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TYÖSSÄ

T erveystaloustieteessä on pal
jon käsitteitä ja määritelmiä, 
joita lääkärin voi olla joskus 
haastavaa ymmärtää. Tai ai
nakin ne tuntuvat vaikeasti 
omaan työhön sovellettavilta.

Tässä artikkelissa esiteltävät käsitteet 
rajahyöty ja vaihtoehtoiskustannus ovat 
kuitenkin helposti ymmärrettäviä ter
veystaloustieteen peruskäsitteitä. Lisäk
si ne ovat laajemminkin käyttökelpoisia 
taloustieteen käsitteitä, joita jatkuvasti 
sovellamme – ehkä huomaamattamme 
– myös oman elämämme päätöksissä.

Rajahyödyllä on lakipisteensä

Usein lääkärit, potilaat ja poliitikot ajat
televat, että mitä enemmän resursseja 
eli voimavaroja laitetaan yksittäisen po
tilaan hoitoon tai yleisemmin koko ter
veydenhuoltoon, sitä parempaa ja laa
dukkaampaa sairauksien hoitoa ja sitä 
kautta terveyttä saamme. Tiettyyn ra
jaan asti tilanne onkin näin, mutta suo
raviivainen asia ei ole. 

Asiaa kuvaa tarkemmin terveystalous
tieteen käsite rajahyöty, jolla tarkoite

Rajahyöty ja  
vaihtoehtoiskustannus  
– kliinikolle tärkeät peruskäsitteet
Kun lääkärinä osaat termit rajahyöty ja vaihtoehtoiskustannus ja 
sovellat niitä työssäsi, olet omaksunut kaksi terveystaloustieteen 
keskeisintä käsitettä.

TERVEYS-
taloustiede

taan toinen toistaan seuraavista yhtä 
suurista resurssien li säyksistä saatavaa 
hyötyä, esimerkiksi terveyden lisäystä. 
Kun hoitoon käytettävät resurssit – ovat
pa ne sitten rahaa, lääkärin tai 
muun terveyden huol lon 
asian tuntijan aikaa tai po
tilaan itsensä hoitoon 
käyttämiä resurs seja – 
lisääntyvät, hyöty kas
vaa aluksi mutta jat
kossa yhä vähem
män ja vähemmän. 

Jossain vaiheessa 
resursseja toimintaan 
lisättäessä saadaan aina 
vain vähemmän lisäystä 
terveyshyötyyn, saavutetaan 
 lakipiste ja rajahyöty on nolla. Joskus 
rajahyöty voi muuttua jopa negatiivisek
si, ts. laskusuuntaiseksi, esimerkiksi 
kun liiallinen panostus johtaa hoito
komplikaatioiden l isääntymiseen 
 (kuvio). Myös turhat kontrollikäynnit 
ovat yhteiskunnalle rahanhukkaa ja po
tilaalle ajanhukkaa, sillä niiden terveys
hyöty on olematon. Rajahyöty käsitteenä 

toimii niin yksilötasolla kuin terveyden
huollossa.

Esimerkiksi aiemmin oli tavallista, 
 että nenän väliseinäleikkauksen jälkeen 

potilas oli tamponoituna osastolla 
kolme päivää leikkauksen 

jälkeen. Potilaan toipumi
sen ja terveyden kan

nalta sairaalassaolo
ajan antama rajahyö
ty oli vähäinen, usein 
lähes nolla, tai se 
saattoi kääntyä jopa 
negatiiviseksi, jos po

tilas sairaalassa olles
saan sai sairaalainfek

tion. Li sään tynyt päivä
kirurgia ja lyhentyneet sairaa

lassaoloajat ovatkin järkevää ter vey
denhuollon resurssien käyttöä.

Vaihtoehtoiskustannus kertoo 
menetetyn hyödyn

On tärkeää, että lääkäri hoitaa potilasta 
mahdollisimman hyvin, mutta toisaalta 
hänen tulee muistaa, että yhteen poti
laaseen käytetyt resurssit ovat aina jos
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Rajahyöty  
käsitteenä toimii niin 

yksilötasolla kuin 
terveydenhuollossa.
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tain muusta toiminnasta pois. Tähän 
liittyy käsite vaihtoehtoiskustannus, 
 joka sanana viittaa rahaan, vaikka se ei 
sitä ole.

Aina kun päätetään käyttää voima
varoja tietyllä tavalla, menetetään mah
dollisuus siihen hyötyyn, joka olisi saa
vutettu, jos samoja voimavaroja olisi 
käytetty vaihtoehtoisella tavalla. Voima
varojen rajallisuus estää saavuttamasta 
kaikkea haluttua. 

Vaihtoehtoiskustannus mittaa tietyn 
vaihtoehdon  valinnasta syntyvää uh
rausta, jota edustaa parhaasta menete
tystä vaihtoehdosta odotettavissa ollut 
hyöty. Toisin sanoen vaihtoehtoiskus
tannus viittaa  siihen hyötyyn, joka me
netetään, kun voimavaroja ei käytetä toi
sella tavalla. 

Terveydenhuollossa voi joskus olla 
vaikeaa ymmärtää vaihtoehtoiskustan
nuksen käsitettä. Nykyisin lääkäri tietää 
harvoin, miten paljon ja minkä arvoisia 
terveydenhuollon voimavaroja hän käyt
tää, ja varsinkin siitä, että hänen hoito
ratkaisunsa merkitsee voimavarojen si
tomista niin, että ne ovat poissa vaihto
ehtoisista käyttömuodoista. Kun lääkäri 
pääsääntöisesti hoitaa vain omia tai 
oman klinikkansa potilaita, hän ei näe 
tai saa esimerkiksi tilastoraportteja siitä, 
miten muualla mahdollisesti menete
tään terveyshyötyä hänen käyttämiensä 
voimavarojen takia. 

Joka tapauksessa jos voimavaroja käy
tetään esimerkiksi miljoonan euron ar
vosta ohitusleikkauksiin, niitä ei voida 
samanaikaisesti käyttää esimerkiksi 
munuaisensiirtoihin. Näin menetetään 
se terveyshyöty, joka olisi saatu, jos voi
mavarat olisi käytetty munuaisensiirtoi
hin. Sekä terveydenhuollon tehokkuu
den että vaikuttavuuden kannalta on 
oleellinen kysymys, onko ohitusleik
kauksista saatu terveyshyöty suurempi 
vai pienempi kuin munuaisensiirroista 
koituva terveyshyödyn menetys eli vaih
toehtoiskustannus. Jos se on pienempi, 
ei voimavaroja käytetä terveydenhuollon 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannal
ta optimaalisesti.

Toinen esimerkki on tavallinen lääke
hoitojen valinnoissa. Kun tarjotaan erit
täin kallis, mutta vähäisen vaikuttavuu
den lääke yhdelle potilaalle, se merkit
see sitä, että lääkebudjetista riittää vä
hemmän varoja muiden potilaiden hoi
tamiseen, jotka voisivat hyötyä toisenlai
sesta lääkehoidosta enemmän. Tällöin 
vaihtoehtoiskustannus on suurempi 
kuin voimavarojen käytöllä saavutettu 
terveyshyöty ja se tuottaa terveydenhuol
toon tehottomuutta. 

Tosin yhden potilaan hoitoa voidaan 
perustella muilla, varsin oleellisilla 
näkö kohdilla, kuten oikeudenmukai
suudella. Oikeudenmukaisuutta saate
taan joutua ostamaan jossain määrin 
 tehokkuuden kustannuksella, eikä siinä 

Kun resursseja terveyden edistämiseen ja 
sairauden hoitoon lisätään, hyöty kasvaa aluksi 
mutta jatkossa yhä vähemmän – vallitsee 
vähenevä rajahyöty (a). Resurssien käyttöä 
edelleen lisättäessä jossain vaiheessa saavute-
taan lakipiste (b) ja rajahyöty on nolla. Liiallinen 
resurssien käyttö voi kääntää rajahyödyn myös 
laskevaksi (c).

Terveys/hyvinvointi

Rahan ja muiden resurssien käyttö

a
b

c

rajahyödyn käsite 

sinällään ole mitään tuomittavaa, jos se 
perustuu yhteisesti hyväksyttyihin oi
keudenmukaisuuskriteereihin eli arvo
valintoihin.

Vaihtoehtoiskustannus on   
muutakin kuin rahaa

Joitakin resursseja on mahdollista saada 
lisää, mutta aikaa on aina sama määrä. 
Esimerkiksi lääkäri on aamupäivän vas
taanotolla. Ensimmäinen potilas tulee 
klo 8.20 ja viimeinen ennen ruokatuntia 
klo 10.40. Aikaa on varattu 8 potilaalle 
20 minuuttia kullekin. Jos käykin niin, 
että yhden potilaan hoito kestää tunnin 
(esim. potilaalla on akuutisti pahentu
nut tauti, jonka takia hänelle täytyy jär
jestää vuodeosastopaikka), muille poti
laille aikaa riittää vähemmän. Vaihtoeh
toiskustannus tässä tapauksessa tarkoit
taa sitä hoitohyötyjen menetystä, jonka 
kohteeksi joutuvat vähemmälle ajalle ja 
huomiolle jääneet potilaat.

Vaihtoehtoiskustannuksia aiheuttavat 
nykyisin usein myös uudet sähköiset 
potilastietojärjestelmät. Jotkin toimin
nat, jotka aiemmin teki osastonsihteeri 
tai hoitaja, on siirretty lääkärin tehtäväk
si, kuten leikkausvarauksen tekeminen. 
Leikkausvarauksen näpyttelemisen si
jasta lääkärin olisi järkevämpää tehdä 
muuta, hänen ammattitaidollaan hyö
dyllisempää ja vaikuttavampaa työtä. ●
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