 %
Vuosikustannus 327 954 €

Käyttö
Huoltosopimus 33 119 €
Laitehuollot 24 000 €
Varaosat 20 000 €
Laadunvalvonta 12 307 €
Omat aineet 5 000 €
Yhteensä käyttö 94 426 €
Vuosikustannus yhteensä 422 380 €  
 



 

 

Liite 8. Nykyisen lineaarikiihdyttimen LK-95 kapasiteettilaskelma 

Teoreettinen kapasiteetti 52560 hoitokertaa/a
Sisältäen laadunvalvonnan 51312
Kustannus 3,0 € €/hoitokerta

ilta- ja yövuoron seisokki 36135 6*16,5*365
viikonloput seisokki 4680 52*2*7,5*6

alentuma yhteensä 40815

Tavoitekapasiteetti 10497
Kustannus 14,7 € €/hoitokerta

suunnitellut huollot 720 5d/a
alentuma yhteensä 720

Käytännön kapasiteetti 9777
Kustannus 15,8 € €/hoitokerta

päivävuoron muut työt 2340 52*5*1,5*6

Normaali kapasiteetti 7437
Kustannus 20,7 €

Toteutuma 2007 7500 hoitokertaa/a
Hinta 20,5 € €/hoitokerta

Toteutuma 2007
Hoitokertoja 7 500
Hoitokerran kustannus 20,5 € €/potilas  
 



 

 
Liite 9. Synnytykset ja naistentaudit. Tuloslaskelma vuodelta 2007, kiinteät ja muuttuvat kustannukset 
eroteltu. 
 

          E40 Palkat ja palkkiot Kiinteät Muuttuvat
               E40 Palkat ja palkkiot 2 207 374
               E41 Henkilösivukulut 732 564
               E42 Henkilöstökorvaukset ja muut 
korjauserät -43 444
          E43 Palvelujen ostot

               E430 Asiakaspalvelujen ostot 411 007
               E434 Toimisto-, pankki- ja 
asiantuntijapalv.

               E438 Huoltopalvelut

               E442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 11 277
               E444 Koulutuspalvelut

               E447 Muut palvelut

               E43 Palvelujen ostot 117 298
          E45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

               E450 Toimistotarvikkeet

               E451 Kirjallisuus

               E453 Vaatteisto 2 793
               E454A Apteekkivalmisteet 268 790
               E454H Hoitotarvikkeet 105 268

               E455 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 2 794
               E458 Kalusto

               E459 Huoltotarvikkeet

               E460 Muu materiaali

               E45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 605
               E48 Vuokrat 1 074
               E49 Muut toimintakulut 65

               E71 Suunnitelman mukaiset poistot 50 384
          E7 Poistot ja arvonalentumiset

     E9 Sisäiset kustannuslajit

          E99 Sisäiset kustannuslajit

               ESHALL Hallinnon ja rahoit. yleisk. vyör.

               ESHUO Huoltopalvelut

               ESTIE Tietopalvelut

               ESTUT Tutkimus- ja toimenpidepalvelut 1 271 495
               ESVUO Vuokrat ja rak.poistot

               ESYHT Tulosal. yht.kust.paik. 
vyörytykset

               E99 Sisäiset kustannuslajit 913 669
          E9 Sisäiset kustannuslajit

     Etelä-Karjalan shp

Kiinteät Muuttuvat
4 011 589 2 073 423  

 



 

 
Liite 10. Päiväkirurgian vuoden 2007 muokattu tuloslaskelma (sosiaali- ja terveyspalvelut ja poistot 
muutettu) 

          E40 Palkat ja palkkiot

               E401 Lääkärihenkilöstö 89 645 Kiinteät Muuttuvat
               E403 Hoitohenkilöstö 520 105

               E404 Hallinto- ja toimistohenkilöstö 82 639

               E407 Jaksotetut palkat ja palkkiot 6 750

               E40 Palkat ja palkkiot 699 139 699 139
          E41 Henkilösivukulut

               E410 KVTEL-maksut 180 091

               E415 Kansaneläke ja sair.vakuutusmaksut 26 985

               E416 Työttömyysvakuutusmaksut 20 146

               E417 Tapaturmavakuutusmaksut 2 900

               E418 Muut sosiaalivakuutusmaksut 377

               E419 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 1 609

               E41 Henkilösivukulut 232 107 232107
          E42 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät

               E423 Sairausvakuutuskorvaukset -16 773

               E424 Tapaturmakorvaukset -514

               E42 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -17 287
-17287

          E43 Palvelujen ostot

               E434 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalv. 34 159

               E438 Huoltopalvelut 36 563

               E442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 635

               E443 Sosiaali- ja terveyspalvelut 20 000 20 000
               E444 Koulutuspalvelut 2 498

               E43 Palvelujen ostot 176 531 156 531
          E45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

               E450 Toimistotarvikkeet 3 435 3 435
               E451 Kirjallisuus 2 182 2 182
               E453 Vaatteisto 44 706 44 706
               E454A Apteekkivalmisteet 106 181 106 181
               E454H Hoitotarvikkeet 528 947 528 947
               E455 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 6 836 6 836
               E458 Kalusto 22 132 22 132
               E459 Huoltotarvikkeet 4 206 4 206
               E460 Muu materiaali 2 001 2 001
               E45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 720 626

          E48 Vuokrat

               E480 Vuokrat 872

               E48 Vuokrat 872

          E49 Muut toimintakulut

               E494 Muut kulut 175

               E49 Muut toimintakulut 175 1 047
          E4 Toimintakulut 1 812 163

     E7 Poistot ja arvonalentumiset

          E71 Suunnitelman mukaiset poistot

               E710 Suunnitelman mukaiset poistot 94 320

               E71 Suunnitelman mukaiset poistot 2008! 172 400 172 400
          E7 Poistot ja arvonalentumiset 94 320

     E9 Sisäiset kustannuslajit

          E99 Sisäiset kustannuslajit

               ESHALL Hallinnon ja rahoit. yleisk. vyör. 96 920

               ESHUO Huoltopalvelut 338 333

               ESTIE Tietopalvelut 30 334

               ESTUT Tutkimus- ja toimenpidepalvelut 819 128 819 128
               ESVUO Vuokrat ja rak.poistot 270 861

               ESYHT Tulosal. yht.kust.paik. vyörytykset 15 425

               E99 Sisäiset kustannuslajit 1 571 001 751 873
          E9 Sisäiset kustannuslajit 1 571 001

     Etelä-Karjalan shp 622 081

2 074 473 1 481 092
Kiinteät Muuttuvat  


