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Arkivaikuttavuuden mittaamisen 
nykyhetki ja tulevaisuuden mahdollisuudet



Terveysvaikuttavuuden tasot

Taso 1: Saavutettu ja/tai ylläpidetty terveyden taso
– Elämän pituus

– Elämänlaatu

Taso 2: Toipumisprosessi
– Toipumiseen sekä normaalitoimintoihin palaamiseen tarvittu aika

– Hoidon ei toivotut tapahtumat: komplikaatiot, uusintahoidot, 
haittavaikutukset, virheet

Taso 3: Terveyden ylläpito pidemmällä aikavälillä
– Sairauden uusiutumisen ja/tai komplikaatioiden estäminen

– Ei-toivotut pitkäaikaisvaikutukset hoidosta

Porter, 2010



Tutkimuksen taustatietoa

• Vaikuttavuustieto toteutti omarahoitteisen tutkimuksen kuntien 
virkamiesten ja luottamushenkilöiden keskuudessa syys-
lokakuussa 2015. 

• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää terveysvaikuttavuustiedon 
hyödyntämistä sekä kehittämistarpeita kunnissa.

• Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin sähköpostitse lähetetyillä 
kutsuilla. 

• Tutkimukseen vastasi 421 henkilöä ympäri Suomea. Vastaajista 
124 toimii Sote-lautakunnissa tai niiden alaisuudessa.



Onko kunnassanne ollut käytettävissä vertailutietoa palveluiden
terveysvaikuttavuudesta eri kuntien väliltä (yli kuntarajojen)?

(Sote-lautakunnissa ja niiden alaisuudessa toimivat vastaajat n=124)
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Onko kunnassanne ollut käytettävissä vertailutietoa palveluiden
terveysvaikuttavuudesta eri hoitoyksikköjen väliltä

(omassa kunnassa)?
(Sote-lautakunnissa ja niiden alaisuudessa toimivat vastaajat n=124)
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Terveydenhuollon
haasteita ja tavoitteita



Vaikuttavuus vs. tuottavuus

Panokset

• resurssit

• raha

Toiminta

• prosessit

Tuotokset

• palvelut

• suoritteet

Vaikutus

• terveyden-
tilan 
muutos

Tuottavuus

Vaikuttavuus



Oikeat mittarit johtamiseen?

• Asiakkaan kokema hyöty

– Miten asiakas itse arvioi saamansa hoidon

– Asiakkaan arvioiden kehitys ja vertailu

• Kliininen hyöty

– Terveystapahtumat (komplikaatiot, uusintahoidot, haittavaikutukset)

– Toipumisnopeus

– Tutkimukset

• Kustannushyöty

– Toteutuneet kulut

– Käytetyt resurssit  

– Pitkän aikavälin kulut

– Välilliset kulut



Rekisterien nykytila



Esimerkkejä tulevaisuuden 
mahdollisuuksista



Terveysvaikuttavuuden mittaamista 
maailmalla ja Suomessa



Vaikuttavuuden mallintaminen





Puitteet laadulle ja tuloksille



Diabeteskomplikationer:
• Hjärt-kärlsjukdom
• Mikroalbuminuri
• Ögonkomplikationer
• Neurologiska komplikationer
• Hud- och fotkomplikationer
• Muskel- och ledkomplikationer
• Njursvikt
• Amputation

Oönskade händelser
- Omedelbara komplikationer
(hypoglykemi, hyperglykemi, 
hyperosmolaritet,
ketoacidos, laktacidos)

Intermediära hälsoresultat
- Predicerad 5-årsrisk för hjärt-
kärlsjukdom
- Glomerulär filtrationshastighet (eGFR)
- HbA1c
- BMI
- Förändring BMI sedan vårdepisoden
inleddes
- LDL-kolesterol
- Förändring LDL-kolesterol sedan 
vårdepisoden inleddes
- eGFR
- Andel med eGFR < 60 ml/min / 1,73 m2
- Systoliskt blodtryck
- Förändring systoliskt blodtryck sedan 
vårdepisoden inleddes
- Andel rökare

Terveysvaikuttavuus





Strategia terveys- ja sosiaalihoidon 
tiedon hyvään käyttöön



Prosessikaavio
(Ministry of Social Affairs and Health Finland report 2016)



Hoitojaksot

HbA1C Pitkäaikaiset
komplikaatiot

Komplikaatiot

2854 2553 1369 356 895 664

Terveydenhuollon käyntijakauma

Kroonisen sairauden seuranta Hoitoon liittyvä neuvonta Kuntoutustarpeen arvio/kuntoutussuunnitelma Silmänpohjan valokuvaus tai kuvan tulkinta

Kokonaislääkehoitosuunnitelma tai sen tarkastus Verenpaineen pitkäaikaisseuranta Erikoissairaanhoito jakso Erikoissairaanhoidon käynti

Amputaatiot 6

Hyperglykemia 460

Ketoasidoosi 25

Hypoglygemia 593

Nefropatia 28

Retinopatia 5

valtimotautitapahtumat 272
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