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Sosiaali- ja terveyspoliittisessa keskustelussa painotetaan kaikkialla maailmassa 
terveyttä ja hyvinvointia suhteessa käytettyihin resursseihin. Kansanterveydelli-
nen tavoite ei ole suoritemäärien vaan niiden vaikutusten maksimointi. Vaikut-
tavuus tarkoittaa samaa kuin vaihtoarvo1, siis käytettyjen resurssien suhdetta ai-
kaansaatuihin vaikutuksiin.

Suomen sote-uudistuksen tavoite on sosiaali- ja terveystoimen (so-te) sekä pe-
rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon (pth-esh) integraatio. Uudistus tuo 
tullessaan uusia alueellisia jakoja, järjestämistapoja, potilaan valinnanvapauden, 
hankintoja, kilpailua sekä innovaatioita. Maakunnilla tulee olla periaatteita, me-
netelmiä sekä mittareita, koska niillä on keskeinen rooli toiminnan järjestämises-
sä, arvioinnissa ja kehittämisessä. Mikäli jotain ei voida määritellä täsmällisesti, 
sitä ei voida myöskään mitata; ja jos jotain ei voida mitata, sitä ei voida myöskään 
johtaa.

Vaikuttavuus on soten tärkein tunnusluku, koska se kuvaa, kuinka paljon terveyt-
tä ja hyvinvointia on aikaansaatu per käytetty euro. Vaikuttavuuden merkitys on 
yleisesti hyväksytty (Porter & Guth 2012, www.ichom.org), mutta siihen perustu-
vien johtamismenetelmien kehittäminen on haastavaa.

Jos vaikuttavuus on ylin johtonuora, saattaa syntyä tilanne, jossa vähempi on pa-
rempi. Miten palkittaisiin toimijoita, jotka tekevät hyvää tulosta vähemmillä re-
sursseilla? Nykyinen rahoitusjärjestelmä ei tue tätä, mutta sote-uudistuksen 

1 Termiä ”arvo” (value) käytetään monessa merkityksessä. Tuotannon arvo tarkoittaa suoritteiden 
tuotantokustannuksiin perustuvaa laskennallista arvoa, vaikka ei vielä tiedetä, mikä sen myyntiarvo 
tulee olemaan. Käyttöarvo tarkoittaa asiakkaan saamaa hyötyä. Vaihtoarvo myyjälle (seller’s surplus) 
tarkoittaa saadun hinnan ja minimihinnan erotusta; vaihtoarvo ostajalle (buyer’s surplus) tarkoittaa 
maksetun hinnan ja maksimaalisen hinnan erotusta. 

Terveydenhuollon päättäjiä on aina kiehtonut ajatus siitä, 
että palveluntuottajille maksettaisiin terveydestä, ei sairau-

desta. Legendan mukaan jo muinaisessa Kiinassa keisarin 
henkilääkärille maksettiin palkkaa niin kauan, kuin keisari 
pysyi terveenä. Kun tämä sairastui, lääkärin palkanmaksu 

loppui ja jos keisari kuoli, lääkäri menetti päänsä. 1
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yhteydessä tehtävä monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistaminen parantaa 
edellytyksiä vaikuttavuusperusteiselle johtamiselle. 

Tässä paperissa määritellään vaikuttavuudella johtamiseen liittyvät peruskäsit-
teet pääasiassa Michael Porterin teosten perusteella (Porter & Teisberg 2006, 
Porter & Guth 2012), sekä käydään läpi, miten toimintaa voidaan mitata ja joh-
taa vaikuttavuusperusteisesti. Toivomme paperin toimivan oppaana sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen järjestäjille siinä, miten palveluita voidaan kehittää, 
hankkia ja johtaa vaikuttavuusperusteisesti tulevaisuudessa. 

Arkivaikuttavuuden lääketiede (Malmivaara 2013) korostaa osaamista, näyttöön 
perustuvaa medisiinaa, laatua, hoitoketjuja ja vertaiskehittämistä. Perinteisesti 
terveystaloustieteessä vaikuttavuus-termillä tarkoitetaan toiminnalla aikaan-
saatua, rutiiniolosuhteissa tapahtunutta muutosta ihmisten terveydentilassa 
(Sintonen ja Pekurinen 2006, Drummond 2005, Malmivaara 2013). Käsitteistöä 
yksinkertaistaaksemme käytämme tästä ilmiöstä termiä vaikutus (outcome). Vai-
kuttavuus (value –based care) on suhdeluku, joka kuvaa käytettyjen resurssien ja 
havaitun vaikutuksen välistä suhdetta. Tällöin nämä termit ovat yhdenmukaisia 
käsitteiden tuotos (output) ja tuottavuus (productivity) kanssa. Palveluissa tuotos 
tarkoittaa tuottajan tekemiä suoritteita tai toimenpiteitä. Vaikutus voidaan tode-
ta vertaamalla tiloja ennen ja jälkeen intervention: poistuiko kipu, liikkuuko jal-
ka, onko henkilö työkykyinen? Muutoksen voi aiheuttaa toimenpiteet, asiakkaan 
omat toimet sekä järjestelmän ulkopuoliset tapahtumat. Tuottavuus on tuottaja-
keskeinen – vaikuttavuus puolestaan potilaskeskeinen käsite.

Sanaa kustannusvaikuttavuus voidaan käyttää jos halutaan korostaa erityisesti ra-
hassa laskettavissa olevia kustannuksia. Vaikuttavuudessa pitäisi kuitenkin huomi-
oida myös tekijät, jotka eivät käänny helposti rahaksi. Tällaisia tekijöitä ovat esimer-
kiksi potilaan aika, vaiva sekä kipu. Vaikutuksen ja vaikuttavuuden ohella on tärkeää 
mitata myös asiakkaan subjektiivisia kokemuksia eli hyötyä ja asiakaskokemusta. 
Kansainvälisesti laajasti käytössä olevassa Triple Aim -mallissa (viite IHI) mittaami-
sen kolmena kulmana ovat vaikutus, asiakaskokemus ja kustannukset.

Kuvan 1. havainnollistamalla tavalla palvelu- tai hoitopolku alkaa subjektiivisesta 
palvelutarpeesta tai terveysongelmasta ja päättyy, kun palvelutarve on tyydytet-
ty tai ongelma ratkaistu. Käsitteet on määritelty tarkemmin liitteessä. Julkisesti 
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rahoitetussa palvelutuotannossa palvelutarpeen arvio tai diagnosointi tapahtuu 
ennen reaalikysyntää. Palvelu- tai hoitosuunnitelma toteutetaan palvelutuotan-
nossa. Tuotanto saa aikaan suoritteita, joiden tekninen laatu riippuu toteutusta-
vasta. Suoritteista seuraa vaikutuksia toimintakykyyn ja terveyteen, joita erilaiset 
asiakaskohtaisen elämäntilanteen tekijät muovaavat. Näin vaikutuksesta on eri 
tavoin hyötyä. 

Kuva 1. Tuottavuus ja vaikuttavuus palvelu- tai hoitopolussa

Prosessin tarkoitus on tuottaa hyötyä tai käyttöarvoa asiakkaalle. Arvon muodos-
tumista kutsutaan arvoketjuksi (value chain, value stream). Teollisessa tuotan-
nossa prosessi ja arvoketju ovat lähes samat. Arvoketju saadaan kun prosessista 
vähennetään hukka eli arvoa tuottamattomat tapahtumat. Tuottavuuden ja Lean- 
johtamisen keskeinen periaate on hukan vähentäminen tai poistaminen. Sotessa 
vaikuttavuuteen perustuva johtaminen edellyttää sekä prosessien että episodi-
en huomioimista. Arvoketju tulee täsmentää vaikutusketjuksi, jolla tarkoitetaan 
potilaan tilan muutoksien muodostamaa sarjaa. Tilamuutoksia aikaansaa joukko 
tekijöitä kuten tehdyt suoritteet, potilaan terveyskäyttäytyminen, placebo, ge-
neettinen profiili ja erilaiset tilannetekijät.
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Vaikuttavuuden mittaamisessa vaikeinta on vaikutusten arviointi – resurssien tai 
kustannusten (kustannusvaikuttavuuden mittaaminen) kohdentaminen toimin-
nalle voidaan tehdä vakiintuneiden tuotantotalouden periaatteiden mukaisesti. 
Vaikuttavuuteen perustuvan johtamisen perusongelma on, että suoritteen ja vai-
kutuksen välinen suhde ei ole suoraviivainen. Suoritetuotannon tuottavuutta voi-
daan johtaa erilaisilla tehokkuusmenetelmillä, kun taas vaikuttavuudessa voi tulla 
mukaan tekijöitä, jotka eivät ole palveluntuottajan suorassa ohjauksessa. 

Autotehtaassa ruuvien kiinnittäminen oikealla tavalla johtaa yksiselitteisesti toi-
vottuun vaikutukseen: ruuvit ovat kiinni. Vain harvoissa terveydenhuollon pro-
sesseissa suoritteen ja vaikutuksen välinen yhteys on kuitenkaan samalla taval-
la deterministinen. Väliin tulee joukko epävarmuustekijöitä kuten diagnoosin 
oikeellisuus, toimenpiteen sopivuus potilaan geneettiseen profiiliin, hoitovaste 
sekä komplianssi. Kliinisissä tutkimuksissa pyritään sulkemaan pois kaikki ulko-
puoliset tekijät, jotta suoritteen vaikutus saataisiin puhtaana esiin. Vaikuttavuu-
den mittauksessa toimitaan päinvastoin, sillä lopputulokseen vaikuttavat ulko-
puoliset tekijät pitää tunnistaa.

Tuottavuutta voidaan mitata ilman tietoa yksittäisistä potilaista. Laskemalla suori-
temäärät selvitetään niiden tuotantokustannukset ja yksinkertaisella jakolaskulla 
saadaan tuottavuusluku. Vaikuttavuus tulee kuitenkin mitata yksilötasolla koko-
naisten palvelu- tai hoitopolkujen osalta. 

Vaikutusta voidaan mitata tarpeen mukaan, eri näkökulmista eri ajan hetkillä. 
Asiakkaan fyysinen tila voidaan kuvata yleisillä tilaa kuvaavilla mittareilla kuten 
lämpö, pulssi, lihasvoima sekä sairausspesifeillä mittareilla. Standardoidut elä-
mänlaadun mittarit kuten QALY, DALY, RAI, 15D ja EQ-5D -kyselyt voivat tuottaa 
tietoa sekä kliiniseen käyttöön että vaikutusten arviointiin. Asiakas voi myös itse 
arvioida tilansa muutosta. 

Väestötasolla vaikutukset määritetään yleisten terveyttä ja pärjäämistä kuvaavien 
mittareiden kuten kuolleisuuden, sairastavuuden, työkyvyttömien osuuden tai 
kotona asuvien osuuden perusteella. Strategisen tason johtamisessa keskitytään 
väestötason vaikutusten seurantaan. Palvelutuotannossa seurataan puolestaan 
ryhmä- ja yksilötason vaikuttavuutta. Jos yksilötasolla saavutetaan tavoitellut 
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vaikutukset, tulosten tulisi heijastua myös väestötason terveyttä ja pärjäämistä 
kuvastavissa mittareissa.

Kun vaikutus on todettu ja potilaan tila on määritelty, seuraa kysymys: onko vaiku-
tus hyvä vai huono? Tätä voidaan arvioida useilla eri tavoilla. Ensinnäkin voidaan 
verrata nykytilaa lähtötasoon ennen palvelutarpeen tai terveysongelman alkua ja 
siten todeta, missä määrin palvelutarve pystyttiin tyydyttämään tai potilas toipui 
ennalleen. Toiseksi voidaan verrata vaikutusta skenaarioon, jossa mitään ei olisi 
tehty. Kolmanneksi voidaan verrata vaikutusta ennusteeseen, laskennalliseen ta-
voitearvoon, joka kuvaa tyypillistä vaikutusta kyseessä olevassa palvelutarpeessa 
tai terveysongelmassa. Neljänneksi voidaan käyttää benchmarkingia ja verrata 
vaikutuksia muihin tuottajiin tai valtakunnalliseen keskiarvoon.

Vaikutusten mittaamisen näkökulmasta asiakkaat jakautuvat siis kahteen seg-
menttiin: tilan paranemiseen tähtäävät (päättyvät) palvelupolut sekä toiminta-
kyvyn tai terveyden heikkenemisen ehkäisyyn tähtäävät (päättymättömät) tapa-
ukset. 

Vaikutusten mittaamisessa haasteena on aikaulottuvuus. Tuottavuuden mittaa-
misessa aika on yksinkertainen: kun suorite on valmis ja laatukriteerit täyttyvät, 
se voidaan kirjata tuotokseksi. Vaikutukset saattavat kuitenkin kehkeytyä vasta 
ajan myötä. Esimerkiksi leikkauspotilaan tila voidaan todeta kun viimeinen tik-
ki on laitettu, heräämössä, kotiutettaessa, kahden viikon päästä tai vasta vuotta 
myöhemmin. Vaikutusten mittaaminen edellyttää siis järjestelmää, jossa tulok-
sia tarkastellaan sekä lyhyellä että pitkällä seuranta-ajalla. Lyhyen seurannan etu 
on se, että tietoa saadaan nopeasti johtamisen tueksi, mutta toisaalta haittana 
voi olla tiedon luotettavuus. Pitkässä seurannassa saadaan tarkennettua tietoa, 
mutta tiedon käyttöarvo on vähäisempi, koska tieto on johtamisen näkökulmasta 
vanhentunutta. 

Kun vaikutus on todettu ja arvioitu, se tulee yhdistää potilaskohtaiseen resurssi-
kulutukseen, jotta vaikuttavuusmittari saadaan. On siis selvitettävä, miten paljon 
resursseja käytettiin vaikutuksen aikaansaamiseen. Kohdistamalla kustannukset 
vaikutuksiin voidaan arvioida kustannusvaikuttavuutta.

Ensin tulee määrittää, mitä vaikutuksia tavoitellaan, ja sen jälkeen pitää valita 
ne mittarit, joilla tavoitteen toteutumista voidaan parhaiten arvioida. Mittareita 
on helppo laatia, mutta niiden laskemiseen tarvittavat lähtötiedot eivät aina ole 
helposti saatavilla. 



Sote-menot ovat kasvaneet kaikissa kehittyneissä maissa nopeammin kuin talous 
ja kansanterveys. Kasvavat suoritemäärät syövät hyödyt vaikka prosesseja on te-
hostettu ja tuottavuutta parannettu. Veronmaksajat ja päättäjät joutuvat hyvästä 
syystä kysymään, käytetäänkö varoja tarkoituksenmukaisesti. 

Tuottavuus, tehokkuus, joustavuus ja laatu ovat kukin tärkeitä, mutta vaikutta-
vuusperustaisessa johtamisessa vaikuttavuus on mittari yli muiden. Vaikutta-
vuudessa yhdistyvät kansantaloudelliset (veronmaksaja) ja kansanterveydelliset 
(potilas) näkökulmat. Vaikuttavuudella johtaminen edellyttää, että sekä omaa 
toimintaa että ostopalveluita ohjataan kohti yhteisiä tavoitteita. Tämä tarkoittaa, 
että vaikuttavuudelle asetetaan tavoitteet ja niiden toteutumista mitataan yhden-
mukaisesti kaikkien palveluntuotantoon osallistuvien osalta. Porter (2013) näkee 
koko terveyspalveluiden suurimmaksi ongelmaksi sen, että eri sidosryhmien välil-
lä ei saada sovittua yhteisiä tavoitteita. Tämä aiheuttaa myös mittaamisongelmia. 
Vaikuttavuuden mittareita kertyy usein lukumääräisesti paljon, koska tavoite ei 
ole selvillä. Minkä tahansa toiminnan johtaminen edellyttää selkeästi muotoiltuja 
ja valittuja tavoitteita, mikä korostuu vaikuttavuuden johtamisessa entisestään.

Vaikuttavuudella johtamista voi tarkastella erikseen tilaajan, tuottajan ja potilaan 
näkökulmista. Vaikutusperusteinen johtaminen avaa myös uuden näkökulman 
keskusteluun potilaan omasta vastuusta ns. itse aiheutettujen sairauksien kohdal-
la. On esitetty, että esim. tupakan tai alkoholin aiheuttamien terveysongelmien 
kohdalla sovellettaisiin muusta poikkeavia omavastuita tai julkisesti kustannetun 
hoidon epäämistä. Itse aiheutetuilla ongelmilla viitataan kuitenkin paheisiin, vaik-
ka esimerkiksi urheiluvammat ovat yhtä lailla itse aiheutettuja. Vaikuttavuuspe-
rusteisessa johtamisessa voi lähteä siitä, että vaikutuksen aikaansaamisessa sekä 
potilaalla että lääkärillä on oikeuksia ja velvollisuuksia. Niistä sovitaan hoitosuun-
nitelmaa laadittaessa. Jos potilas laiminlyö omat velvollisuutensa, voidaan käyn-
nistää keskustelu seurauksista.

Vaikuttavuusperusteisissa hankinnoissa keskiössä on mitattavissa olevien vaikut-
tavuustavoitteiden määrittäminen ja niistä maksaminen. Lisäksi on tärkeää ym-
märtää ja hyödyntää käyttäjäkokemusta osana arvonluontia ja muutosprosessia. 
Vaikuttavuusperusteisten innovaatioiden tavoitteena on “win-win-win” tilanne 
maksajan, loppukäyttäjän sekä palveluntuottajan näkökulmasta. Win 1 on Kus-
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tannustehokas ja laadukas julkinen palveluntuotanto, Win 2 on Kestävälle poh-
jalle rakennetut palvelu- ja liiketoimintamallit sekä uudet liiketoimintamahdolli-
suudet, ja Win 3 on Käyttäjien tarpeisiin vastaavat palvelut, jotka kannustavat 
käyttäjiä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

Markkinaehtoisessa toiminnassa, jossa asiakkaat valitsevat, maksavat ja käyttä-
vät, vaikuttavuus palkitsee tekijäänsä siten, että asiakkaat ovat valmiita maksa-
maan paremmista vaikutuksista paremman hinnan. Kustannusten hallinta pa-
rantaa tulosta. Kilpailu kohdistuu sekä vaikutuksiin että hintoihin. On kuitenkin 
monia hyviä syitä siihen, miksi tavanomainen markkinakilpailu ei toimi sotessa, 
vaan julkista rahoitusta ja ohjausta on käytettävä. Kysymys onkin, miten julkinen 
järjestäjä suunnittelee rahoituskanavat siten, että ne kannustavat vaikuttavuuden 
kehittämiseen. 

Insentiivit voivat rakentua myös muuten kuin rahallisten palkkioiden pohjalta. 
Rahallisen bonuksen sijaan vaihtoehtoisia sopimuskannusteita sote-hankinnoissa 
ovat esimerkiksi sopimuksen jatko-optio tai parempi sijoittuminen puitesopimuk-
sen ostojärjestyksessä. Sanktiona epäonnistuneesta toiminnasta tilaaja voi käyt-
tää mm. sopimuksen purkua, asiakasmäärän rajoittamista tai hinnan alennusta. 
Esimerkiksi eräässä lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon hankinnas-
sa ensimmäinen ostojärjestys määräytyi tarjottujen hintojen perusteella, mutta 
myöhemmissä vaiheissa uusi ostojärjestys muodostettiin hankinnassa määritel-
tyjen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kilpailutuksen jälkeen 
vaikuttavuusperusteista toimintaa voidaan kehittää edelleen hyödyntämällä so-
pimusaikaista kehittämisvelvoitetta, joka osallistaa palveluntuottajan toiminnan 
kehittämiseen yhdessä tilaajan kanssa.

Tuottajalle vaikuttavuuden parantaminen saattaa tarkoittaa perinteisesti hyvinä 
asioina pidetyistä asioista luopumista: joskus sama tai parempi vaikutus aikaan-
saadaan vähemmillä suoritteilla. Esimerkiksi 2013 julkaistu tutkimus rappeuma-
peräisen polven oireisiin liittyvästä hoidosta on jo nyt vähentänyt merkittävästi 
polvileikkausten määriä Suomessa (Sihvonen ym. 2013). Vaikuttavuuden johtami-
sessa pitää käyttää leikkaussalien tuottavuutta tai leikkausmääristä palkitsemista 
alisteisena päätavoitteelle. Jos vaikuttavuudesta maksetaan, pitää hyväksyä alhai-
sempi tuottavuus tai pienempi suoritemäärä. 

Tavoitteiden asettaminen ja mittariston laatiminen eivät kuitenkaan yksin riitä. 
Toiminta on organisoitava niin, että kaikilla toimintaan osallistuvilla on sekä kan-
nustimet että mahdollisuudet tavoitella parempaa vaikuttavuutta. Tuottajalle vai-
kuttavuuden kehittäminen edellyttää systemaattista ja pitkäjänteistä työtä. Ohei-
sessa listassa on esitetty kymmenen askelta, joiden avulla voidaan edetä kohti 
vaikuttavuusperusteista johtamista:



 

  Kohderyhmät: mitkä ovat oman toiminnan 
 keskeisimmät asiakasryhmät? 

  Vaikuttavuustavoitteet: mistä arvo muodostuu   
 asiakkaalle ja mikä on asiakkaan kannalta keskeinen   
 tavoite?
      a) Tavoiteltu vaikutus (organisaationäkökulma)
      b) Hyödyt (asiakasnäkökulma)

  Tavoiteltujen vaikutusten ja asiakkaan hyötyjen
 yhteensovittaminen (organisaatio- ja käyttäjä-
 näkökulman yhteensovittaminen) 

  Palvelun sisältö: mitkä ovat vaikuttavimmat 
 toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi?

  Vaikuttavuusmittarit: miten tavoitteisiin pääsyä 
 seurataan lyhyellä ja pitkällä näkemällä?

  Seuranta- ja arviointimekanismit: miten mittauksen   
 tuloksiin reagoidaan?

  Mahdollinen arvoperusteinen palkitsemismalli: 
 miten tuloksista palkitaan huomioiden vaikutukset 
 koko järjestelmässä?

 

  Suunnitellaan toiminta, joka maksimoi tuotetun arvon  
 (tulos ja vaikutus)

  Huomioidaan käyttäjälähtöisen lähestymistavan 
 kautta asiakkaiden yksilölliset ominaisuudet, haasteet
 ja tarpeet

  Suunnitellaan toiminnan ja vaikuttavuuden 
 systemaattinen seuranta, arviointi ja tuloksiin reagointi

 1
 2 

 8
 9
10

 3
 4
 5
 6
 7

Suunnitellaan vaikuttavuusperusteinen palveluntuotanto

Määritetään

Tavoitteena
Kannustaa organisaatiota toimimaan vaikuttavasti ja pyrkimään kohti asetettuja 
tavoitteita: laadukkaita ja vaikuttavia palveluita sekä tuloksellista toimintaa



Sote-palvelujen tuotantotapoja käsittelevässä kirjallisuudessa on runsaasti hyviä 
esimerkkejä vaikuttavista toimintatavoista. Voidaan siis olettaa, että jos rahoi-
tus- ja kannustinmallit rakennetaan vaikuttavuuden ympärille, palveluntuottajat 
sopeuttavat organisaationsa niiden mukaisiksi. Vaikuttavuuden kannalta avain-
asemassa ovat siis nykyisellään palveluja ostavat kunnat, tulevassa sote-mallissa 
järjestämisvastuussa olevat maakunnat.

Peräänkuuluttamalla vaikuttavuutta, sote-hankinnoissa on mahdollista tavoitella 
paitsi nykyistä vaikuttavampia ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluita myös 
parantaa palveluiden kustannusvaikuttavuutta. Kuten aiemmin on todettu, sekä 
yksityisten että julkisten palveluntuottajien toimintaa voidaan ohjata määrittä-
mällä selkeät tavoitteet ja mittarit sekä asettamalla palveluntuottajille vaikutta-
vuustavoitteiden saavuttamiseen ohjaavat insentiivit. Sopimusohjauksen tukena 
voidaan hyödyntää erilaisia bonus-sanktiomalleja, joissa tuottajan saama korvaus 
on osin tai kokonaan sidoksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Vastaa-
vasti tavoitteiden merkittävä alittaminen voi johtaa sanktioihin palveluntuotta-
jalle. Suomessa on saatu jo hyviä kokemuksia erilaisten bonus-sanktiomallien 
ja vaikuttavuusmittareiden hyödyntämisestä sekä perusterveydenhuollossa että 
ikäihmisten palveluissa, joista muutama esimerkki alla. 

 

Esimerkkejä vaikuttavuus-
perusteisesta hankinnasta

5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Suoritteet ja myöhemmin väestövastuu ovat olleet yleisiä ansainta-
logiikoita kuntien perusterveydenhuollon ulkoistuksissa. Jos kunta 
on ostanut suoritteita, se on saanut suoritteita. Jos kunta on ostanut 
väestövastuuta, se on saanut normaalia enemmän erikoissairaan-
hoidon lähetteitä. Edelläkävijäkunnat ovat lähteneet uudistamaan 
terveysasemiensa toimintaa ja siirtyneet tavoittelemaan suorittei-
den sijaan vaikuttavuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
kunta palkitsee palveluntuottajaa siitä, miten paljon terveysaseman 
väestö käyttää muita terveydenhuollon palvelujärjestelmän palve-
luita (suhteessa kunnan muihin terveysasemiin) ja ehdollistaa palk-
kion laatukriteerein. Keskeistä mallissa on, että sekä yksityisillä että 
kunnan palveluntuottajilla on sama tavoite ja että se luo tarvitta-
vat kannustimet panostaa ennaltaehkäisyyn sekä hyvään hoitoon jo 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, esimerkiksi palkkaamalla 



   

geriatreja terveysasemalle. Perinteisessä mallissa panostukset en-
naltaehkäisyyn luovat tilanteen, jossa terveysaseman operoiminen 
ei olisi kannattavaa yksityiselle palveluntuottajalle, mikäli ansainta-
logiikka olisi sidottu pelkkään väestövastuuseen. Kun ulkoistuksen 
ansaintalogiikka on sidottu koko palvelujärjestelmän palvelukäyt-
töön, syntyy vaikuttavuutta, josta kansalaiset hyötyvät parempina 
palveluina, kunta palvelujärjestelmässä syntyvinä säästöinä ja yksi-
tyinen palvelujentuottaja parempana tuloksena. 

 

Tampereella toimiva Kotitori-palveluintegraattori on hyvä esimerk-
ki tavasta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut julkisen 
ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Yksityisten toimijoiden muodos-
taman konsortion pyörittämä Kotitori vastaa Tampereen kaupungin 
ikääntyneen väestön asiakasneuvonnasta sekä tietyn väestövas-
tuualueen palveluohjauksesta. Kotitori (=palveluintegraattori) ei itse 
tuota kotihoidon palveluita vaan hankkii ne tuottajaverkostoltaan. 
Lisäksi osana Kotitorin sopimusta palveluntuottaja on sitoutunut 
kehittämään kaupungin oman kotihoidon prosesseja ja toimintoja 
sekä tietojärjestelmiä. Kaupungin järjestämisvastuulla olevien ko-
tihoidon palveluiden lisäksi se myy asiakkaille yksityisesti rahoitet-
tuja palveluita. Kotitorin toimintaa ohjaavat asetetut tavoitteet ja 
tavoitteita tukeva kannustinpalkkiomalli. Kannustinpalkkiomalli oh-
jaa tuottajaa kiinnittämään huomiota ja parantamaan toimintansa 
vaikuttavuutta eli tamperelaisten kotihoidon asiakkaiden aikaisem-
paa ennakoivampaa, sujuvampaa ja nopeampaa palveluiden saan-
tia, ovat palvelut sitten kaupungin tai yksityisen toimijan tuottamia. 
Tampereella Kotitori – palveluintegraattorista on saatu hyviä tulok-
sia. Ulkopuolisen arvioitsijan toimesta tehdyn analyysin perusteella 
kaupungin vuositason säästöt Kotitorin myötä ovat 5,7 miljoonaa 
euroa vuodessa. Säästö koostui mm. alemmasta kotihoidon käytöstä 
ja kustannuksesta, pienemmistä erikoissairaanhoidon kustannuksis-
ta ja kaupungin oman kotihoidon tuottavuuden noususta. (Lähde: 
KPMG, Kotitorin taloudellisten vaikutusten arviointi 5.6.2014)



Vaikuttavuus on yksi keskeisimmistä periaatteista tulevaisuuden johtamisjärjes-
telmissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vaikuttavuudella johtaminen sisältää mo-
nia edellä kuvattuja ongelmakohtia, mutta niiden ratkaiseminen ei ole ylitsepää-
semätöntä. Järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta maakunnille luo edellytykset 
alueellisten vaikuttavuustavoitteiden muodostamiselle. Kuten monella muullakin 
alueella, järjestelmä on kuitenkin rakennettava pienistä palasista. Lähtökohtana 
tulisi olla kaikille yhteiset tavoitteet ja insentiivit. Hyviä vaikuttavuusmittareita on 
valmiiksi olemassa paljon, enemmän on kyse niiden sovittamisesta toiminnan ta-
voitteisiin sekä niiden systemaattisesta käyttöönotosta ja hyödyntämisestä. 

Ajatellaan tilanne, että Suomen sote-järjestelmässä olisi vaikuttavuuteen perus-
tuva rahoitusmalli. Varoja ei saisi suoritteista vaan luotettavasti mitatuista vai-
kutuksista. Miten palveluntuottajat joutuisivat muuttamaan toimintatapojaan ja 
organisaatioitaan?

Vaikutukset ja kustannukset tulee mitata per asiakas per palvelupolku. Palvelun-
tuottajat joutuisivat organisoimaan resurssinsa sen mukaisesti. Asiakkaat ja poti-
laat pitäisi aluksi ryhmitellä tarkoituksenmukaisesti tarpeiden, tavoitteiden ja toi-
menpiteiden mukaisesti. Johtajat olisivat vastuussa jostakin asiakasryhmästä tai 
prosessista kokonaisuutena. Esimerkiksi lonkkamurtumapotilaiden hoidosta vas-
taava johtaja vastaisi sekä akuutin vaiheen hoidosta että kuntoutuksesta, jolloin 
hänellä olisi sekä valta että vastuu vaikuttaa siihen, kuinka paljon koko hoitopolku 
maksaa ja kuinka hyvin potilas lopulta pärjää kotona. Aina ei ole mahdollista ra-
kentaa organisaatiota hoitopolun ympärille. Osalla asiakkaista on väistämättä sa-
manaikaisesti monia ongelmia kulkien yli sisäisten tai ulkoisten organisaatiorajo-
jen. Tällaisissa tapauksissa tulee organisoitua asiakkuuksien mukaan esimerkiksi 
käyttämällä omahoitajia tai moniammatillisia tiimejä tai case managereita.

Hyvä vaikuttavuus voidaan saavuttaa luomalla palvelu- ja hoitopolkujen tuotta-
miseen osallistuville toimijoille samaan lopputulokseen tähtäävät tavoitteet ja 
tavoitteeseen liittyvät oikeansuuntaiset kannustimet. Kannustimiin voidaan mm. 
liittää mittareita, jotka mittaavat oman toiminnan vaikutuksia muille toiminnoille. 

SOTE-palveluiden 
vaikuttavuuden kehittäminen
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Käsitteitä

Tuottavuus (productivity) tarkoittaa panosten ja tuotosten välistä suh-
detta. Sotessa panokset ovat resursseja kuten henkilöstö, tilat, laitteet 
ja tarvikkeet. Tuotokset ovat suoritteita kuten potilaskäynnit, toimenpi-
teet tai reseptit. Suorite (output) on siis jokin asia, jonka palveluntuot-
taja suorittaa tai kohdistaa potilaaseen tai asiakkaaseen. Suoritemäärät 
voidaan laskea ja niiden tuotantokustannukset voidaan todeta resurssi-
kulutuksen mukaan. Tuottavuutta voi mitata kahdella tavalla. Ensinnä-
kin voidaan katsoa laatuvakioituja suoritemääriä suhteessa käytettyihin 
henkilöresursseihin esimerkiksi leikkausten määrä per leikkaustiimi tai 
käyntimäärät per lääkäri. Toiseksi voidaan laskea resurssit rahassa ja ja-
kaa suoritemäärillä, jolloin saadaan suoritteen tuotantokustannus.

Hyöty (benefit) tarkoittaa, mitä etua aikaansaadusta vaikutuksesta on 
asiakkaalle. Hyödyt voidaan jakaa universaaleihin, kuten toiminnallisuus 
ja kivuttomuus, sekä yksilöllisiin elämäntavasta riippuviin hyötyihin. Kos-
ka hyöty tulee siitä, mitä ihminen toimintakyvyllään tai terveydellään te-
kee, se ei ole palveluntuottajan hallinnassa.

Laatu (quality) tarkoittaa yleisesti ottaen tavoitteiden ja toteutuman vä-
listä suhdetta. Terveydenhuollossa se jakautuu kolmeen tekijään. Ensin-
näkin kliininen laatu tarkoittaa tavoitellun ja toteutuneen vaikutuksen 
välistä suhdetta. Siihen vaikuttavat ensisijaisesti diagnoosin täsmällisyys 
ja hoitosuunnitelman oikeellisuus. Tekninen laatu on käytännössä sama 
kuin potilasturvallisuus. Se kuvaa hoitotoimenpiteiden ja -prosessien suori-
tusta annettujen normien mukaisesti. Teknisen laadun mittareita ovat hait-
tatapahtumat ja poikkeamat. Subjektiivinen laatu on potilaan kokemus tai 
tyytyväisyys, joka voidaan selvittää kysymällä tai havainnoimalla. 

Tuottavuuden johtaminen perustuu prosesseihin. Prosessi tarkoittaa 
yleiskielessä mitä tahansa ajassa etenevää tapahtumasarjaa. Täsmäl-
lisesti ottaen tuotantoprosessi tarkoittaa tuottajan suorittamaa kahta 
tai useampaa toimenpidettä tai vaihetta, joiden välille tulee katkos tai 
siirtymä. Katkeamaton monivaiheinen tapahtumasarja, kuten tiimin 
toiminta leikkaussalissa, on työnkulku (workflow). Prosessijohtamisen 
avainkysymys on, miten tuotettava yksikkö (flow unit) siirtyy vaiheesta 



seuraavaan. Tässä mielessä prosessin tehokkuuden mittari on läpime-
noaika tai virtaustehokkuus (flow efficiency). Prosessitasolla tuottavuus 
tarkoittaa käytettyä resurssimäärää per prosessi (resource efficiency). 
Useista prosesseista koostuvaa palvelu- tai hoitokokonaisuutta kutsu-
taan palvelu- tai hoitoketjuksi.

Palvelujen tuotanto poikkeaa tavaratuotannosta siinä, että asiakas osal-
listuu tuotantotapahtumaan henkilökohtaisesti, omaisuutensa tai häntä 
koskevien tietojen välityksellä. Asiakkaan toimien sarjaa kutsutaan epi-
sodiksi. Prosessi kuvaa siis sitä, mitä palveluntuottaja tekee, ja episodi 
sitä, mitä asiakas tekee. Prosessit ja episodit kohtaavat palvelutapahtu-
missa (service encounter). Potilaan episodia yksittäisen terveysongelman 
tai palvelutarpeen syntymisestä palvelutarpeen tyydyttämiseen kutsu-
taan palvelu- tai hoitopoluksi (clinical pathway, full cycle of care). 

Tarve (need) yksilön kohdalla tarkoittaa poikkeamaa nykytilan ja tavoi-
tetilan välillä. Se voidaan jonkinasteisella objektiivisuudella todeta kol-
mannen tahon toimesta. Ihmisellä voi olla terveystarpeita, vaikka hän ei 
olisi niistä itse tietoinen. Hoitoon hakeutuminen edellyttää halua (want), 
joka puolestaan edellyttää käsitystä ongelmasta ja toivetta parantumi-
sesta. Halu muuttuu kysynnäksi (demand) kun siihen yhdistyy maksu-
valmius tai oikeus. Sote-keskuksen ovella oleva jono on bruttokysyntää, 
joka muuttuu reaalikysynnäksi kun portinvartija (gatekeeper) on toden-
nut palvelutarpeen ja tehnyt tutkimus- ja/tai hoitosuunnitelman. 
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