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Tässä esityksessä
•
•
•
•
•
•

Mitä on vaikuttavuus?
Mitä lainsäädäntö edellyttää?
Miten vaikuttavuus ja järjestämisvastuu?
Miten voidaan mitata vaikuttavuutta?
Mitä kansallisesti tehdään?
Miten aluevaltuusto voi ottaa vaikuttavuuden huomioon?

Mitä on vaikuttavuus sotessa?
• Käytettävissä olevien voimavarojen yhdenvertaista ja läpinäkyvää käyttöä niin, että
saavutetaan paras kokonaishyöty
• Terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin maksimoiminen ja voimavarojen
oikeudenmukainen jakaminen
• Vaikutus terveydentilaan, toimintakykyyn, arjen toiminnoissa selviämiseen ja
elämänlaatuun
Panokset
- Osaajat, tilat,
laitteet
- Kustannukset

Tuotantoprosessi
- Voimavarojen
yhdistäminen
toiminnaksi

Tuotos

Vaikuttavuus

- Suoritteet
- Palvelut

- Muutos
terveydentilassa ja
hyvinvoinnissa

Mukailtu kirjasta Sintonen H, Pekurinen M. Terveystaloustiede (WSOY 2006)

Perus- ja ihmisoikeudet
Perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuus
• Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
• Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän,
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan,
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella
Perustuslaki 19 § Oikeus sosiaaliturvaan
• Jokaisella, …, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
• Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan ….
• 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.
• Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen
omatoimista järjestämistä.

Asiakkaan ja potilaan oikeudet
• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
• 4 § Oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun
Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää
sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten,
ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja
yksityisyyttään kunnioitetaan

• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
• 3 § Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään
kohteluun
Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää
hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden
voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon
käytettävissä…Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja
sairaanhoitoon.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
• 7 § Yhtenäiset hoidon perusteet
• 7 a § Terveydenhuollon palveluvalikoima
• Terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja
hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden
toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus.
• Palveluvalikoimaan ei kuitenkaan kuulu sellainen terveyden- ja sairaanhoidon
toimenpide, tutkimus, hoito ja kuntoutus, johon sisältyy saavutettavan
terveyshyödyn kannalta kohtuuttoman suuri riski potilaan hengelle tai terveydelle
tai jonka vaikuttavuus on vähäinen ja jonka aiheuttamat kustannukset ovat
kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon
nähden.

• 8 § Laatu ja potilasturvallisuus
• Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja
toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja
asianmukaisesti toteutettua

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
• 4 § Asiakkaan etu
• Asiakkaan etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri
toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat:
• 1) asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin;
• 2) asiakkaan itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden vahvistumisen sekä
läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet;
• 3) tarpeisiin nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen
• …

• 5 § Lapsen etu
• Kaikissa sosiaalihuollon toimissa, jotka koskevat lasta, on ensisijaisesti otettava
huomioon lapsen etu.

• 30 § Keskeiset periaatteet
• Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää
sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.

Laatu ja vaikuttavuus
•
•
•
•
•
•

Vaikuttavuus
Kustannusvaikuttavuus
Turvallisuus
Asiakaslähtöisyys
Saatavuus ja saavutettavuus
Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että palvelu toteutettaisiin kaikille samalla tavalla tai formaatilla.
Asiakkaiden / potilaiden tarpeet, voimavarat ja elämäntilanne tulee ottaa huomioon yksilöllisesti
-> asiakassegmentointi

Hyvinvointialueen järjestämisvastuu

24.3.2022

Priorisointi:
Eettiset arvovalinnat siitä, mihin yhteiset varat käytetään
Yksilön ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tarpeet ovat rajattomat
- tietoisuus, toiveet, medikalisaatio
Suuri osa sosiaalipalveluista on laissa määritelty
-> ei harkinnanvaraisuutta

Resurssit ovat aina rajalliset
(Raha, henkilöstö, osaaminen, lääkkeet,
laitteet)

Lähes kaikki alkaa olla mahdollista
(lääketieteellisesti / teknisesti)
Samaan tarpeeseen on käytettävissä
erilaisia ja erihintaisia hoitoja ja palveluita.

Kun jotakin tehdään, on se
kokonaisresurssista pois ja muuhun jää
vähemmän.
Saman resurssin voi käyttää vain kerran.
Vaihtoehtoiskustannuksen käsite.

Vaikuttavuusperusteinen ohjaus
• Tavoitteena on ohjata kokonaisuuksia rajallisten resurssien
puitteissa koko väestön kannalta parhaisiin ratkaisuihin.
• Miten saadaan eniten terveyttä ja hyvinvointia koko väestön kannalta?

• Englanniksi Evidence-based -> Value-based
• Ohjaus- tai johtamisjärjestelmää, jossa (kustannus)vaikuttavuus on
nostettu (ensisijaiseksi) tunnusluvuksi ja tavoitteeksi.

Mitä on mitattu ja mitä pitäisi mitata?
• Suorite-, määräaika- ja lukumääräperusteisuuden seurannasta
•
•
•
•
•
•
•

Tehty X määrä polvileikkauksia
> 6 kk hoitoa odottaneiden osuus erikoissairaanhoidossa
Hoidettu X määrä potilaita psykiatrian avohoidon vastaanotolla
Myönnetty lapsiperheille X määrä perheiden ennalta ehkäisevää tukea
Sijoitettu X määrä >18-v lapsia kodin ulkopuolelle
Tehty X määrä omaishoidon tuen päätöksiä
Hoidettu X määrä >75-vuotiasta ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

• Vaikuttavuusperusteisuutta kohti
• Paraniko hoidettujen potilaiden vointi, elämänlaatu ja työ- ja toimintakyky ?
• Saatiinko asiakkaiden / läheisten / perheiden toimintakykyä paremmaksi ?
• Vähenikö raskaampien palveluiden tarve, kun tehtiin kevyempiä toimia ?

Mitä
vaikutuksia
terveyteen ja
hyvinvointiin
toiminnalla
saatiin
aikaan?

Kansalliset toimet ja vaikuttavuus
• Lainsäädäntö
• Potilas- ja asiakaslaki
• Substanssilait

• Valtion ohjaus
• Järjestämisen ohjaus
• Sisältöohjaus
• Resurssiohjaus

• Tietopohja
• Laatu-, vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustieto

Miten aluevaltuusto / palveluiden järjestäjä
ottaa huomioon vaikuttavuuden?
• Strategiset tavoitteet
• Tietojohtaminen – seuranta
• Asiakkaiden ja potilaiden osallisuus
• KUVA (kustannusvaikuttavuus) -mittarit
• Asiakas- ja potilasryhmäkohtaiset laaturekisterit
• Hoito- ja palveluketjujen ja kokonaisuuksien vaikuttavuus
• Ihmisen/potilaan itsensä raportoima vaikuttavuustieto (PROM, PREM)

• Sosiaalihuollon tietotuotannossa vielä kehitettävää
• Tietoa kertyy rakenteisessa, vertailukelpoisessa muodossa vasta osittain

• Tuotannon ohjaus
• Hyvinvointialueen oma palvelutuotanto
• Hankitut palvelut
• Kannustimet

