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Tiivistelmä 
 

Sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden varmistamiseksi ja toteutumisen seuraamiseksi on 

luotava valtakunnallinen mittaristo, jota voidaan käyttää kansallisessa ohjauksessa, 

palveluiden järjestämisessä ja tuotannossa, järjestäjien ja tuottajien vertailussa sekä 

valvonnassa. 

 

Loppuvuodesta 2015 työnsä käynnistänyt kustannus- ja vaikuttavuusryhmä (KUVA) toimii 

rahoitus- ja resurssiohjausryhmän alaryhmänä. KUVA on vuoden 2016 aikana valmistanut 

ensimmäisen kokonaisehdotuksensa sote-mittaristoksi. Työ on aloitettu määrittelemällä 

käsitteitä, keräämällä olemassa olevia mittareita sekä tietoa vaikuttavuuden, laadun jne. 

mittaamisesta (haettu myös kansainvälisiä esimerkkejä). Ryhmä on tätä varten jakaantunut 

neljään alatyöryhmään: 

– hyvinvoinnin ja terveyden tila sekä hoidon ja palvelujen tarve 

– palvelut ja palvelu- ja hoitoprosessit sekä palvelujen saatavuus 

– kustannusvaikuttavuuden ja laadun seuranta 

– resurssit 

Jokainen alatyöryhmä on kehittänyt mahdollisia mittareita eri ohjaus- ja tietotarpeisiin. Työ 

etenee eri tahtiin eli eniten mittareita on mietitty kansalliselle ja maakunnan tasolle, vähiten 

tuottajan ja asiakkaan tasoille. Joulukuussa 2016 käynnistyi uusi, viides alaryhmä, jonka 

tehtävänä on suunnitella mittariston toimeenpanoa. 

 

Ryhmä osallistui sote-järjestämislain ja maakuntalain hallituksen esityksen valmisteluun sekä 

säädösten että perustelujen osalta. Kaikilta osiltaan (esimerkiksi valinnanvapaus) 

säädöspohjaan liittyvät ratkaisut eivät ole olleet valmiit. Tämä on hidastanut osaa 

mittaristotyötä, koska on tiedettävä kokonaisuuden eri toimijoiden tietotarpeet, jotta mittareita 

voidaan valita. 

 

KUVA-ryhmä koostuu keskeisistä asiantuntija- ja sidosryhmistä, ml. sote- ja kuntakentän 

edustus. Ryhmä on käynyt aktiivista vuoropuhelua muiden valmisteluryhmien kanssa ja 

keskeisiä linjauksia on esitelty projektiryhmässä.  Työryhmän työtä tukee tammikuussa 2017 

valmistuva TEAS-selvitys, jonka toteuttaa NHG. Lisäksi työryhmä toimii ohjausryhmänä 

Sitran Palvelupaketti-hankkeelle ja hyödyntää siinä tehtyä kehittämistyötä. 

 

Tässä väliraportissa kuvataan mittariston valinnan perusteita lähtien lakiluonnoksissa kuvatun 

ohjausjärjestelmän luonteesta ja siitä johdettavista tavoitteista ja tietotarpeista. Mittariston 

luominen on jatkuva prosessi niin, että ensimmäiset mittarit olisivat käytettävissä jo 

maakuntien käynnistysvaiheessa 2017-18. Mittariston muodostamisen reunaehtona tuodaan 

esille tarvittavan tietopohjan ja tietovarantojen kehittäminen. Kustakin alaryhmästä kuvataan 

raportissa perustelut mittariston valinnalle ja yksityiskohtainen kuvaus ehdotetuista mittareista 

on raportin liitteenä. 

 

 

  



5 

 

Ryhmän tehtävä 
 

 Valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi  

– väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilan kuvaamiseen sekä palveluiden tarpeen 

arviointiin  

– palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen.  

 Ryhmä laatii myös ehdotukset indikaattoritiedon kokoamiseksi sekä valmistelee 

tarvittavat säännökset.  

 Mittariston tulee olla sellainen, että sitä voidaan käyttää:  

– kansallisessa ohjauksessa 

– palveluiden järjestämisessä ja tuotannossa (johtaminen, suunnittelu ja seuranta) 

– järjestäjien ja tuotantoyksiköiden välisessä vertailussa 

– valvonnassa.  

 Mittariston on tarkoitus palvella erityisesti valtakunnallisen ohjauksen tarpeita.  

– Sekä kansallisesti, maakuntien että tuottajatasolla on muitakin tietotarpeita, 

joten jatkossa tulee olemaan myös muuta tietotuotantoa. 

 

Yleistä mittarien valinnasta 

Mittarien on täytettävä tiettyjä ominaisuuksia 
 

Yhteisiä kriteereitä mittareille  

- tiedon relevanssi: kuvaa haluttua ilmiötä 

- herkkyys: mittari muuttuu ilmiön mukana 

- yksiselitteinen tulkinta  

- mittarin tulokseen voidaan vaikuttaa toiminnalla, mutta sen tulosta ei voi manipuloida 

- tiedon laatu: saatavuus, vertailtavuus, käytettävyys, ajantasaisuus 

tiedontuottamisen kustannukset kohtuulliset ja tiedonkeruu osa laajempaa järjestelmää 

(yhtenäiset käsitteet, luokitukset) 

 

Ohjauksen muodot ja mittarit  
 

VM:n perinteisen näkemyksen mukaan valtionhallinnon ohjauksen tasot ovat: 

-Normiohjaus, velvoittavat/sanktioitavat (lait, asetukset, määräykset) 

-Resurssiohjaus (kehysbudjetointi, vuosibudjetointi, avustukset, hankerahoitus) 

-Tulosohjaus (hallitusohjelma toimenpideohjelmineen, tulossopimukset, tulostavoitteet ja 

niiden seuranta),  

(-Sopimusohjaus/asiakasohjaus: tulosahjauksen ”alalaji” kun ohjattavana on 

sopimuksellisessa suhteessa eikä ”alainen hallinto”) 

-Tieto-ohjaus (ohjeistus, tietopalvelut, tietoaineistot, tutkimustiedot)  

 

Ohjaustuotokset liittyvät aina joihinkin yo. ohjaumuotoihin.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjataan useilla eri tavoilla. Ohjauksen ja sen aiheuttamaa 

muutosta, vaikutuksia voidaan seurata mittareilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

ohjausmuotoja voidaan jakaa seuraavasti: 
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1. Lakiohjaukseen, jossa seurataan perusoikeuksien, järjestämislain ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon erityislainsäädännön toteutumista. 

2. Resurssiohjaukseen, jossa ohjataan taloudellisilla tekijöillä, esimerkiksi kehysohjaus 

tai korvamerkityt kohdennetut määrärahat nimettyyn kohteeseen tai vaikkapa 

henkilöstön määrää ja koulutusta ohjaamalla.  

3. Normiohjaukseen, jossa asetetaan normatiivisia tavoitteita tulevaisuuteen ja niiden 

toetutumista seurataan. Normit voivat kuvata palveluiden kattavuutta, resurssien 

mitoitusta tai palvelujen kohdentumista koskevia.  

4. Tieto-ohjaukseen, jossa ohjauksen eri tasojen toimijoille tarjotaan vertailukelpoista 

tietoa, joka ohjaa toimintaa mm. vertaiskehittämisen keinoin. 

5. Näitä ohjausmuotoja voidaan käyttää myös samanaikaisesti, jolloin esimerkiksi 

normiohjauksella asetettuihin tavoitteisiin kannustetaan resurssipanoksilla, 

palkitsevilla insentiiveillä.  

 

Kuhunkin ohjausmuotoon liittyy ohjauksen ja ohjaustoimien vaikuttavuuden seuranta, jota 

varten tarvitaan mittareita. Mittareiden tulee olla kuhunkin tarkoitukseen sopivia, ilmiöaluetta 

kuvaavia ja mittareiden tulee täyttää niille asetettuja tavoitteita, kuten luotettavuus, herkkyys, 

relevanssi. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tavoiteohjauksesta 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ohjataan sille asetettujen tavoitteiden avulla. 

Järjestelmän toimivuutta tulee arvioida suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Ohjaamiseen 

käytettävien mittareiden tulee heijastella riittävän kiinteästi sosiaali- ja terveyspalveluille 

asetettuja tavoitteita. Toimivan ohjausjärjestelmän rakentamisessa on ensiarvoisen tärkeää 

tunnistaa palvelujärjestelmän keskeiset tavoitteet ja suoritteet sekä kyettävä mittaamaan niitä.  

 

Useat kansainväliset organisaatiot ovat käsitelleet terveysjärjestelmän tavoitteita.
1
 Kaikille 

niille yhteistä on, että julkisten terveyspalvelujen päätehtävä, tai –tavoite, on tuottaa ja 

ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä. Eri organisaatioiden esittämissä terveysjärjestelmien 

tavoitteita käsittelevissä katsauksissa edellä kuvatun tavoitteen ohella joko päätavoitteena tai 

sille alisteisena välitavoitteena nähdään vaikuttavuus, tehokkuus, tasa-arvo ja 

oikeudenmukaisuus, saatavuus, kattavuus, laatu ja turvallisuus. Nämä, tavallisesti 

terveysjärjestelmälle asetetut tavoitteet, soveltuvat myös sosiaalipalvelujen tavoitteiksi. 

 

Pääministeri Sipilän hallitus puolestaan on nimennyt sote- ja aluehallintouudistuksen 

tavoitteiksi kansalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen, palveluiden laadun ja 

yhdenvertaisen saatavuuden takaaminen koko maassa, kustannusten hallinnan, julkisen 

talouden kestävyyden parantamisen sekä palveluiden horisontaalisen ja vertikaalisen 

integraation.
2
 Mittaristo- ja tietotuotantotyössä huomioidaan sekä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen universaalit tavoitteet että hallituksen uudistukselle asettamat tavoitteet.  

 

Suomessa asia on todettu Perustuslaissa19:3§ seuraavasti: 

                                                 
1
 Hyvä yhteenveto eri organisaatioiden näkemyksestä Papanicolas ja Smith (2013), luku 2. Esimerkiksi EU:ssa 

on yhteisesti sovittu, että järjestelmän pitkän aikavälin tavoite on taata hoidon ja hoiva universaali saatavuus, 

oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus (rahoituksessa); edistää korkealaatuista hoitoa ja hoivaa sekä taata 

järjestelmän kestävyys. Eurostat kerää tietoa indikaattoreista, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista voidaan 

arvioida.  
2
 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma sekä Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja 

terveyspalvelu-uudistuksesta ja itsehallintoalueiden muodostamisesta 18.11.2015. 
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”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, 

jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. 

Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta 

vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.” 

 

Työryhmä on johtanut tässä muistiossa esiteltävät tavoitteet ensisijaisesti Perustuslaista 

huomioiden myös kansainväliset käytännöt. Lisäksi järjestelmän ohjaamisen keskeiset 

kahdeksan tekijää - arviointi, kontrollointi, budjetointi, motivointi, oppiminen, kehittyminen, 

tukeminen ja onnistumisten juhlistaminen – on otettu huomioon hahmoteltaessa Suomen 

kansallista viitekehystä ja sen mittareita
3
. 

 

Työryhmä on työssään määritellyt kansallisen ohjauksen tietotarpeita lähtien sote- ja 

alueuudistuksen lainsäädäntöperustasta ja lainsäädäntöön kirjatusta ohjausrakenteesta. Työssä 

on hyödynnetty luonnoksia mm.  sote-järjestämislaista, maakuntalaista, rahoituslaista ja  sote-

palvelujen tuottajalaista. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädäntöä on myös, siltä osin 

kuin se ollut perusteltua, käytetty hyväksi. Valinnanvapautta koskeva lainsäädäntöluonnos 

valmistui ryhmätyön viime vaiheessa eikä sitä ole pystytty hyödyntämään.     

 

Mittarityön kehittämisen vaiheistus 
 

Mittaristotyö jaksottuu seuraavasti: ensimmäisessä vaiheessa laaditaan kansallisen tason ja 

maakuntatason mittarit. Toisessa vaiheessa keskitytään tuottajien ohjaamiseen ja 

valinnanvapauden toteuttamiseen tarvittavien mittareiden laatimiseen. Tässä muistiossa 

esitetty kansallisen tason tavoitteisto tulee ohjaamaan muiden hallinnon tasojen ja toimijoiden 

tavoitteistoa – ts. ei voi olla niin, että eri hallinnon tasolla hyvinvointipalvelujen tavoitteet 

ovat keskenään täysin erilaiset. Sen sijaan tavoitteiden painotus, eli merkitys, kunkin tason 

ohjaamisessa voi vaihdella hallinnon tasojen välillä. Esimerkiksi terveyserojen kaventaminen 

sopii tehtävänä kaikille tasoille, mutta on parhaiten mitattavissa kansallisesti esimerkiksi 

maakuntien välillä. Näin ollen eri tavoitteiden painottuminen eri hallinnon tasojen 

mittaristossa, samoin kuin tavoitteiden toteutumisen arviointiin käytettävät mittarit, 

vaihtelevat sen mukaan, millä toiminnan tasolla ohjauksessa, arvioinnissa ja seurannassa 

liikutaan. 

 

Mittariston valmistuminen ja käyttöönotto vaiheistuvat sote-uudistuksen etenemisen 

mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa kansalliseen ja  maakuntien käyttöön valmistuvat ne 

mittarit, jotka nykyisestä tietopohjasta voidaan tuottaa. Toisessa vaiheessa käyttöön tulevat 

sellaiset uudet mittarit, joita ei nykyisistä tietojärjestelmistä voida vielä tuottaa vaan ne 

edellyttävät tiedonkeruun laajentamista. Valinnanvapauteen ja tuottajakohtaiseen tietodon 

tuotantoon siirrytään valinnanvapauden laajenemisen mukaisessa aikataulussa, jolloin 

myöskin asiakkaat saavat valinnanvapauden tueksi mittareiden tuottamaa vertailutietoa. 

Havaittujen tietoaukkojen peittämiseksi kehittämistyö käynnistyy 2017. Erityisesti 

kehittämisen kohteena ovat laatuun ja vaikuutavuuteen liittyvän tietotuotannon kehittäminen. 

Kehittämistyön vaiheistus ja priorisointi tehdään vuoden 2017 alussa. 

 

Mittareiden määrittelyn pohjana ovat tietotarpeet 
 

                                                 
3
 Ohjaamisen tekijöistä tarkemmin Behn (2003). 



8 

 

Mittareita tulee tarkastella ohjausrakenteen tietotarpeista lähtien. Kansallisessa ohjauksessa 

toimijoiden tietotarpeet määrittyvät niiden yhteisestä ja erillisistä tietotarpeista. Vastaavasti 

maakunnan tasolla maakunnan ohjauksen tietotarpeet muodostuvat järjestämisen ja 

toiminnanohjauksen tietotarpeista. Tuottajat tarvitsevat oman toimintansa ohjaamiseen tietoa 

paitsi omasta mutta myös laajemmin maakunnan sote-palvelujen tuotannosta. Erityisesti 

teitotarve liittyy asiakkaiden palveluintegraatioon.  Asiakkaat tarvitsevat tietoa tuottajista 

valinnanvapauden tueksi, mutta myös toiminnan läpinäkyvyyden vuoksi. Kunnat tarvitsevat 

tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä.  

Mittareiden tulee olla kaikilla tasoilla julkisesti saatavia koska kyseessä on julkisin varoin 

toimiva järjestelmä.  

 

Mittareiden valinta edellyttää niiden tavoitteiden määrittelemistä, joiden toteutumista halutaan 

seurata eri ohjauksen tasoilla. Toisaalta mittareiden valinta edellyttää myös niiden 

käyttökohteen tunnistamista.  

 

Tuleva maakuntia koskeva lainsäädäntö määrittelee maakuntien järjestämisvastuulle 

annettujen tehtävien ja palveluiden tavoitteet. Samalla lainsäädännössä kuvataan ne 

ohjauksen, tavoiteasetannan ja seurannan sisällöt jakäyttötapaukset, joissa mittaritietoa 

käytetään. Lainsäädännöstä tulevat puitteet tulee huomioida mittareiden kehittämistyössä. 

Järjestämislaki ja maakuntalaki määrittelevät ohjausrakenteen eri tasoille tehtäviä, joiden 

toteutumisen seurannassa mittareilla on merkittävä rooli. 

 

Kuva 1. Ohjausrakenne, lait, tavoitteet ja mittarit 

 

 
 

 

Tavoitteiden ja mittareiden vaihtuvuus 
 

Strategiset tavoitteet asetetaan usein määräaikaisiksi, järjestämislain mukaisesti 

hallitusohjelmakaudelle. Tavoitteiden toteutumista seurataan, esimerkiksi tietyn 

asiakasryhmän palvelujen parantamiseksi tai hoidon kehittämiseksi. Tavoitteiden 

saavuttamista voidaan palkita kuten Ruotsissa tehdään. Tavoitteet kuitenkin vaihtuvat ja 

samalla myös palkitsemisen kohteet. Kun tehokkaampi hoitokäytäntö tai palveluinnovaatio on 

otettu käyttöön kattavasti asetaan uusia toiminnan kehittämisen kohteita, joiden toteutumista 

seurataan ja palkitaan.  

 

Osa tavoitteista voi olla pysyvämpiä, hyvin toimivalle julkiselle palvelujärjestelmälle 

asetettuja toiminnallisia tavoitteita, esimerkiksi asiakaslähtöisyys, oikea-aikaisuus, 

integraation toimivuus jne. Pysyvä mittaristo myös kuvaa kestävämmin hyvinvoinnin ja 
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terveydentilaa, palvelujärjestelmän toimintaa, kustannuksia ja vaikuttavuutta. Ne muodostavat 

myös perustaa päätöksille vaihtuvista määräaikaisista tavoitteista ja niiden toteutumista 

seuraavista mittareista. 

Alaryhmien työskentelystä 
 

 
 

Tähän on koottu tiivistelmä alaryhmien ehdotuksista. Alaryhmien ehdottamat mittarit löytyvät 

kokonaisuudessaan liitemateriaaleista (liitteet 6-13). 

Hyvinvointi ja terveydentila sekä hoidon ja palvelun tarve (alaryhmä 
1) 
 

Alaryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset hyvinvoinnin ja terveydentilan sekä hoidon ja 

palvelun tarpeen mittaristoksi. Mittariston avulla kuvataan seuraavien tavoitteiden 

toteutumista: 

 

- hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen 

- väestön terveyden, hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen 

- asukkaiden ja asiakkaiden tarpeiden arviointi 

o maakunnan järjestämistehtävää ja palveluiden tilaamista varten 

o palvelujen horisontaalisen ja vertikaalisen integraation varmistamista varten  

 

Laista tulevat seurantatarpeet 
 

Tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä tarvitaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

suunnitteluun ja arviointiin kunnissa ja maakunnissa sekä muiden maakunnan 

järjestämisvastuulla olevien palvelujen suunnitteluun ja arviointiin. Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen palvelujärjestelmän keinoin vaatii 
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tuekseen tietoa väestön terveydentilasta, terveyskäyttäytymisestä, hyvinvoinnista ja työ- ja 

toimintakyvystä sekä väestön käytettävissä olevista palveluista (esim. etäisyydet, matka-aika 

palveluihin) ja väestön toteutuneesta palvelukäytöstä ja näiden jakautumisesta väestöryhmien 

kesken.  

 

Valmistelussa olevan sote-järjestämislain 7 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa 

elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja 

väestöryhmittäin. Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista toimenpiteistä 

on raportoitava kunnanvaltuustolle vuosittain. Lisäksi valtuustolle on kerran 

valtuustokaudessa valmisteltava hyvinvointikertomus.  

 

Sote-järjestämislain 8 §:n mukaan maakunnan on valmisteltava omalta osaltaan 

valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja 

niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Kertomus laaditaan 

yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Maakuntien hyvinvointikertomusta voidaan käyttää 

tietopohjana myös maakuntalain 35 §:n mukaisessa maakuntastrategiassa sekä sote-

järjestämislain 14 §:n mukaisessa palvelustrategiassa.  

 

Hyvinvointikertomus on kunnan ja maakunnan hyvinvointijohtamisen väline, joka kokoaa 

tietoa alueen väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toimii raportoinnin ja johtopäätösten 

muodostamisen työkaluna. Valmistelussa olevan sote-järjestämislain 32 §:n mukaan 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 

seurannan vähimmäistietosisällön, mukaan lukien 7 ja 8 §:ien mukaiset 

hyvinvointikertomukset. Tässä koottu tietopohja voi olla osa tätä vähimmäistietosisältöä.  

 

Väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve on palveluiden järjestämisen lähtökohtana sekä 

maakuntalaissa että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa lakiluonnoksessa.  

Maakuntalakiluonnoksen mukaan tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva maakunta 

vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta sekä päättää muun muassa 

järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden tarpeen, määrän ja laadun 

määrittelemisestä.  

 

Sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut on suunniteltava ja 

toteutettava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisina kuin palvelujen käyttäjien tarve 

maakunnassa edellyttää. Palvelut on toteutettava yhteen sovitettuina kokonaisuuksina, väestön 

tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita.  Lisäksi valtion ja maakuntien välisessä 

neuvottelussa arvioidaan muun muassa toimintaympäristön ja palvelujen tarpeen muutoksia  

 

Jotta maakunnat pystyvät toteuttamaan järjestämistehtäväänsä, niiden on kyettävä arvioimaan 

väestön palveluiden tarvetta. Myös maakuntien kansalliseen ohjaukseen ja rahoitukseen 

tarvitaan tietoa väestön palvelutarpeesta. Rahoittajan eli valtion näkökulmasta on ensisijaisen 

tärkeää tietää mihin annetut rahat on maakunnissa kohdistettu ja mitä rahoilla on saatu 

aikaiseksi sekä kyetä ennakoimaan millaiset ovat tulevaisuuden kustannuspaineet. Julkisten 

menojen parempi hallitseminen mahdollistaa julkisten varojen tehokkaamman käytön. Varat 

voidaan ohjata sinne, missä niistä saadaan eniten hyötyä. Tärkeää on myös se, että julkisten 

varojen käyttöä voidaan suunnata väestön muuttuvien tarpeiden mukaan. Tarpeessa tulisi 

huomioida odotettavissa oleva väestökehitys ja ikärakenteen muutos tulevina vuosina. Pitäisi 

pystyä myös ennakoimaan hoitotarpeen tästä johtuvaa muutosta ja mahdollisuuksien mukaan 

uusien hoitokeinojen (uudet lääkkeet, menetelmät ja organisointi) vaikutuksia tulevina 

vuosina.  
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Mittarityöskentely 
 

Hyvinvoinnin ja terveydentilan mittarit 
 

Alaryhmän ehdotus hyvinvoinnin ja terveydentilan mittareista on esitetty liitteessä 7. Tässä 

työssä alaryhmä on hyödyntänyt mm. THL:n Hyvinvointikompassia, joka on asiantuntijoiden 

jo pitkään kehittelemä tilastotietopaketti suomalaisten kuntien asukkaiden terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisen tukemiseksi.  

 

Ehdotettujen mittareiden avulla saadaan yleiskuva väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. 

Tarkastelu edellyttää monipuolisia mittareita. Mikäli mittareita rajataan merkittävästi nyt 

ehdotetuista, vaarana on että yleiskuva rajautuu kuvaamaan vain tiettyjä hyvinvoinnin osa-

alueita. Ohjauksen kannalta tämä saattaisi aiheuttaa kapeutumista ja olleellisten asioiden 

tunnistamatta jäämistä. Toisaalta mittareiden valinnassa on pyritty painottamaan muun 

muassa painopisteen siirtämistä perustason palveluihin erikoistason palveluiden sijaan. Myös 

mittareiden tiivistämiseen koostemittareiksi liittyy vaara, että se peittää alleen relevanttia 

tietoa siitä, mistä mittarin arvon muutos johtuisi.  

 

Ehdotetut mittarit koostuvat väestöä ja elinoloja kuvaavista sekä hyvinvointia, terveyttä ja 

toimintakykyä kuvaavista mittareista. Mittarit perustuvat kansallisiin rekistereihin (mm. 

väestön elinolot, kuolleisuus ja sairastavuus) sekä kysely- ja haastattelututkimuksiin (esim. 

koettu terveys ja elintavat). Kaikkea tarvittavaa tietoa ei saada rekistereistä. Toisaalta kysely- 

ja haastattelututkimusten luotettavuus kärsii, mikäli vastaajien määrä tulevaisuudessa 

vähenee. Joitakin mittareita voidaan käyttää täydentämään kyselyistä saatavaa tietoa. Tällaisia 

ovat mm. elinkeinorakennemittarit, jotka selittävät muun muassa sitä, miten tietyt riskitekijät 

painottuvat alueella (esim. fyysinen ja henkinen kuormittuvuus).  

 

Lähes kaikki hyvinvoinnin ja terveydentilan mittareista on saatavilla jo nyt. Useimmat mittarit 

on saatavilla maakunnittain, sairaanhoitopiireittäin, erityisvastuualueittain ja 

valtakunnallisesti. Suuri osa mittareista on saatavilla myös kunnittain, poikkeuksena muun 

muassa osa kyselytutkimuksista saatavista mittareista.  

 

Hoidon ja palvelun tarpeen mittarit 
 

Hoidon ja palvelun tarpeen mittarit on esitetty liitteessä 6. Mittarit on listattu 

palvelukokonaisuukittain, jotka on muokattu Sitran palvelupakettien pohjalta. Lisäksi 

hyvinvoinnin ja terveydentilan mittarit kuvaavat myös hoidon ja palvelun tarvetta. Näitä 

molempia tarvitaan, sillä eri palvelukokonaisuuksissa palvelun ja hoidon tarvetta kuvaavat 

hyvin erityyppiset mittarit. Mittarivalinnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että ne kuvaavat 

nimenomaan palvelutarvetta - ei käyttöä. Palvelutarvetta luotettavasti kuvaavia tai ennustavia 

mittareita on kuitenkin rajoitetusti saatavilla ja joitakin palvelun käyttöä kuvaavia mittareita 

on täytynyt ottaa mukaan nimenomaan tarvemittareiksi. 

 

Tarvemittareita on tarkoitus täydentää myös THL:n laskelmilla, maakuntien rahoituksessa 

käytettävillä tarvetekijöillä ja -kertoimilla sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

kertoimella.  
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Alaryhmän työskentelyssä on noussut esille monia jatkokehittämisen tarpeita. 

Mittarityöskentely on perustunut pitkälti olemassa oleviin mittareihin ja perinteiseen 

lähestymistapaan. Nykymittareihin liittyy kuitenkin tiettyjä rajoitetteita. Osa mittareista voi 

esimerkiksi olla jo julkaisuvaiheessa ohjauksen näkökulmasta vanhentunutta tietoa. 

Tarvittaisiin siis enemmän ennakoivaa tietoa. Tällä hetkellä luotettavaa ennakoivaa tietoa 

saadaan kuitenkin käytännössä vain ikärakenteesta. Mittareiden kehittämistyö tulisi varmistaa 

osana sote-muutosta. Esimerkiksi kyselytutkimuksiin todennäköisesti vastaa tulevaisuudessa 

aina vain pienempi osa väestöstä, mikä heikentää kyselyillä saatavan tiedon luotettavuutta. 

Tulisikin varmistaa, miten myös tämä tieto saadaan jatkossa kerättyä luotettavasti.  

Palvelut, palvelu- ja hoitoprosessit ja saatavuus (alaryhmä 2) 
 

Alatyöryhmän 2 tehtävänä on ollut valmistella ehdotukset sosiaali- ja terveyspalvelujen 

käyttöä, hoito- ja palveluprosesseja sekä hoidon saatavuutta kuvaaviksi mittareiksi.  

Mittareiden tavoitteena on kuvata palvelujärjestelmän toimivuutta ja palvelujen laatua. 

Asiakkaista tarvitaan tietoa käynneistä, hoitopäivistä, hoito- ja palveluketjuista.  

 

Työssä keskeisenä näkökulmana on ollut pohtia tulevaa tietotarvetta kansallisen ohjauksen 

näkökulmasta.  Ohjauksen tietotarpeita on tarkasteltu seuraavilla tasoilla: 

 kansallisen tason ohjaukseen ja seurantaan tarvittavat tiedot 

 maakuntien vertailuun tarvittavat tiedot 

 tuottajien vertailuun ja tuotantorakenteen tarkasteluun tarvittavat tiedot 

 asiakkaista palvelujen käyttäjänä ja tehdessään valintoja tarvittavat tiedot. 

 

Ryhmä on käynyt läpi THLn tekemän selvityksen perusteella järjestämislain asettamia 

velvoitteita eri ohjauksen tasoilla,  niistä asettuvia tietotarpeita ja seurattavia muuttujia.  

Oheinen taulukko tiivistää sosiaali- ja terveyspalveluita sekä palvelujen saatavuutta ja 

saavutettavuutta koskevat tietotarpeet eri tasoilla jaotellen ketkä ovat tiedontuottajia ja ketkä 

tietojen käyttäjiä. 

 

Taulukko1. Järjestämislaista tulevat seurantatarpeet eri ohjauksen tasoilla 

K= käyttää tietoa 

T= tuottaa tietoa 
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Keväällä 2016 ryhmän työ jakautui kahteen osaan: 

A. ryhmä määritteli tarkemmin ohjauksen tietotarpeita kansallisen ohjauksen näkökulmasta. 

Tarkastelukohteena olivat palvelujärjestelmän toimivuus ja palvelujen laatu koskien    

1. Palvelujärjestelmän toimivuutta  

 Integraation toimivuus järjestäjän näkökulmasta 

 tuottajien rooli asiakkaan integraatiossa 

 asiakkaan näkökulma palvelujen integraatioon 

 järjestelmän toimivuus järjestäjän näkökulmasta 

 järjestelmän toimivuus asiakkaan näkökulmasta 

2. Palvelujen laatua  

 asiakas- ja potilaskeskeisyyttä 

 (kliinistä) ammatillista laatua 

 prosessien laatua sekä 

 asiakas- ja potilasturvallisuutta. 

 

 

B. ryhmä kokosi ja tutustui  sekä arvioi käytössä olevia seurannan mittareita niin kotimaassa 

kuin mm. Ruotsissa ja Englannnissa  ja Skotlannissa.  Esillä olivat seuraavat mittaristot: 

 Palvelupakettihankkeen mittarit  ja kokemuksia  

 THLn nykyisen tietotuotannon indikaattorilistauksia 11 kpl 

 Valvonnan tietotarpeita, Valvira 

 Ruotsin indikaattorisettejä, mm. valvonnasta IVO 

 NHSn  (UK, Skotlanti) indikaattoreita 

 STMn Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidonperusteet ryhmien esityksiä ja raportteja 

 

Oheisen linkin kautta löytyy ym. materiaalia laajemmin   

https://www.innokyla.fi/web/tyotila3215068/materiaalit 

 

 

Järjestämislaista tulevia seurantatarpeita: sosiaali- ja terveyspalvelut

VN STM maakunta yhteistyöalue palveluntuottaja Kunta THL Valvira, AVIt

terveyspalvelujen toiminta (toteutuminen) K K K T KT

palvelun määrä K

asiakassuunnitelman toteutuminen T

palvelujen asianmukaisuus KT K

palvelujen laatu K KT KT K KT KT K

asiakas- ja potilasturvallisuus KT K KT KT K

palvelujen tehokkuus K

tehokas tuotantorakenne K

kustannustehokas tuotantorakenne K

palvelujen vaikuttavuus K KT KT K KT KT

palvelujen tarkoituksenmukaisuus K

palvelujen innovatiivisuus K

Järjestämislaista tulevia seurantatarpeita: saatavuus ja saavutettavuus

palvelujen saatavuus K KT KT

palveluiden yhdenvertainen saatavuus K KT K T KT KT

tarpeenmukainen palvelujen saatavuus K

riittävä palvelujen saatavuus K

palvelujen saavutettavuus K K K

asukkaiden yhdenvertaisuus K

palvelujen esteettömyys K

https://www.innokyla.fi/web/tyotila3215068/materiaalit
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Syksyn aikana työ eteni ohjauksen tietotarpeiden määrittelystä, kysymyksistä mitä pitäisi 

tietää, tietotarvetta kuvaavan muuttujan määrittelyyn. Kun tämä vaihe oli eri ohjauksen 

tasoilla tehty päästiin määrittelemään mikä indikaattori kuvaisi parhaiten mitattavaa 

muuttujaa/ilmiötä. Samalla kun nämä indikaattorit määriteltiin niin selvitettiin onko tällainen 

indikaattori jo tuotannossa  vai  onko kyseessä uusi indikaattoriehdotus tuotantoon. Alla 

olevassa taulukossa on kuvattu esimerkkinä osaa kansallisen tason tietotuotantoon 

tarvittavasta tiedosta: ohjauksen tietotarpeesta, sitä kuvaavasta muuttujasta ja muuttujaa 

vastaavasta indikaattorista. Taulukossa näkyy punaisella jos kyseessä on uusi tietotarve tai 

uusi indikaattori. 

Tämän lisäksi ryhmä on kuvannut mitkä palvelupakettien indikaattoreista kuvaavat myös tätä 

tietotarvetta.   
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Kansallisen tason seurantaan tarvittavat tiedot (STM, VM ja valtioneuvosto ohjaavat, hallinnoivat  ja arvioivat)

Muuttuja/Ilmiö Alaryhmän miettimät indikaattori t Pa lvelupaketti -

indikaattori t

1. Palvelujärjestelmän toimivuus

Integraation toimivuus järjestäjän näkökulmasta

toimi iko järjestämisen integraatio 

kokonaisuutena

kuinka i sol le osa l le tehty pa lvelu- ja  

hoitosuunnitelma (osuus  ni i s tä , joi l le pi tää  

tehdä, a inakin ka iki l la  maakunnan 

palvelula i toksen as iakkai l la )

eri  tasoi l la  tehtävät pa lvelutarpeen 

arvioinnit (perus- ja  erikois tason)

as iakasryhmäkohtainen tarkastelu, 

saavatko integroituja  pa lveluja  tarvi tsevat 

as iakkaat ni i tä  (es im. asumispalvelujen 

as iakkaat)

uudentyyppisen hoito- ja  

pa lvelusuunnitelman seuranta  (yks i löl l i set 

hoidon ja  pa lvelun tavoitteet)

palveluketjujen ja  pa lvelukokonaisuuks ien 

toimivuus

palveluvirta-analyys i

onko maakunta  toteuttanut toiminnal l i sen 

integraation palvelupis tei tä

päivystyspalvelujen käyttö (75 v. täyttänei l lä )

Terveyskeskuksessa  yl i  20 kertaa  vuodessa  

käyneet as iakkaat, osuus  

Yl i  10 lähetettä  vuodessa  

erikoissa i raanhoitoon saaneet as iakkaat, 

osuus

pyöröovi -indikaattori t (es im. pä ivystyksessä  

käyneet, jotka  eivät tule vuodeosastoi l le)

kehitetään indikaattorei ta  eri tyisesti  

integroituja  pa lveluja  tarvi tsevien (es im. 

asumispalvelut) integraation toimivuuteen

1) 

Pa lvelusuunnitelman 

tekeminen 

vammaispalvelussa  

2)  Sos iaa l ihuoltola in 

mukais ten 

as iakassuunnitelmie

n määrä  suhteessa  

tehtyihin 

pa lvelutarpeen 

arviointeihin 3) 

Terveyskeskuksessa  

yl i  20 kertaa  

vuodessa  käyneet 

as iakkaat, osuus  4) 

Yl i  10 lähetettä  

vuodessa  

erikoissa i raanhoitoo

n saaneet as iakkaat, 

osuus

toimi iko peruspalvelupainotteisuus sos iaa l i - ja  terveydenhuol lon 

päivystyspalvelujen käyttö

Ikä- ja  sukupuol ivakioi tujen, pa inotettujen 

päivystyskäyntien lukumäärä  asukasta  kohti

Ikä- ja  

sukupuol ivakioi tujen, 

pa inotettujen 

päivystyskäyntien 

lukumäärä  asukasta  

kohti

toimi iko avopalvelupainotteisuus mahdol l i set kansa l l i set tavoitteet (es im. 

ikääntyneiden, vammaisten ja  

las tensuojelun)

OECD-indikaattori t vuodeosastohoidossa  

olevis ta , joiden ei  pi tä is i  ol la  s iel lä

75/80 v. täyttäneiden osuus  kotihoidossa

la i toshoidossa  olevien osuus  muissa  

pa lveluissa  (es im. las tensuojelussa, 

mielenterveyshuol lossa)

1) 15 vuotta  

täyttäneiden 

hoitojaksot sa i raa lan 

vuodeosastol la  

diabeteksen vuoks i  

diabetespäädiagnoo

s i l la  i lman 

merkintöjä  

diabeteksen 

kompl ikaatiois ta  2) toimi iko pa inotus  ehkäisevään työhön ja  

varhais i in pa lveluihin

mahdol l i set kansa l l i set tavoitteet

ehkäisevien ja  korjaavien palvelujen suhde

helposti  saatavien palvelujen määrä

1) Ikä ihmisten terveystarkastukset 2) 

Rokotuskattavuus , influenssarokotuksen 

saaneet, 65 vuotta  täyttäneet 3) 

Ens immäisen ä i tiysneuvolakäynnin 

a jankohta  4) Ets ivän sos iaa l i työn 

toteuttaminen 5) Matalan kynnyksen 

neuvontapalvelut maahanmuutta ji l le 

(kehitettävä  indikaattori t myös  mui l le 

ryhmi l le, es im. nuori l le) 6) Papa- ja  

mammografia  seulonnat 7) 

Maakuntavaltuuston hyväksymä la in 

mukainen laa ja  hyvinvointikertomus  tehty 

maakunnassa  8) Hyvinvoinnin ja  terveyden 

edis tämisen johtamisvastuu nimetty 

maakunnassa

1) Ikä ihmisten 

terveystarkastukset 2) 

Rokotuskattavuus , 

influenssarokotukse

n saaneet, 65 vuotta  

täyttäneet 3) 

Ens immäisen 

ä i tiysneuvolakäynnin 

a jankohta  4) Ets ivän 

sos iaa l i työn 

toteuttaminen 5) 

Matalan kynnyksen 

neuvontapalvelut 

maahanmuutta ji l le 6) 

Papa- ja  

mammografia  

seulonnat 7) 
toimi iko tuotta jien vä l inen integraatio as iakasryhmäkohtainen tarkastelu, 

saavatko integroituja  pa lveluja  tarvi tsevat 

as iakkaat ni i tä  (es im. asumispalvelujen 

as iakkaat)

hoito- ja  pa lveluketjujen toimivuus

es im. s i i rtovi iveet

toimi iko as iakkaiden palvelujen 

integraatio

uudentyyppisen hoito- ja  

pa lvelusuunnitelman seuranta  (yks i löl l i set 

hoidon ja  pa lvelun tavoitteet)

indikaattori t on erikseen kehitettävä  (mm. 

uuden as iakassuunnitelman perusteel la)

mieti tään va l innanvapauden s isä l lön 

selvi tessä
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Seuraavassa taulukossa on vastaavasti esimerkkinä ryhmän palvelujärjestelmän toimivuutta ja 

integaatiota  kuvaavien indikaattoreiden luettelo. Siitä nähdään miltä osin indikaattoreiden laskentaan 

tarvittavat tiedot ovat saatavilla ja miltä ei, sekä myös se millä tasolla indikaattoria koskevaa tietoa 

tarvitaan.  

  
Palvelujärjestelmän toimivuus, Integraatio  

Tasot 1) Kansallinen ohjaus = K, Maakunta= M, Palvelujen tuottaja = P, Asiakas = A, Muu, mikä 

Indikaattorin tieto on saatavilla 
Päivystyspalvelujen käyttö (75 v. täyttäneillä)   K +M+P+A 
Terveyskeskuksessa yli 20 kertaa vuodessa käyneet asiakkaat, osuus  K +M+P+A  (myös yleinen toimivuus) 
Yli 10 lähetettä vuodessa erikoissairaanhoitoon saaneet asiakkaat, osuus  K +M+P+A (myös yleinen toimivuus) 
Päivystyksessä käyneet, jotka eivät tule vuodeosastoille  K +M 
15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla diabeteksen vuoksi diabetes päädg   K +M 
15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla sydämen vajaatoiminnan vuoksi K +M 
15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla astman vuoksi  K +M 
15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla keuhkoahtaumataudin vuoksi K +M 
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat   K +M 
Kehitysvammaisten laitoshoidossa olevat asiakkaat   K +M 
Psykiatristen sairaalapalveluiden käyttö, hoitopäivät   K +M 
Psykiatrian laitoshoidossa hoidetut 0–12-vuotiaat ja 13-17-vuotiaat potilaat  K +M 
Lastensuojelun laitospalvelujen käyttö   K +M 
75/80 v. täyttäneiden osuus kotihoidossa   K +M 
Ikäihmisten terveystarkastukset   K +M+ei+A (myös toimivuus, prosessin laatu) 
Rokotuskattavuus, lapset    K +M+ei+A (myös yleinen toimivuus) 
influenssarokotuksen saaneet, 65 vuotta täyttäneet   K +M+ei+A (myös yleinen toimivuus) 
Matalan kynnyksen neuvontapalvelut maahanmuuttajille  K +M (myös toimivuus, prosessin laatu) 
Papa- ja mammografia seulonnat   K +M+P +A (myös toimivuus, prosessin laatu) 
Lähetteiden käsittelyajat    K +M+P +A (myös prosessin laatu) 
Sote-asiakaskyselyn kysymykset integraatiosta   K +M+ei+A 
Paluu päivystykseen päivystyksestä kotiutuksen jälkeen  K +M+P +A (myös prosessin laatu) 
Paluu lastenosastolle kotiutuksen jälkeen   K +M+P +A (myös prosessin laatu) 
Paluu vuodeosastolle, 30 pv, skitsofrenia ja bipolaaripotilaat)  K +M+P +A (myös prosessin laatu) 
Päihdepotilaan paluu uuteen katkaisuun katkaisuhoidon jälkeen  K +M+P +A (myös prosessin laatu), vaikuttavuus 

Indikaattoria ei ole tuotannossa, kehittämistarve 
Etsivän sosiaalityön toteuttaminen   K +M (myös toimivuus, prosessin laatu) 
Mielenterveys- ja päihdetyön päivystyksen käyttö   K +M 
Niiden esh osastopotilaiden määrä, joilla ei enää ole esh tarvetta (siirtoa/kotipalvelua odottavat K +M+P 
Palveluntuottajien yhteistyörakenteet (käytössä olevat konsultaatio- ja yhteistyömallit) K +M 
Maakuntavaltuuston hyväksymä lain mukainen laaja hyvinvointikertomus tehty maakunnassa  K +M 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisvastuu nimetty maakunnassa  K +M 
Uudentyyppisen hoito- ja palvelusuunnitelman seuranta  K +M+P+A  (myös järj. toimivuus asiakasnäkökulma) 
Kuinka monen tuottajan kanssa palvelujen tuottaja on tehnyt yhteistyösopimuksen ei+M 
Toimivatko tietojärjestelmät yhteen   ei+M 

 

Yleinen järjestelmän toimivuus, järjestäjänäkökulma 
Indikaattorin tieto on saatavilla 
Eri palveluiden käyttö alueittain, ikävakioituna (esh, pth käynnit jne)  K +M+ei+A 
Eri palveluiden käyttö (sosioekonomiset erot),  sukupuolittain, ikäryhmät (esh, pth käynnit jne) K +M+ei+A 
Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 - 80 vuotta / 100 000 asukasta, koulutusryhmittäin K +M 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat    K +M+ei+A 
Asunnottomat yksinäiset    K +M+ei+A 
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18–24-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet K +M+ei+A 
Toistuvasti kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset   K +M+ei+A 
Akuuttisairaalajaksot, kotihoidon asiakkaista   K  +M+P +A (myös prosessin laatu, vaikuttavuus) 
Määräaikaistarkastukset tarkastukset neuvoloissa sekä koulu- ja opiskelijahuollossa K +M+P (myös prosessin laatu) 
Nuorten abortit    K +M+P (myös prosessin laatu) 
Työttömien terveystarkastukset   K +M+P 
Ehkäisevä toimeentulotuki, onko käytössä   K +M 
Neulojen jakopisteet, onko niitä   K +M 
Ensimmäisen äitiysneuvolakäynnin ajankohta   K +M+P 
Rakennepoikkeavuuksien seulonta 18+0–21+6 raskausviikoilla  K +M+P (myös prosessin laatu) 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat   K +M 
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18–24-vuotiaat ja 65-vuotiaat  K +M 
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työikäisten määrä   K +M 
Huostaanottojen suhde sijaishuollon asiakkaisiin   K +M 
Tahdosta riippumattoman hoidon hoitojaksot   K +M+P 
Pitkittyneet psykiatrian vuodeosastohoitojaksot   K +M+P 
Kotisairaanhoidon asiakkaan tilanne 2 kk akuuttisairaanhoitoon joutumisen jälkeen K +M+P 

Indikaattoria ei ole tuotannossa, kehittämistarve 
Lääkäriliiton CME-järjestelmän avulla lääkäreiden täydennyskoulutusmäärä  K +M 
AVAIN-mittarin käytön yleisyys asiakassuunnitelman teossa  K +M+P (myös prosessin laatu) 
Kirjallisten hoito- ja toimintaohjeiden olemassaolo, ensihoito  K +M+P (myös prosessin laatu) 
THL sairastavuusindeksi    K +M+ei+A 
Kela Terveyspuntari    K +M+ei+A 
Henkilöstön tyytyväisyysmittaukset   K +M+P 
Hallinnon koko suhteessa muuhun henkilöstöön   K +M 
Henkilöstön vaihtuvuus    ei+M+P 
Johtamisessa asetettujen tavoitteiden toteutuminen   ei+M+P 
Paljon palveluja kokonaisuudessa käyttävien osuus palvelujen käyttäjistä  K +M 
Tunnistaako järjestelmä 10/80 asiakkaat varhain   K +M 
Innoatiivisten hankintojen osuus hankinnoista   K +M+P 
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Alatyöryhmän työssä on kuvattu palvelujen laatua kuten asiakas- ja potilasturvallisuutta. 

Myös tarvittavaa/kehitettävää  asiakaspalautetta on kuvattu ja sen perusteella laadittavia 

indikaattoreita esitetty. Tässä näkökulmana on ollut palvelujen ja palveluprosessien laatuun 

liittyvä laatu. Tältä osin esitettyjä indikaattoreita on tarpeen jatkotyössä  tarkastella yhdessä 

alatyöryhmän 3 kanssa, jonka tarkastelunäkökulmana on ollut enemmän järjestelmän laatu, 

systeeminen laatu.  

 

Ryhmän työssä on tehty esityksiä tuottajia ja asiakkaita koskevaan kansallisen ohjauksen 

tietotarpeisiin ja niitä kuvaaviin indikaattoreihin. Näitä kuvaavat indikaattoriehdotukset 

löytyvät KUVA-ryhmän VYVI-työtilasta . Osaa niistä voidaan käyttää valinnanvapauden 

toteutumisen seuraamiseen. Esityksiä laadittaessa ei kuitenkaan vielä ollut käytettävissä 

viimeisiä valinnanvapuden laajuuden linjauksia. Tämän vuoksi tehtyä työtä on vielä 

tarkasteltava suhteessa valinnanvapuden lainsäädäntöön ja täydennettävä ehdotettuja 

indikaattoreita kuten myös tuottajakohtaisia indikaattoreita. Myös tulevien yhteistoiminta-

alueiden osalta indikaattorityötä on syytä jatkossa tarkastella kun yhteistoiminta-alueiden 

tuleva rooli selkiytyy.  

Kustannusvaikuttavuus ja laatu (alaryhmä 3) 
 

Kustannusvaikuttavuus ja laatu -alatyöryhmän tavoitteena on ollut valmistella ehdotukset 

valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten 

ja tehokkuuden seuraamiseen. Mittariston on tarkoitus palvella erityisesti valtakunnallisen ja 

maakuntien ohjauksen tarpeita.  

 

Ryhmä aloitti toimintansa helmikuussa 2016. Ryhmä on jakautunut edelleen neljään 

pienryhmään, jotka ovat tarkastelleet hyvinvoinnin ja terveyden tuottamisen, haavoittuvassa 

asemassa olevien toimintakyvyn edistämisen, asiakkaan tarpeiden huomioimisen ja 

valinnanvapauden sekä kohtuullisten kustannusten mittareita. Kaikki pienryhmät ovat 

käyttäneet työnsä tukena myös ulkopuolista asiantuntemusta.  

 

Taustaa: kustannusvaikuttavuus ja laatu sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tavoitteissa 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän suoriutumista on mitattava suhteessa tavoitteisiin. 

Ensimmäiseksi on määriteltävä kunkin toimijan tavoitteet, vastuut ja tehtävät. Le Grandin 

(2007) mukaan julkisten palveluiden tavoitteet ovat korkea laatu, tehokkuus, vastuullisuus 

veronmaksajien rahojen käytöstä, käyttäjien tarpeisiin vastaaminen sekä yhteiskunnallinen 

tasa-arvo. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten 

hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja 

vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua (alueuudistus.fi).  
 

Kustannusvaikuttavuuden ja laadun mittaaminen on haastava tehtävä, sillä laatua ei voi 

suoraan havaita, vaan laadun muutokset ilmenevät epäsuorasti muutoksina tulosmuuttujissa. 

Laadun ulottuvuuksia ovat asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus, turvallisuus sekä palveluiden 

saatavuus ja saavutettavuus.  
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Alatyöryhmän tehtävänä on ollut valmistella mittarit kustannusvaikuttavuuden ja laadun 

mittaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Työnsä tueksi alatyöryhmä on määritellyt 

tavoitteet sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuuden ja laadun mittaamiseen.  

 

Tavoitteet ovat seuraavia: 

- hyvinvoinnin ja terveyden tuottaminen,  

- haavoittuvassa asemassa olevien toimintakyvyn edistäminen,  

- käyttäjien tarpeisiin vastaaminen ja valinnanvapaus sekä  

- kohtuulliset kustannukset. 

Alatyöryhmän esittämät mittarit on jaettu näitä tavoitteita palvelemaan neljään luokkaan.  

 

Mittareiden valinnassa on otettu huomioon sekä määritellyt tavoitteet että alatyöryhmän 

toimeksianto, kustannusvaikuttavuus ja laatu. Päällekkäisyyttä muiden alatyöryhmien työn 

kanssa on pyritty välttämään. Esimerkiksi palveluiden saatavuuteen liittyvät mittarit sopisivat 

osin myös laadun mittareiksi, mutta ne on jätetty tästä pois, sillä toinen alatyöryhmä on 

tarkastellut niitä. Päällekkäisyyttä ei kuitenkaan ole mahdollista välttää täysin.  

 

Mittareita kerätään ohjauksen tarkoituksiin. Ohjauksen tarpeet voidaan jakaa neljälle tasolle: 

valtakunnan, maakunnan, tuottajan sekä asiakkaan taso. Tässä vaiheessa on kerätty mittareita 

valtakunnallisen ja maakunnan tason ohjauksen tarpeisiin. Tuottajatason ja asiakastason 

mittarit kerätään myöhemmin.  

 

Mittarit on mahdollista jakaa myös ajallisen ulottuvuuden suhteen: ennaltaehkäisyn, 

hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidon tai hoivan sekä korjaavien ja kuntouttavien toimien 

mittareihin. Tätä jaottelua on käytetty silloin kun se on käsiteltävänä oleviin mittareihin 

luontevasti sopinut.  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluita on hyvin monenlaisia ja eräiden palveluiden 

kustannusvaikuttavuutta ja laatua on tutkittu tieteellisesti vuosikymmenten ajan. Esimerkiksi 

erikoissairaanhoidosta on saatavilla laaja kirjo mittareita, joiden validiteetti on osoitettu 

tutkimuksen keinoin. Joidenkin palveluiden kustannusvaikuttavuudesta ja laadusta sekä 

esimerkiksi valinnanvapaudesta ja asiakkaiden tarpeiden huomioimisesta ei ole välttämättä 

saatavilla lainkaan käytössä olevia mittareita, tai käytössä olevat mittarit ovat puutteellisia. 

Myös tietopohja ja aineistojen saatavuus vaihtelevat. Alatyöryhmä on valinnut ensisijaisesti 

mittareita, jotka ovat käytössä tai ainakin tuotettavissa. Aina tämä ei kuitenkaan ole ollut 

mahdollista, ja alatyöryhmä onkin koonnut myös kehittämistoiveita tulevaa mittari- ja 

tietopohjatyötä varten.  

 

Eräs mittareiden lopullisessa valinnassa huomioitava seikka on mittareiden tuottaman tiedon 

ajantasaisuus. Tuotannossa olevien mittareiden kesken on suuria eroja siinä, miten usein 

tiedot päivittyvät. Toisaalta on huomioitava, että mielekäs tarkastelun aikajänne on eri 

mittareilla erilainen. Joidenkin lääketieteellisten operaatioiden vaikuttavuus saadaan selville 

hyvin pian operaation jälkeen, kun toisissa palveluissa vaikuttavuutta päästään kunnolla 

tarkastelemaan vasta vuosien tai jopa vuosikymmenten kuluttua (esimerkiksi lastensuojelu). 

 

Mittareiden lakiperusta 
 

Valmistelussa olevan sote-järjestämislain mukaan (30 §) sote-ohjausta tulee tukea 

kustannusten hallintaa koskevalla tiedolla. Järjestämislaissa 11 § kiinnitetään huomiota 
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suurten kustannusten hallintaan, mikä korostaa tarvetta tunnistaa suuria kustannuksia 

aiheuttavat tekijät jo hyvissä ajoin. Kustannustietojen tarvevakiointia tarvitaan erityisesti 

maakuntien välisessä kustannusvertailussa, ja järjestämislain mukaan (20 §) maakuntien 

arviointimenettelyssä tätä tietoa tullaan hyödyntämään. 

 

Maakuntalaki (13 §, 103§) asettaa tiedon tuottamiselle lukuisia vaatimuksia liittyen 

kustannusten hallintaan, kustannuskehitykseen ja tehtävä- ja palvelukohtaisen tiedon 

tuottamiseen. Tämä koskee sekä seuranta- että ennustetietoa. Maakuntien rahoituslaissa (5 §, 

6 § ja 9 §) edellytetään tietoa sekä toteutuneesta kustannuskehityksestä että ennustetietoa 

tulevasta sote-menojen kehityksestä. Jälkimmäisessä tarvitaan hyvä tietopohja laskennallisten 

kustannusten määrittelylle, joka muodostaa perustan palvelutarpeeseen perustuvalle sote-

menokehityksen arvioinnille.  

 

Maakuntien investointeja tulee järjestämislain (16 §, 19 § ja 27 §) ja maakuntalain (13 §) 

mukaisesti seurata niin toteutuneen kuin tulevien investointitarpeiden näkökulmasta. 

Seurannan tarve koskee kaikkia sote-investointeja yhteensä, että maakunnan tasolla 

tapahtuvien investointien seurantaa.      

 

Järjestämislaki (14 §, 16 §, 18 §, 30 §, 32 §) edellyttää, että maakunta seuraa kustannuksia, 

vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Sote-mittariston tulee tarjota kustannus-vaikuttavuusanalyysiin 

pohjautuvaa seurantatietoa, sillä maakuntien tulee tavoitella mahdollisimman suurta 

terveysvaikutusta mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Järjestämislain ohella myös 

maakuntalaissa korostetaan tuottavuus- ja kustannustehokkuustiedon tuottamista maakuntien 

väliseen vertailuun.  

 

Järjestämislaki (19 §, 27 §) korostaa pyrkimystä kustannusvaikuttavaan palvelurakenteeseen 

ja tässä toimiva palvelurakenteen ohjaus on keskiössä. Tyypillisesti tällöin seurataan 

laitoshoidon ja avohoidon keskinäisen suhteen kehitystä. 

 

Järjestämislain (37 §, 38 §) ja maakuntien rahoituslain (6 §) mukaan mittariston tulee tarjota 

seurantatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, hoito- ja hoivapalveluista 

saaduista korvauksista sekä erilaisista käyttömaksuista.  

 

Sote-lakiluonnoksissa ei määritellä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua yksiselitteisesti. 

Järjestämislakiluonnoksessa (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä) käsitellään 

laatua kolmesta näkökulmasta: yleisenä tavoitteena, kriteerinä hallinnollisiin toimiin tai 

tiedonkeruun näkökulmasta.  

Järjestämislakiluonnoksen 4 §:ssä sanotaan, että ”sosiaali- ja terveydenhuolto on 

suunniteltava ja toteutettava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisina kuin 

asiakkaiden tarve maakunnassa edellyttää.” Useissa pykälissä määritellään valtion oikeudesta 

puuttua, mikäli maakunnan järjestämien palveluiden laatu ei ole tyydyttävä (mm. 

järjestämislakiluonnos 18 §, 19 §, 21 §, 24§ ja 43 §).  

 

Lakiluonnoksissa esitetään, että sosiaali- ja terveysministeriö laatisi vuosittain selvityksen, 

jossa arvioidaan mm. palvelujen toteutunutta laatua ja tulevaa kehitystä kussakin 

maakunnassa. Edelleen selvityksessä tulee arvioida toimenpiteitä, joilla sosiaali- ja 

terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja laatu turvataan. (30 §.) Myös maakunnan on 

seurattava järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon laatua vaikuttavuutta. Maakunnan on 

lisäksi verrattava oman palvelutuotantonsa laatua muiden tuottamien palveluiden laatuun (31 

§.) 
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Kustannusvaikuttavuus ja laatu hyvinvoinnin ja terveyden tuottamisessa 
 

Hyvinvoinnin ja terveyden tuottaminen -mittarit on valittu palvelupakettimittareiden joukosta. 

Ensi sijassa on valittu mittareita, jotka ovat tuotannossa tai vähintään tuotettavissa. 

Palvelupakettien välillä on suuria eroja siinä, miten paljon käyttökelpoisia mittareita on 

saatavilla. Erityisesti erikoissairaanhoidon alueelta on laajasti saatavilla 

kustannusvaikuttavuuden ja laadun mittareita, kun taas aikuisten sosiaalipalvelujen 

palvelupakettiin ei ole tällä hetkellä saatavissa lainkaan tuotannossa olevia laatua ja 

kustannusvaikuttavuutta kuvaavia mittareita.  

 

Edelleen on valittu mittareita, joiden lukemalla on selkeä tulkinta: mittareita, joiden arvon 

kasvaminen on joko myönteinen tai kielteinen asia. Näin ollen kuvailevat ja ilmiöiden 

laajuutta kuvaavat mittarit ovat tarkastelun ulkopuolella. Mikäli sopivia mittareita ei ole ollut 

saatavilla, on esitetty toiveita jatkokehitystä varten. 

 

Esimerkkejä Hyvinvoinnin ja terveyden tuottaminen -mittareista. 

 

Mittari Mitä kuvaa Tietojen saatavuus 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 

20-vuotiaat, osuutena 

Lastensuojelun avohuollollisten 

tukitoimien piirissä olevista 0–20-

vuotiaista  

palvelurakenne, prosessin laatu Tuotannossa: V, A, 

K 

Pneumokokki-rokotuskattavuus 

lapsilla 

vaikuttavuus, laatu  Tuotannossa: V, A, 

(palveluntuottaja) 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 

17-24-vuotiaat (kehittämiskohde: 

myös 16-vuotiaat mukaan?) 

Alueellinen yhteistyö nuorten 

terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi 

Tuotannossa: V, A, 

K 

Köyhyyttä ja syrjäytymistä 

koskevat mittarit 

 kehittämiskohde 

Terveyskeskuksessa yli 20 kertaa 

vuodessa käyneet asiakkaat 

laaja-alainen palvelun tarve, 

prosessin laatu 

Tuotettavissa: V, 

A, K 

Aikuisten rokotuskattavuus  kehittämiskohde 

 

 

Kustannusvaikuttavuus ja laatu valinnanvapaudessa ja asiakkaan 
tarpeiden huomioimisessa 
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Valinnanvapauden mittaaminen voidaan karkeasti jakaa kahteen eri osa-alueeseen. Ensinäkin 

voidaan mitata missä määrin edellytykset valinnanvapaudelle täyttyvät. Tällöin voidaan 

esimerkiksi mitata markkinoiden rakennetta tarkastelemalla esimerkiksi markkinaosuuksia.  

 

Asiakkailla ei useinkaan ole riittävää tietoa valintojensa tueksi. Siten, jotta valinnanvapauden 

edellytykset täyttyisivät, tulisi huolehtia myös siitä, että asiakkailla on riittävästi informaatiota 

tehdäkseen päätöksiä.  

 

Kokonaisuutena, markkinarakenteen yhteydessä tulisikin siis toimijoiden lukumäärän lisäksi 

tarkastella myös markkinoille tulon esteitä (mahdollisuudet markkinarakenteen muutokseen), 

asiakkaiden saaman informaation määrää ja laatua sekä sitä, missä määrin markkinoilla olevat 

tuotteet ovat standardoituja jotta valinnanvapauden edellytyksistä voidaan tehdä mielekkäitä 

johtopäätöksiä. On esimerkiksi havaittu, että valinnanvapaus soveltuu parhaiten sellaisille 

terveyssektorin alueille, joissa palvelut ja toimenpiteet ovat pitkälle standardoituja eikä 

valintaan juurikaan liity epävarmuutta.  

 

Toinen tapa mitata valinnanvapautta on mitata kuinka hyvin valinnanvapaus on käytännössä 

toteutunut. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että seurataan asiakkaiden tekemiä 

valintoja, esimerkiksi tarkastelemalla asiakasvirtoja eri tuottajien välillä. Luonnollisesti jos 

havaitaan, että asiakkaat käyttävät mahdollisuuttaan valita palveluntarjoajansa, voidaan todeta 

valinnanvapauden toimivan ainakin valintojen tasolla.  

 

Kustannusvaikuttavuus ja laatu haavoittuvassa asemassa olevien 
toimintakyvyn edistämisessä 
 

Sote-uudistuksen tavoitteiden onnistumisen kannalta on merkityksellistä seurata ja arvioida 

kuinka hyvin onnistutaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 

toimintakyvyn ja itsenäisen elämän tukemisessa. Kyseiselle kohderyhmälle ei ole olemassa 

yksiselitteistä määritelmää. Yhteistä näille henkilöille on kuitenkin se, että 

palvelujärjestelmän ja muun yhteiskunnallisen tuen epäonnistuminen voi johtaa merkittäviin 

hyvinvoinnin heikkenemisiin ja korkeisiin kustannuksiin. 

 

Vaikka tämän indikaattorikokonaisuuden lopullisena tavoitteena voidaan pitää toimintakyvyn 

ja itsenäisen elämän tukemisen onnistumista ja sen seurantaa ovat kuitenkin ensimmäiset 

tavoitteet asetettava maltillisemmin. Ensisijaisena tavoitteena on tunnistaa haavoittuvassa 

asemassa olevat henkilöt ja seurata lukumäärien valtakunnallista ja maakunnittaista 

kehittymistä. Toisena vaiheena on seurata palvelujen saatavuutta ja palveluihin pääsyä. Kun 

nämä perustietojen tuotanto ja seuranta on kunnossa ja kyseiset henkilöt ovat aidosti 

palvelujen piirissä, voidaan siirtyä mittaamaan palvelujen laatua. On hyvä tiedostaa, että 

erityisen haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä voi olla myös palvelujärjestelmän 

ulkopuolella, jolloin heistä ei jää mitään jälkiä tietojärjestelmiin. Tämä vaikeuttaa näiden 

henkilöiden tunnistamista ja seuraamista. Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 

toimintakyvyn edistäminen ja sen onnistumisen arviointi indikaattoreiden kautta onkin pitkä 

prosessi, joka etenee ja kehittyy jatkuvasti.  

 

Esimerkkejä haavoittuvassa asemassa olevista ryhmistä ovat lastensuojelun avohuollon ja 

sijaishuollon asiakkaat, työkyvyttömyyseläkkeellä olevat nuoret aikuiset, turvakotiasiakkaana 

olevat perheet, päihdeäidit sekä ilman huoltajaa tulleet turvapaikan hakijat. Ikäihmisten 

osalta kohderyhmiksi hahmottuivat erityisesti muistisairaat, ympärivuorokautisen hoidon 
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asiakkaat, paljon palveluja käyttävät ja alkoholin aiheuttamat ongelmat. Lisäksi on joukko 

ns. väliinputoajia, jotka eivät välttämättä ole palvelujen piirissä, mutta jotka tarvitsisivat tukea 

ja ohjausta. 

 

Kohtuulliset kustannukset 
 

Kohtuullisten kustannusten näkökulmasta tietotarpeita luovat mm. seuraavat kysymykset: 

- Maakuntien sote-palvelujen rahoitus: kuinka paljon voimavaroja tarvitaan (julkisesti 

rahoitettavien lakisääteisten palvelujen määrittely) sekä mihin rahoitus perustuu 

(valtionosuuskriteerit).  

- Mitä rahalla saadaan aikaiseksi sekä koko maan tasolla että maakunnittain 

(kansallinen ja kansainvälinen vertailu). 

- Miten tiedolla voidaan ohjata maakuntia toimimaan tehokkaasti suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin. 

 

 

Kansallisen tason ohjaukseen tarvitaan jokaiselta järjestäjältä tietoa sosiaali- ja 

terveyspalveluihin käytetyistä kokonaismenoista, eriteltynä rahoituslähteittäin (valtion 

rahoitus ja asiakasmaksut sekä muut mahdolliset tuotot), palveluittain ja väestöryhmittäin 

(ikä, sukupuoli ja sosioekonominen asema). Myös tuotokset eli palveluiden käyttöä koskevat 

suoritetiedot tarvitaan eriteltynä palveluittain ja väestöryhmittäin. Kustannustieto tarjoaa 

lähtökohdan kustannuskehityksen ja -rakenteen arvioimiseksi sekä tulevaisuuden 

kustannusten ennakoimiseksi ja menokehityksen hillitsemiseksi. Yksilötason suoritetietojen 

avulla voidaan seurata mitä palveluja väestö käyttää ja missä palveluita käytetään. Tällaiset 

suoritetiedot ovat välttämättömiä pohjatietoja lähes kaikkien jäljempänä ehdotettujen uusien 

indikaattoreiden laatimiseen. Tiedot tarjoavat myös lähtökohdan julkisesti rahoitettavien 

palvelujen määrittelyyn. Tällaista yksilötasoista rekisteritietoa palveluiden käyttötasolla on 

saatavilla laitoshoidosta, julkisista terveydenhuollon avopalveluista. Yksityisistä Kelan 

korvaamista palveluista sekä reseptilääkkeistä on saatavilla käyttötietojen lisäksi myös 

kustannukset. Tietoa ei ole saatavilla työterveyshuollosta.  
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Esimerkkejä Kohtuulliset kustannukset indikaattoreista (V=valtakunnan taso, 

A=maakunta) 

- Laajempi esittely tämän teeman indikaattoreista excel-liitteessä 

 

Indikaattori Mitä mittaa 
tuotannossa/ 
tuotettavissa 

   
1. Maakuntatalouden kestävyys   

Sote-menojen ennakoitu kehitys  
Palvelutarpeen mukaista sote-
menojen kehitystä Tuotannossa V, A 

Sote-menojen tavoiteura 
Kuvaa kestävyyden turvaavaa 
menojen kehitystä Tuotettavissa V, A 

   
2. Kustannusten seurantatieto   
Kustannukset palvelupakettitasoilla 1-12 Kustannuksia tuotettavissa V, A 
Kustannukset tehtäväryhmittäin 200 – 270 Kustannuksia tuotettavissa  V, A 
Tarvevakioidut menot  Nettokustannukset Tuotannossa V, A,  
   - Vanhustenhuolto Nettokustannukset Kehitettävä kohde 
Avohoidon reseptilääkkeiden kustannukset ja maksetut 
lääkekorvaukset  

Kustannuksia Tuotannossa V, A 

Sairaanhoitovakuutuksen korvaukset  Kustannuksia Tuotannossa V, A 
Kelan kuntoutuspalvelut Kustannuksia Tuotannossa V, A 
SOTE:n palkkojen kehitys Palkkatasoa ja muutosta Tuotannossa V, A 

Erityisen kalliin palvelun käyttö Kuvaa palvelurakennetta 
Tuotettavissa V, A  
Kehittämishanke 

   
   
3. Vaikuttavuus/kustannusvaikuttavuus/tuottavuus 
/kustannustehokkuus   
Tuottavuus:   

 - Sairaaloiden tuottavuus  
Keskimääräinen tuottavuus = 
100 

Tuotannossa V, A 

 - Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tuottavuus  Kehittämiskohde 
   
Erikoissairaanhoidon kustannustehokkuus Käyttöä/tuottavuutta Tuotannossa V, A 
   
Erikoissairaanhoidon kustannusvaikuttavuus   
 - Keskosten hoidon vaikuttavuus Kustannusvaikuttavuutta Tuotettavissa V, A 
 - Lonkan tekonivelkirurgian vaikuttavuus Kustannusvaikuttavuutta Tuotettavissa V, A 
 - Polven tekonivelkirurgian vaikuttavuus Kustannusvaikuttavuutta Tuotettavissa V, A 
 - Aivoinfarktipotilaiden hoidon vaikuttavuus Kustannusvaikuttavuutta Tuotettavissa V, A 
 - Lonkkamurtumapotilaiden hoidon vaikuttavuus Kustannusvaikuttavuutta Tuotettavissa V, A 
 - Sydäninfarktipotilaiden hoidon vaikuttavuus Kustannusvaikuttavuutta Tuotettavissa V, A 
   
Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen 
kustannusvaikuttavuus   

 - Perusterveydenhuolto 
Kustannusvaikuttavuustietoa ei 
ole Vaatii kehittämistoimia 

 - Sosiaalipalvelut 
Kustannusvaikuttavuustietoa ei 
ole Vaatii kehittämistoimia 

 - Suun terveydenhuolto Kustannusvaikuttavuutta Tuotettavissa V, A 
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Resurssimittarit (alatyöryhmä 4) 
 

Alatyöryhmän tavoitteena on ollut valmistella kansalliset maakuntien resurssien hankintaa ja 

käyttöä  kuvaavat mittarit. Mittaristoa on työstetty olemassa olevien tietoaineistojen pohjalta. 

 

Esimerkki resursseja kuvaavan mittariston toiminnasta: 

 

 

Resurssimittareihin liittyvät rajaukset 
 

Neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 

(2011/85/EU) ja Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta 

ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia 

kehyksiä koskevista vaatimuksista (869/2012) luovat Suomea sitovan raamin kansallisen 

tason resurssimittareista erityisesti rahoituksen näkökulmasta. 

 

Kirjanpitolaissa (1336/1997) määritellään kirjanpitovelvolliset ja kirjanpitotapa. 

Kirjanpitolaissa ja niitä täydentävissä kirjanpitolautakunnan ohjeissa määritellään keskeiset 

taloudelliset resursseja kuvaavat käsitteet ja tiedot. 

 

Lisäksi EU:n tilastoasetuksen 223/2009 ja Tilastolain (280/2004) perusteella ovat kansalliset 

tilastoviranomaiset ja muut tietoja tuottavat viranomaiset velvollisia tuottamaan 

julkishallinnon resursseja koskevia raha- ja lukumääriä kuvaavia tietoja yhteisten käsitteisiin 

ja luokituksiin perustuen. 

 

Tämän lisäksi niin maakuntalaissa, maakuntien rahoituslaissa kuin maakuntia koskevassa 

tehtävälainsäädännössä (lait valmisteluvaiheessa) on kuvattu mitattavia resursseja ohjaus- ja 

seurantatarpeesta lähtien. 

Resurssimittareiden perusjako 
 

Perusjako resurssimittareissa on jako reaalitalouteen ja rahatalouteen. Jako noudattaa 

perinteistä makrotalouden tarkastelua. Ensimmäiseen kuuluvat kaikki raha- tai lukumääräiset 

mittarit, jotka kuvaavat taloudellisen toimijan eri tuotannontekijöiden hankintaa ja käyttöä. 

Tähän joukkoon kuuluvat kaikki tietojohtamisen käsitteistössä selliset voimavaroihin liittyvät 

Maksetut 
palkat

(€)

Tehtävä-
kohtaiset 

palkat
(€)

Henkilö-
työvuodet

(kpl)

Henkilöstö 
ammatti-
aseman 
mukaan

(kpl)

MÄÄRÄ

LAATU

Henkilö-
työvuodet

(kpl)

Henkilöstö 
ammatti-
aseman 
mukaan

(kpl)

Maksetut 
palkat

(€)

Tehtävä-
kohtaiset 

palkat
(€)

Resurssi:
Esim.Työpanos

<=TOTEUMA

<=ENNUSTE
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mittarit tuotantopanosten arvoa, määrää ja laatua. Raha- eli finanssitalouden mittarit kuvaavat 

taas taloudellisen toimijan rahoitusaseman muutoksia ja ovat ilmaistavissa vain 

rahamääräisenä. 

 

Tulo ja meno tai tuotto ja kulu -käsitteet voidaan yhdistää arkikielessä sekä reaalitalouden että 

rahoituksen alakäsitteiksi, mutta yleisesti mielletyillä käsitteillä on olemassa olevissa 

mittaristoissa yleensä tarkempi kontekstiriippuvainen määritelmä (esim. myyntitulo vs. omien 

osakkeiden myynti). 

Resursseihin liittyvät mittayksiköt 
 

Tällä hetkellä resurssimittareiden tietoaineistoista valtaosa on rahamääräisiä. Olemassa olevat 

rahamääräiset mittarit kuvaavat taloudellisia raha ja finanssitalouden virta- tai varantosuureita 

yleensä vakiintuneen käsitteistön mukaisesti, kuten tilinpäätös- ja maksutiedoissa. 

 

Määrälliset ja muut volyymejä kuvaavat mittarit kuvaavat tyypillisesti tuotannontekijöiden 

määrää, kuten tilojen neliöitä, henkilöstön lukumäärää tai muita kiinteitä varoja, kuten 

tiettyjen koneiden tai laitteiden määriä. 

 

Laadun kuvaamista on toteutettu resurssimäärien jaottelulla laatuluokkiin, esimerkiksi 

henkilöstä eri ammattiluokkiin tai tilat eri käyttötarkoitusluokkiin. Samoin muista resurssien 

ominaisuuksista, kuten henkilöstön työtyytyväisyydestä, tieto on pohjimmiltaa määrää 

kuvaavaa (saldoluvut kysymyksittäin eri asteikoilla). 

 

Vaikka laatua kuvaavat mittayksiköt ovat pitkälti määrällisiä, niihinkin on yhdistettävissä 

rahamääräistä tietoa, kuten palkkatietoja eri ammattiryhmissä tai investoinnit eri 

investointitavaratyyppeihin. 

 

Kustannusvaikuttavuuteen päästään kohdistamalla resursstiedot samaan laskentakohteeseen 

kuin vaikuttavuustieto, jolloin kukin resurssi voidaan yhdistää määriteltyyn palveluun ja sen 

käyttäjään. 

Resurssimittareiden tila 
 

Resursseihin liittyviä valmiita tietoaineistoja (tilastoja ja raportteja) on lähes 50, joista 

kansantalouden tilinpidon käsittein rahoitusta kuvaavia tietoja on noin viidennes. Loput 

kuvaavat kirjanpidon käsittein reaalitaloutta tai työmarkkinoihin liittyvin käsittein 

työpanoksen liittyviä resursseja. 

 

Resursseja kuvaavia valmiita mittareita ja indikaattoreita on nykyisissä aineistoissa satoja. 

Työtä konkreettisten indikaattoreiden rajaamiseksi eteenpäin tulee tarkastella ohjaustarpeesta 

lähtien osana käyttöönottotoimenpiteitä. Valtaosa tarvitavista mittareidsta sisältyy seuraaviin 

kokonaisuuksiin:  

 Kansantalous/Kansantaloiden tilinpitojärjestelmän (mm. taloustoimet, hinta ja 

vollyymi) 

 Maakuntatalous/Kirjanpito (mm. tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, lisätiedot) 

 Palkka ja työvoima (mm. palkkatekijät, tehtävä, ammattiluokka, työaika, koulutus, 

ammattinimike, työllisyys, ammattitoikeus/-pätevyys, osaamisen kehittäminen) 

 Muut resurssit (mm. tietojärjestelmät, vuodepaikat, asiakaspaikat, leikkaussalit, 

kuvantamislaitteet)   
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Selkeästi aliedustettuina ovat kiinteistöjä, tietojärjestelmiä sekä koneita ja laitteita kuvaavia 

mitareita sisältävät aineistot. Kyseisiä pitkävaikutteisi menoja seurataan säännönmukaisesti 

vain karkealla tasolla. Tarkkaa, muttaa sektorikohtaisesti rajattua tietoa esimerkiksi tiloista on 

saatavilla osana valvontatietoja tai osana hallinnossa tehtäviä kyselyitä. Puute on merkittävä, 

mikäli näitä pitkävaikutteisia resursseja halutaan ohjata yksityiskohtaisella tasolla 

kansallisesti. 

 

Myös uusia resursseihin littyviä tietoaineistoja tarvitaan. Muun muassa maakuntien talouden 

suunnittelu- ja seurantatiedot mitareineen sisältävät tietoaineistot tulee perustaa osana 

uudistusta. 

Resurssimittareiden jatkotyö 
 

Olemassa olevisa aineistoissa resursseja kuvaavat mittarit riittävät suurelta osin tulevaan 

tarpeeseen. Resurssimittarit vaihtelevat jatkossakin ohjauksen käyttötarpeen/ 

ohjausinstrumentin mukaan ja tiedot tulisi tuottaa lähtökohtaisesti osana ulkoista talouden ja 

toiminnan viranomaisraportointia sekä yleistä tilastotuotantoa. 

 

Maakuntia kuvaavien resurssitietojen tuottaminen täytyy ottaa huomioon nykyisten 

tietotuotannossa esimerkiksi ottamalla maakuntaa kuvaavat jaottelut osaksi vakiintunutta 

tilasto- ja tietotuotantoa. Keskeiset tarpeet maakuntajaon tuottamiselle tilastoihin koskevat 

seuraavia aineistoja: 

 Kansantalouden tilinpitojärjestelmä (useita aineistoja) 

 Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen rajoitus ja menot (useita aineistoja) 

 Palkka- ja palkkarakennetilastot (usite aineistoja) 

 Työssäkäynti- ja työvoimatilastot (useita aineistoja) 

 Resurssien käytön ennuste-/arviotiedot 

 

Koska maakuntia ei tässä vaiheessa ole perustettu, ei myöskään suoraan maakuntiin liittyviä 

aineistoja ole olemassa. Uusiksi resursseihin liittyviksi aineistoiksi tarvitaan: 

 Maakuntien tilinpäätöstiedot (sisältää laajasti myös lisätietoja) 

 Palvelukohtaiset kustannustiedot (useita eri palvelu- ja toimenpideluokituksia) 

 

Resurssien käytön arviointi- ja ennustemittareiden tuottamista tulee kehittää osana erillisiä 

ennusteiden tuottamisen kehittämistoimenpiteitä. Talouden ennustetiedot tuotetaan 

kansantalouden tilinpidon, (liike)kirjanpidon ja muiden vakiintuneiden tulo- ja meno 

käsitteiden / mittareiden mukaisesti. 

 

Lisäksi muiden resurssien (tilat, tutkimusvälineet, ICT) ohjausta tukevaa tietoa täytyy 

tarkastella ohjausmallin kehittämisen yhteydessä.  

Resurssimittareiden linjausehdotukset 
 

Resurssimittareiden käyttöönotossa tulisi huomioida seuraavat rajaukset:  

 Resurssimittareiden kehittämistyö tulee perustua taloutta kuvaavien tietojen osalta 

ensisijaisesti vakiintuneisiin makrotaloudellisiin ja liiketaloudellisiin käsiteisiin. 

 Resurssien laadun ja määrän osalta pyritään käyttämään vakiintuneita 

tilastotuotannossa ja seurannassa käytettyjä käsitteitä 
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 Uuden resurssitiedon tietotuotannon perustamista tulee välttää, mutta olemassa olevaa 

tuotantoa voidaan tehostaa yhdistämällä tarvittavaa uuttatiedonkeruuta olemassa 

oleviin tiedonkerupalveluihin. 

 Resurssimittareiden tuotannon osalta pyritään suosimaan tuotantotapaa, jotka tuottavat 

tiedon ohjausta varten mahdollisimman viiveettä tiedon syntyhetkellä vakiintuneiden 

käsitteiden mukaisesti. 

 Tilastoviranomaisten kanssa tulee käydä neuvottelut tarvittavien maakuntaa koskevien 

jakojen lisäämiseksi vakiintuneeseen tilastotuotantoon ohjauksen vaatimien yleisten 

resurssitietojen tuottamiseksi. 

 Maakunnan eri toimialojen resurssien hankinnan ja käytön seurannassa tule käyttää 

samoja käsitteitä ja pyrkiä resurssitietojen tuottamiseen samanaikaisesti kaikille 

tiedonkäyttäjille. 

 Valinnanvapauden piirissä toimivien yksityisten (sis, maakuntien osakeyhtiöt ja 

palvelulaitosten yhtiöt) palvelutuottajien resursseista tarvittavien mitaritietojen tulee 

ensisijaisesti noudattaa kirjanpidon käsitteitä. 

Toimeenpanoalaryhmä (alatyöryhmä 5) 
 

Kustannus- ja vaikuttavuustietoryhmä on asettanut toimeenpanoalaryhmän toimikaudelle 

1.12.2016 - 31.12.2018. Ryhmän tehtäväksi annettiin viimeistellä kustannus- ja 

vaikuttavuustietoryhmän alaryhmissä valmistellut ehdotukset sote-mittareiksi ja selvittää 

mittareiden edellyttämää tietopohjaa sekä tehdä ehdotuksia tietopohjan varmentamisesta, 

kehittämistarpeista sekä kehittämistyön organisoinnista ja resursoinnista. Ryhmän tehtävänä 

on myös laatia ehdotus sote-mittariston ohjaamisen ja kehittämisen valtakunnallisesta 

organisoinnista ja toteuttaa mittariston pilotointia ottaen huomioon palvelupakettien pilo-

tointityön. Alaryhmän odotetaan tekevän tarpeen mukaan yhteistyötä maakuntauudistuksen 

mittaristotyöryhmän kanssa ja kuulevan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien 

edustajia.  

 

Toimeenpanoalaryhmä piti työnsä käynnistyskokouksen 21.12. 2016. Kokouksessa käsiteltiin 

ryhmän työsuunnitelmaa ja työskentelytapoja ja totesi ensimmäiseksi tehtäväkseen 

alaryhmissä tehdyn valmistelutyön kokoamisen yhteen tammikuussa 2017. Ryhmä varautui 

esittelemään työtään sote-projektiryhmälle ja maakuntien muutosjohtajille alkuvuoden aikana.  

 

Toimeenpanoryhmän työ alkaa alatyöryhmien työn kokoamisella yhdeksi kokonaisuudeksi 

josta syntyy vuoden 1. neljänneksellä indikaattorilista perustelumuistioineen. Kevään ja kesän 

aikana listaa tarkistetaan ja arvioidaan yhteistyössä . Niistä mittareista, joille on nykyisin 

tietotuotantoa olemassa, kootaan kevään 2017 aikana mittariston arvioinnin tueksi 

maakuntakohtaiset luvut. Alatyöryhmien työnä syntyneessä mittaristokokonaisuudessa on 

mukana paljon mittareita joita ei tällä hetkellä ole mahdollista tuottaa koska 

tietotuotantorakennetta ei ole, tai ne kuvaavat uutta palvelujärjestelmää uudella tavalla; 

esimerkiksi valinnanvapautta tai asiakkaan suunnitelmaa. Näiden osalta valmistellaan 

ehdotukset tietopohjan varmistamiseksi. Syksystä 2017 alkaen saadaan 

Palvelupakettihankkeen tuotoksista palautetta, jota hyödynnetään kun mittaristosta tehdään 

seuraava, tämän työryhmän viimeinen versio.  Työryhmän työskentelyn vaiheet ovat alla 

olevassa kuvassa.   
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Mitä muuta tietotuotantoa ja kehittämistyötä on käynnissä 
 

Sekä kansallisella, maakunnan että tuottajan tasolla tulee olemaan myös muuta tietotuotantoa 

ja tietotarpeita, esimerkiksi tutkimukseen ja valvontaan tarvittava laajempi tietopohja. Lisäksi 

sekä järjestäjät että tuottajat tulevat tarvitsemaan monipuolista tietoa operatiiviseen 

johtamiseensa.  

 

Sekä kansallisessa ohjauksessa tarvittava tieto että em. muut tietotarpeet edellyttävät sekä 

valtakunnallisen tilastotuotannon että palveluntuottajien tietojärjestelmien kehittämistä. 

Tietojen kansallisesta raportoinnista säädetään tilasto- ja rekisterilainsäädännössä ja siten kuin 

terveyden edistämistyöstä on säädetty. Sen kehittämiseksi on meneillään tiedon toissijaisen 

käytön lainsäädännön valmistelu. Lisäksi meneillään on valtakunnallisten sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämistyö (KANTA ja KANSA), 

minkä myötä järjestelmät yhtenäistyvät.  

 

Tärkeän osan tietopohjaa muodostavat väestötason tiedot, joita hankitaan mm. kyselyin. 

Tämäkin tietopohja vaatii kehittämistyötä. 

 

Lisäksi tarvitaan myös muuta tietojärjestelmien kehittämistä (erityisesti palveluntuottajien 

hakemistojen yhtenäistäminen) ja yhtenäisiä luokituksia (ml. palvelupaketit). On myös 

varmistettava sähköisen tiedonkeruun kehittäminen, jotta varmistetaan tietojen parempi 

ajantasaisuus. 

 

Palveluntuottajien ja järjestäjien operatiivisen johtamisen kehittämiseksi tarvitaan johtamisen 

välineiden kehittämistä. Siihen liittyviä kehittämisprojekteja on meneillään mm. FCGllä, joka 
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tekee kehittämistyötä sekä sairaanhoitopiirien että kuntien kanssa. Siinä kehitetään mm. 

asiakas- ja episodikohtaisten kustannustietojen laskentaa ja niihin liittyviä luokituksia (mm. 

PDRG). 
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Linjausta vaativia asioita 
 

 

- Resurssit linjattava  ja eri toimijoiden rooli on selkeytettävä 

 

- Prosessi indikaattoreiden hyväksynnälle 

 

o KUVA-ryhmän tarkoituksena on tämän vuoden aikana käydä ehdotettuja 

indikaattoreita läpi erityisesti ohjauksen edellyttämien tietotarpeiden 

näkökulmasta (kuinka hyvin ehdotetut indikaattorit vastaavat erilaisiin 

tietotarpeisiin). 

o Esitetyt indikaattorit tuotetaan pilotti-hankkeissa, jolloin niitä voidaan arvioida 

ohjauksen tietotarpeista niin kansallisella kuin maakuntien tasolla. 

 

- Indikaattorityön vaiheistus 

o vaiheistus vastaa sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä ja siitä aiheutuvia 

kansallisen ohjauksen tietotarpeita 

o uudet tietotarpeet ja kehitettävät uudet tietosisällöt vaiheistetaan ja 

käynnistetään kehittämisprojektit 

o vaiheistuksessa otetaan huomioon tietojärjestelmien kehittyminen   

o vaiheistuksessa otetaan huomioon kansallisten tietojärjestelmien kuten 

KANTA-palveluiden laajeneminen 

 

- Valinnanvapauden aikataulu aiheuttaa työlle haasteita. 

o valinnanvapauden tulevan toimeenpanon vaiheituksen mukaisesti kehitetään 

tarvittavia indikaattoreita asiakkaiden valinnanvapauden totetumiseen ja  

seurantaan kuten myös palvelujentuottajien kuvaamiseen 

 

- Mittareiden tulkinta ja valintaperusteet 

 

- Priorisointi 

 Jos indikaattoreita joudutaan priorisoimaan, miten se tehdään (esim. kansallinen 

seuranta tärkein, kun taas tuottajien välinen tehdään myöhemmin?) 

Rakennetaanko koko tietojärjestelmä mittarityön pohjaksi, vaikka vain osa 

tiedoista käytetään mittareissa? 

  

- Julkisen/yksityisen roolit indikaattorityössätyössä 

o julkisuuslainsäädännön tulevat velvoitteet 

o liikesalaisuuksien rajoitteet 

 

- Kehittämisen koordinointi 

 

- Tietojen avoimuus ja avoin käytettävyys 
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Liite 1. Työryhmän kokoonpano 

 

Jäsenet: 

STM: Veli-Mikko Niemi (pj), Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Salme Kallinen ja Taru Koivisto 

sekä sihteeristössä Hannu Hämäläinen, Satu Kapiainen ja Sari Kauppinen 

VM: Tuomo Mäki (vpj), Pasi Koikkalainen ja Markku Mölläri sekä sihteeristössä Tallamaria 

Maunu, Jenni Pääkkönen ja Jani Heikkinen 

 

Pysyvät asiantuntijat: 

THL: Päivi Hämäläinen, Unto Häkkinen ja Mikko Peltola 

Valvira: Hanna Ahonen 

Kela: Hennamari Mikkola 

VATT: Antti Saastamoinen 

Tilastokeskus: Lea Vuorinen 

Kuntaliitto: Tero Tyni 

Sitra: Eveliina Huurre 

Eksote: Katja Klemola 

Vaalan kunta: Tytti Määttä 

 

Liite 2. Palvelupaketit -hanke 

 

Ministeri Rehula linjasi kesäkuussa 2016, että sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää 

kansallisen Palvelupaketti -raportointi- ja ohjausmallin käyttöönoton osana sote- ja 

maakuntauudistuksen valmistelua. Palvelupaketit ovat ennen kaikkea palvelujen järjestäjien 

(maakunnat) ja palvelujen tuottamisvastuussa olevien toimijoiden raportoinnin työkalu, jota 

voidaan käyttää seurantaan, vertailuun ja päätöksenteon tueksi. Palvelupaketit otetaan 

valtakunnallisesti käyttöön vuonna 2019, jolloin tietoja ei enää jouduta poimimaan 

sattumanvaraisesti tai käsin, vaan voidaan siirtyä tuottamaan ja hyödyntämään 

vertailukelpoista tietoa johdonmukaisesti.  

 

Palvelupaketit ovat uudenlainen tapa raportoida sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja 

taloustietoja avoimesti ja läpinäkyvästi. Palvelupaketit läpivalaisevat sote-

palvelukokonaisuuksia yhtenäistämällä tiedonkeruun ja raportoinnin rakenteet. Näin saatava 

vertailutieto antaa suuntaa palvelujen kehittämiseen. Palvelupaketit eivät ole riippuvaisia 

palvelujen tuotantotavasta tai hallintomallista. 

Palvelupaketteja pilotoitiin 51 kunnassa vuoden 2016 aikana ja tulosten perusteella on nyt 

tammikuussa 2017 aloitettu käyttöönoton valmistelu viidessä maakunnassa. Käyttöönoton 

valmistelussa jatkokehitetään palvelupakettimallia sote-palveluiden alueellisen ja kansallisen 

ohjauksen työkaluna. Käyttöönoton valmistelun tehtävät ovat:  

 

1) jatkokehittää palvelupakettimallia  sote-palveluiden alueellisen ja kansallisen ohjauksen 

työkaluna aiemmin määrittelemättömien palvelupakettien ja palvelupakettimittarien osalta,  

2) tarkentaa palvelupaketteihin liittyviä määrittelyitä ja yhteensovittaa ne eri toimijoiden 

tarpeisiin toteuttamalla mm. kansallisesti yhtenäinen palvelupakettien käsitemäärittely sekä 

palvelupakettiraportoinnin vaatimusmäärittely,  
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3) testata pakettien toimivuutta maakuntien toiminnan ohjauksessa sekä  

4) kehittää ja testata ohjauksen tietoprosesseja tuottamalla suunnitelma palvelupakettien 

käyttöönotosta osana maakunnallista tietotuotantoa (tiekartta). 

 

 

Palvelupakettien kehittämistyö on myös osa sosiaali- ja terveysministeriön SOTE-

vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän työtä. http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/rehula-

sosiaali-ja-terveydenhuollon-palvelupaketit-valtakunnallisiksi. Käyttöönoton valmistelu 

yhteensovitetaan ja aikataulutetaan sote- ja maakuntauudistuksen muutostuki- ja 

kehityshankkeisiin, kuten Sote-tietohyötykäyttöön- korien 2 (ammattilainen ja 

palvelujärjestelmä) ja 3 (tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen) tavoitteiden ja käytön 

testaukseen. THL on pilotointivaiheessa arvioinut sosiaali- ja terveydenhuollon laatu- ja 

vaikuttavuusindikaattoreita sekä niiden soveltuvuutta palvelupaketteihin. Indikaattoreiden ja 

mittareiden määrittelytyö jatkuu käyttöönoton valmistelun aikana. Määrittelytyön pohjana 

käytetään mm. THL:n, Utilis Sanitasin, Perfectin, OECD:n ja WHO:n tuottamia mittareita. 

Mittaristoon pyritään rakentamaan lyhyen ja pitkän aikavälin laatu- ja vaikuttavuusmittareita 

niin pakettitasolle kuin toimintotasolle. 

 

Liite 3. NHGn hanke 

 

Kustannus- ja vaikuttavuus-ryhmän työtä tukee pääasiassa vuoden 2016 aikana toteutettava 

TEAS-hanke ”Mikä mittaristo tukee uusien itsehallintoalueiden strategista ja operatiivista 

johtamista”. Tutkimushankkeen toteuttaa NHG Consulting Oy. 

  

Projektin tavoitteena on laatia mittaristo uuden soten ohjaustarpeisiin (kansallisen tason 

ohjaus, järjestäjän (itsehallintoalueen) ohjaus sekä asiakkaan valintapäätökseen tarvitsemat 

tiedot etenkin valinnanvapauden alaisissa palveluissa. Valinnanvapauden osalta hankkeen 

ehdotuksen jäävät yleiselle tasolle, kun valinnanvapauden yksityiskohdat eivät vielä hankkeen 

aikana ole olleet selviä. Tuottajien omiin tietotarpeisiin ja niiden edellyttämiin tietotuotannon 

prosesseihin ei tässä projektissa oteta kantaa. 

  

Projekti koordinoidaan kustannus- ja vaikuttavuustieto- ryhmän ja sen alatyöryhmien työn 

kanssa. NHG tekee kirjallisuuskartoitusta ja kansainvälisten mittaristojen kartoitusta 

keskittyen kansallisen tason ohjaukseen ja järjestäjän näkökulmaan sekä kartoittaa 

tietotuotannon prosessia. Mittariston ja mittarien laadintaa on tehty yhteistyössä työryhmien 

asiantuntijoiden kanssa.  Hankkeessa huomioidaan muut suorituskyvyn mittaamiseen liittyvät 

hankkeet, kuten esim. palvelupakettityö. 

  

NHG ja STM järjestivät 9.12. SOTE-johtaminen ja vaikuttavuus -seminaarin. Seminaarissa 

esiteltiin tutkimushankkeessa laadittu ehdotus kansallisen tason mittaristoksi sekä Sitran ja 

STM:n palvelupakettityössä kehitettyä laatu- ja vaikuttavuusmittaristoa. Lisäksi seminaarissa 

esiteltiin, miten vaikuttavuus-, laatu- ja kustannustietoa voidaan käyttää johtamisessa 

maakuntatasolla. 

  

Hankkeen raportti valmistuu helmikuun 2017 loppuun mennessä. 

 

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/rehula-sosiaali-ja-terveydenhuollon-palvelupaketit-valtakunnallisiksi
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/rehula-sosiaali-ja-terveydenhuollon-palvelupaketit-valtakunnallisiksi
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Liite 4. Käsitteet 

 

Alaryhmän 1 käsitteet: 

 

Hyvinvointi 

 

THL:n määritelmän mukaan hyvinvoinnin osatekijät jaetaan yleensä kolmeen ulottuvuuteen: 

terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun. 

Hyvinvoinnilla tarkoitetaan sekä yksilöllistä hyvinvointia että yhteisöllistä hyvinvointia. 

Yhteisötason hyvinvoinnin osatekijöitä ovat mm. elinolot, työllisyys ja työolot sekä 

toimeentulo, kun taas yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöitä ovat sosiaaliset suhteet, itsensä 

toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. 

 

Terveys 

 

THL:n määritelmän mukaan terveys on fyysisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tila. 

Terveys käsitetään siis laajemmin kuin pelkän vaivan tai sairauden puutteena. Terveys 

nähdään voimavarana, joka mahdollistaa monen muun hyvinvoinnin osatekijän (ja hyvän 

elämän ylipäänsä) toteutumisen. WHO on nostanut terveyden määrittelyssä esiin myös sen, 

että terveys on koko ajan muuttuva tila, johon vaikuttavat sairaudet ja fyysinen ja sosiaalinen 

elinympäristö, mutta myös ihmisen omat kokemukset ja hänen arvonsa ja asenteensa.  

 

Hoidon ja palvelun tarve 

 

Terveyspalvelujen tarpeen käsitettä on määritelty monella tavoin ja eri näkökulmista. Eri 

tieteenaloilla on omat määritelmänsä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeelle. Kansainvälisestä 

kirjallisuudesta löytyy jopa termi ”needology” eli ”tarveoppi”.  

 

Sairauslähtöinen näkökulma terveyspalvelujen tarpeeseen katsoo, että tarve on olemassa aina 

kun on terveysongelma, joka edellyttää hoitoa. Laajemmin tarvetta lähestyy määritelmä, jonka 

mukaan tarve on sellainen puute tai häiriö terveydessä tai sosiaalisessa hyvinvoinnissa, joka 

oireiden merkityksellisyyden/vakavuuden kannalta edellyttää ehkäiseviä, hoitavia, 

kuntouttavia tai yhteisöllisiä toimenpiteitä.  

 

Tarjontalähtöinen palvelujen tarpeen näkökulma lähtee siitä ajatuksesta, ettei kaikkiin 

tarpeisiin voida vastata. Palvelujen tarve on olemassa näin määriteltynä vasta kun sairauteen 

tai hyvinvoinnin ongelmaan on tarjota myös ratkaisu: sellainen menetelmä, jonka elämän 

pituutta lisäävästä, toimintakykyä parantavasta ja elämänlaatua parantavasta vaikutuksesta on 

näyttöä.  

 

Asiantuntijalähtöinen näkökulma palvelujen tarpeeseen korostaa sitä, että palvelujen tarpeen 

täytyy olla objektiivisesti arvioitavissa. Asiantuntijanäkökulmasta tarvetta on niille 

palveluille, jotka arvioija katsoo aiheelliseksi tietyn sairauden tai hyvinvointiongelman 

hoitoon. Arvioija on tuolloin muu kuin palvelun käyttäjä itse. Asiantuntijalähtöistä 

tarvenäkökulmaa käytetään usein pohdittaessa palvelujen tarpeen yhdistämistä oikeuteen 

saada palveluja. Käyttäjälähtöisessä näkökulmassa keskeistä on käyttäjän itsensä havaitsema 

subjektiivinen tarve. Käyttäjälähtöisestä näkökulmasta tarpeet on vielä jaettu koettuihin 

tarpeisiin ja ilmaistuihin tarpeisiin.  
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Tarve voidaan myös määritellä hyödyn näkökulmasta. Tarve on määritelty kyvyksi hyötyä 

palveluista (capacity or ability to benefit). Vaikka jollakulla olisi terveysongelma ja 

palvelujärjestelmällä olisi tarjota siihen ratkaisu, saattaa henkilöltä tai ryhmältä puuttua kyky 

hyötyä palvelusta. Näin tulkittuna tällöin puuttuu myös palvelun tarve. Tätä näkökulmaa 

käytetään suunnattaessa niukkoja voimavaroja sellaisiin menetelmiin ja sellaisille käyttäjille, 

jotka palveluista hyötyvät eniten. Oikeudenmukaisuuden näkökulman lähtökohtana ovat 

väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä palvelujen käytön sosioekonomiset tai 

maantieteelliset erot. Tällöin puhutaan vertailuperustaisesta tai vertailtavissa olevasta 

tarpeesta (comparative need).  

 

Koska kaikkia tarpeita pystytä tyydyttämään sosiaali- ja terveyspalveluilla, käytetään myös 

voimavaralähtöistä näkökulmaa. Kaikkia sosiaali- ja terveysongelmia ei pystytä ratkaisemaan, 

eikä kaikkiin ratkaisuihin yhteiskunnalla ole varaa. Osa terveystaloustieteilijöistä korostaa, 

että terveyspalvelujen tarve on olemassa vain, jos on olemassa tarvetta tyydyttävä ratkaisu, 

johon on päätetty yhteiskunnalla olevan varaa.  

 

Laadun huomioiminen suoriutumiskyvyn mittaamisessa 

 

Käytetty terminologia (laatu, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus) on määritelty 

mikrotasolla ts. silloin, kun jokin yksittäinen toimenpide tai hoitokokonaisuus kohdistuu 

yksittäiseen potilaaseen. Lakitekstissä samoja käsitteitä käytetään myös systeemitasolla, 

jolloin kohdataan aggregointiongelma: yksittäisiä havaintoja on yhdisteltävä mielekkäästi 

isommiksi kokonaisuuksiksi. 

 

Julkisten palvelujen laatu on havaitsematon muuttuja (non-observable), mikä muodostaa 

haasteen sen mittaamiselle. Varsinkaan systeemitasolla ”laatu” tai ”vaikuttavuus” –mittareita 

ei ole olemassa, sillä julkisten palvelujen laatu ja vaikuttavuus ilmenevät järjestelmän 

lopputulemissa (outcome) epäsuorasti. Muutokset lopputulemissa yli ajan tai alueellinen 

vaihtelu voivat ilmentää laatua tai sen puutetta, mutta myös monien muiden tekijöiden 

vaihtelua.  

  

Häkkinen ja Peltola (2016) kuvaavat palvelujärjestelmän suoriutumiskyvyn mittaamista. 

Tuotantoa ohjaavat järjestelmälle asetetut tavoitteet, jotka voidaan ilmaista viiden 

ulottuvuuden turvin. Nämä ovat: 

- asiakaslähtöisyys,  

- vaikuttavuus 

- turvallisuus,  

- hoitoon pääsy ja  

- palvelujen saatavuus.  
 

Edellä mainitut viisi ulottuvuutta voidaan myös tulkita järjestelmän ”laadun” ulottuvuuksiksi. 

Näitä voidaan käyttää kansallisen tason ja maakuntatason ohjauksessa. On kuitenkin hyvä 

huomata, että laatu käsitteenä on kiistanalainen ja laadun ulottuvuuksista, niiden lukumääristä 

ja sisällöistä ei ole yhteistä näkemystä asiantuntijoiden kesken. Edellä mainitut ulottuvuudet 

esiintyvät kuitenkin toistuvasti alan kirjallisuudessa, joskus hieman eri nimillä (esim. 

Papanikolas ja Smith, 2013). Esimerkiksi OECD:n Health care quality index käsittää edellä 

mainitut ulottuvuudet. Ihannetilassa mittaristo heijastaa kaikkia yllämainittuja ulottuvuuksia 

tasapuolisesti. Työryhmä on ottanut mittaristontyön lähtökohdaksi yllä luetellut viisi 

ulottuvuutta, ts. laadun ulottuvuuksia ovat: asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus ja turvallisuus, 

pääsy ja saatavuus. Tasa-arvoa ei tarkastella erillisenä dimensiona, vaan se sisältyy edellä 



35 

 

mainittuihin ulottuvuuksiin. Tasa-arvon toteutumisesta huolehditaan antamalla enemmän 

painoa tiettyjen väestöryhmien seurannalle.  

 

Asiakaslähtöisyydelle ei ole olemassa yksikäsitteistä määritelmää (Mätäsaho, 2014). 

Asiakas- ja potilaslähtöisyyttä voidaan arvioida mm. seuraavien palvelukokemusta kuvaavien 

tietojen avulla: kohtelu, luottamuksellisuus, vaikutusmahdollisuudet, 

potilasvahinkoilmoitukset ja asiakastyytyväisyys.
4
 Potilasvahinkoilmoituksia lukuun 

ottamatta useat asiakaslähtöisyyttä kuvaavat muuttujat ovat vaikeasti mitattavissa ja 

perustuvat asiakkaan subjektiiviseen kokemukseen.  

 

Häkkinen ja Peltola (2016) toteavat, että vaikuttavuuden määrittely on vaativa tehtävä ja se 

täytyy räätälöidä kunkin palvelun mukaan erikseen. Sosiaali- ja terveyspalvelut koostuvat 

sadoista erilaisista palvelusuoritteista, joiden kaikkien vaikuttavuutta ei voida luotettavasti 

arvioida. Yhden indikaattorin koostaminen keskenään hyvin erilaisista suoritteista puolestaan 

edellyttää painojen valintaa, mitä ei käytännössä voida tehdä. Häkkisen ja Peltolan (2016) 

mukaan järjestelmätasolla vaikuttavuutta ja siihen läheisesti liittyvää turvallisuutta voidaan 

arvioida välillisillä mittareilla kuten terveydenhuollon toimenpitein vältettävissä olevalla 

kuolleisuudella ja sairaalapalveluiden käytöllä. Keskeisimmissä potilas- ja asiakasryhmissä 

hoidon vaikuttavuutta voidaan arvioida esimerkiksi kuolleisuudella, komplikaatioilla, 

uusintakäynneillä, terveyteen liittyvällä elämän laadulla ja muilla asiakkaiden itse 

ilmoittamilla hoidon laadun mittareilla (patient reported outcome measures, PROMs).  

 

Julkisten palvelujen tulee olla kaikkien kansalaisten saatavilla. Siksi hoitoon pääsy pääsy ja 

palvelujen saatavuus ovat yksi usein käytettyjä laadun ulottuvuuksia. Hoitotakuun piiriin 

liittyvistä palveluista kerätään pääsyä koskevia tietoja. Pääsyä koskevia tietoja voitaisiin 

kerätä systemaattisesti myös muista keskeisistä palveluista erityisesti sosiaalipalvelujen 

puolella.  

 

Liite 5. Säädökset päätöksenteossa tarvittavista tiedoista 

 

Tulossa olevista laeista löytyy paljon velvoitteita tiedonkeruuseen ja raportointiin. Niissä on 

mainittu myös useita ohjausinstrumentteja ja kuvattu raportoinnin tietosisältöjä, jopa mainittu 

suoraan mittareita. Ryhmän sihteeristö on koonnut lakiehdotuksissa olevat 

raportointivelvoitteet ja tietotarpeet työnsä pohjaksi. 

 

Alla on esimerkkejä järjestämislakiluonnoksessa mainituista tietotarpeista. Koonnin on tehnyt 

THL osana järjestämislain ennakkoarviointia. Koonti on tehty 27.5.2016 julkaistusta 

järjestämislakiluonnoksesta, joten se on vielä tarkistettava uusimman lakiluonnoksen 

perusteella. 

 

 Seurattavat asiat Raportit 

Kunnat Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen tavoitteet strategisessa 

päätöksenteossa 

Kunnan hyvinvointikertomus 

 

Valtioneuvosto Vahvistaa joka neljäs vuosi Julkisen talouden suunnitelma ja 

                                                 
4
 Asiakastyytyväisyys paljastunee asiakkaiden valintojen myötä: tuottajaa aktiivisesti vaihtavat asiakkaat tuskin 

ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. 
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valtakunnalliset ja tarvittaessa 

erikseen kullekin maakunnalle 

lainsäädäntöä täydentävät strategiset 

tavoitteet sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämiseksi 

valtion talousarvio 

 

Sosiaali- ja 

terveysministeriö 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

valtakunnalliset tavoitteet 

Selvitys palvelujen yhdenvertaisen 

saatavuuden ja rahoituksen tason 

riittävyyden (rahoitusperiaate) 

arvioimiseksi valtakunnallisesti ja 

maakunnittain vuosittain 

Maakunnat - alueensa väestön hyvinvointia ja 

terveyttä, järjestämänsä sosiaali- ja 

terveydenhuollon laatua ja 

vaikuttavuutta, kustannuksia ja 

tuottavuutta sekä sitä, miten 

asiakkaiden palvelujen 

yhteensovittaminen on toteutunut 

- oman palvelutuotannon toimintaa 

ja taloutta sekä verrattava sitä 

muiden tuottamien palvelujen 

laatuun vaikuttavuuteen ja 

tuottavuuteen.  

- että palvelun tuottaja toteuttaa 

palvelut asiakkaiden yksilölliset 

tarpeet huomioon ottavalla tavalla ja 

muutoinkin sopimuksen 

edellyttämällä tavalla 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelustrategia, maakunnan 

palvelulupaus, maakuntien 

yhteistyösopimus ja sen 

vuosittainen arviointi, maakuntien 

omavalvontasuunnitelma, 

maakunnan hyvinvointikertomus 

sekä vuosiraportti STMlle ja 

THLlle 

Palvelujen 

tuottaja 

 

Palvelujen asianmukaisuus, asiakas- 

ja potilasturvallisuus ja laatu 

 

Maakunnan on huolehdittava siitä, 

että maakunnan 

järjestämisvastuuseen kuuluvia 

palveluja tuottavat yritykset ja 

yhteisöt käyttävät toimintansa 

suunnittelussa ja johtamisessa 

toiminnan laatua, vaikuttavuutta, 

kustannuksia sekä palvelujen 

yhteensovittamisen toteutumista 

koskevaa alueellista ja kansallista 

tietoa, tutkimukseen perustuvaa 

muuta tietoa sekä asiakkaiden ja 

henkilöstön kokemuksiin perustuvaa 

tietoa. 

Maakunnalle palveluja tuottavien 

yksityisten palveluntuottajien on 

toimitettava seurannan 

edellyttämät tiedot maakuntien ja 

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen käyttöön 

Omavalvontasuunnitelma 

THL 

 

Tehtävänä on seurata ja arvioida 

väestön hyvinvointia ja terveyttä 

sekä maakuntien järjestämää 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

Velvoite kerätä valtakunnallisten 

tavoitteiden laadinnassa ja 

seurannassa ja STM-maakunnat 

välisissä neuvotteluissa tarvittavat 

tiedot sosiaali- ja 

terveydenhuollosta ja väestön 
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terveydestä ja hyvinvoinnista 

STM:lle vuosittain 

 

THL:n vuosiraportti STM:lle siitä 

vastaako palvelujen saatavuus 

väestön tarpeisiin yhdenvertaisesti 

sekä palvelujen 

kustannusvaikuttavasta 

toteutuksesta. 

Valvira ja AVI:t 

 

Palveluiden yhdenvertainen 

saatavuus, palvelujen 

asianmukaisuus, palvelujen laatu ja 

asiakas- ja potilasturvallisuus 

AVIn vuosiraportti STMlle ja 

THLlle alueensa maakuntien 

palvelujen yhdenvertaisesta 

saatavuudesta 

 

 


