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Harsoja ja hallintoa – Terveysarvoketjujen anatomiaa
Tiivistelmä: Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kehittämä arvoketjuanalyysi on
saanut ansaittua huomiota sekä yrityksiltä, julkiselta hallinnolta että kansainvälisiltä
kauppajärjestöiltä. Tässä raportissa pureudutaan ETLAn arvoketjuanalyysityökaluilla terveydenhuollon palveluihin, sillä nykyisen sote-uudistuksen tueksi tarvitaan
monenlaisia mittareita ja uudenlaisia avauksia. Kirjan alussa esittelemme ETLAssa
käytettyjä arvoketjuanalyysimenetelmiä ja sovellamme niitä kolmeen terveydenhuollon palveluun: hampaan kahden pinnan paikkaukseen (perusterveydenhuolto), nivustyrän avoleikkaukseen (kiireetön erikoissairaanhoito) ja aivovaltimotukoksen liuotushoitoon (kiireellinen vaativa erikoissairaanhoito). Tarkastelemme myös
arvonlisää ja siitä johdettuja mittareita sekä arvonlisäanalyysiä terveydenhuollon
tuottavuuden mittaamisen, rakenteellisten ratkaisujen ja kustannusten hallinnan
tukena. Tulostemme valossa arvoketjuanalyysi on helposti sovellettavissa makrotasolla, mutta mikrotasolla ongelmana on terveydenhuollon nykymuotoisten tietojärjestelmien sirpaleinen tiedontuotto. Arvoketjutarkastelu nosti esille sen, että
arvonluonti terveydenhuollossa on hyvin paikallista, olipa tuottajana yksityinen
tai julkinen toimija. Tulevaisuudessa menetelmää tulisi kehittää sellaisten terveydenhuollon palvelujen tarkasteluun joilla ei ole loppupistettä, kuten kroonisten
sairauksien hoidollinen elinkaari.
Asiasanat: terveydenhuolto, arvonlisä, arvoketju, mittarointi, potilas, rakenteelliset ratkaisut, kustannussäästöt

Behind the scenes of operation theatres
Summary: Even though value chain analysis has proven to be problematic when
applied to services, we test the compatibility of the methodology to the complex
world of health care services. Health care sector differentiates from the traditional
industries in many respects: providers can exercise power on customer behaviour
because of a particularly strong information asymmetry and further, the sector is
heavily regulated. Three case studies, a two surface dental filling (basic health care
service), hernia repair (specialized health care service), and thrombolytic therapy
of stroke (acute health care service provided at central hospital), are used to examine the value chains of health care. Despite the complexity and diversity of the
seemingly standardised case studies, some general remarks can be made. First, it
turns out that health care generates value mostly locally: especially simple, public
sector health care processes that involve very little outsourcing, retain most of the
value within the country. Second, the costs of the health care services are dominated by overhead costs. As a result, the value chain analysis captures more the
characteristics of the production unit than the characteristics of the health care
product itself. In fact, it seems that health care service prices correlate quite poorly
with the actual costs of production. We conclude by stating that the value chain
analysis can be applied to the health care sector and health care products. However, it seems that the most interesting results emerge in the spill-over insights of
the service in focus.
Keywords: healthcare, value added, value chain, metrics, patient, structural solutions, cost savings

