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MILLAINEN ON KESTÄVÄ?
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• Kestää tässä ajassa mutta kestää myös aikaa

• Aikaa kestävä on sellainen, ettei se kuluta liikaa tulevilta sukupolvilta

Dimensioita esimerkiksi:

• Sosiaalinen kestävyys

• Ekologinen kestävyys

• Taloudellinen kestävyys

(Ks. esim. Schroeder, K., Thompson, T., Frith, K., & Pencheon, D. (2012). Sustainable healthcare. John Wiley & Sons.)
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MITEN KESTÄVYYTTÄ ON LÄHESTYTTY?
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TERVEYSTALOUSTIETEEN NÄKÖKULMA

Kustannukset

Oikeuden-
mukaisuus

Vaikuttavuus

Ekologinen 
kestävyys

”Palvelun hyöty
asiakkaalle”

”Palvelut 
tarpeen
mukaan”
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• Ihmisten odotukset 
ylittävät aina yhteisesti 
verorahoitetun 
järjestelmän 
mahdollisuudet tarjota 
palveluita 

• Kyseessä ns. viheliäinen 
ongelma (wicked
problem), jota ei voida 
koskaan ratkaista, mutta 
sen kanssa voidaan elää 
paremmin

5

KESTÄVYYSONGELMAN PERIMMÄINEN SYY

Ns. Thwaitesin kurva, mukaeltu Cochrane ym, 

Rationing: at the cutting edge, BMJ 1991
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NO MITEN SUOMESSA?
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SOTE-PALVELUIDEN KULUT KASVAVAT 
VUOSI VUODELTA

Lähde: THL, terveydenhuollon menot ja rahoitus
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TÄTÄ ON RAHOITETTU NOSTAMALLA 
VEROJA

Lähde: Kuntaliiton tilastot
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KANNATTAISIKO JOTAIN ALKAA TEHDÄ 
ERI TAVOIN KUIN TÄHÄN ASTI?

Lähde: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkiset-menot/#b11522de

Muistetaan 
myös
”resurssipula”
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ON LAKATTAVA KYSYMÄSTÄ 
”TARVITSEEKO PRIORISOIDA”
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ON ALETTAVA KESKUSTELLA 
”MITEN KANNATTAA  

PRIORISOIDA”
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• Käytettävissä oleva raha- tai esimerkiksi osaavien hoitajien tai lääkärien määrä 
rajoittaa aina mahdollisuuksia tarjota palveluita (ajattelepa pandemiaa…)

• (Piilo)priorisointia tapahtuu joka päivä. Ei ole mahdollista vastata kaikkiin 
mahdollisiin terveystarpeisiin aina ja joka paikassa

• Jotta toiminta olisi kestävää, tulisi siis priorisoinninkin noudattaa kestäviä periaatteita

• Suurimpina riskeinä ovat eriarvoisuuden lisääntyminen sekä tulevien 
sukupolvien mahdollisuuksien tuhoaminen

• Kovaäänisimmät ja varakkaat saavat palveluita, mutta heikompiosaiset eivät

• Jos emme kohdenna niukkoja resursseja vaikuttavasti, tuhlaamme tulevien sukupolvien 
resurssit
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MIKSI TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ?
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MITEN PERIAATTEISTA SAADAAN 
KESTÄVIÄ?
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• Arvomme ja periaatteemme saattavat kehittyä, mikäli tietomme ja ymmärryksemme 
lisääntyvät

• Vrt. Maapallon tila ja ilmastonmuutos: suhtaudutko samalla tavoin näihin ilmiöihin ja niiden 
tärkeyteen kuin esimerkiksi 10 tai 20 vuotta sitten?

• Mikä on siis oleellista tietoa Sotesta?

• Tosielämässä sote-palvelut on niin monimutkainen kokonaisuus, että ideologista 
arvopohjaa on syytä pohtia suhteessa käytännön toteutumaan

• Esimerkki: ”jos ideologisesti pyrimme tarjoamaan jokaiselle yksittäiselle ihmiselle 
heikostikin vaikuttavan ja kalliin palvelun, saattaa se tosiasiallisesti rahojen ja resurssien 
loppumisen myötä syrjäyttää toiset ihmiset kokonaan palveluiden tosiasiallisen 
saatavuuden ulkopuolelle”

• Kaikkia ongelmia ei saada koskaan ratkaistua, vaan aina on tehtävä valintoja
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ARVOKESKUSTELUN OHELLA TARVITSEMME 
TIETOA
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• Mitä tiedät sosiaali- ja terveyspalveluiden:

• Oikeudenmukaisuuden toteutumisesta?

• Vaikuttavuudesta?

• Kustannuksista tai kustannustehokkuudesta?

• Useilla meillä lienee mielikuva sotesta, että ”mennään vaivan kanssa 
terveyskeskukseen tai sairaalaan ja siellä sitten hoidetaan vaiva kuntoon”

• Tämä on hyvin pieni osa sotea

• Tiedämmekö riittävästi? Tulisiko jotain muuttaa?
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JOS PALATAAN ALUN KYSYMYKSIIN
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”Terve”

”Sairas” ”Tarve”

”Ei tarvetta”

”Paljon hyötyä
ei haittaa”

”Vähän hyötyä
paljon haittaa”

(Todennäköisyys)(Määrittelykysymys) (Määrittelykysymys)

Ihmisen tila? Tarjotaanko julkisesti 
rahoitettu palvelu?

Mikä menetelmä? Missä kontekstissa?

(Todennäköisyys)

”Ei merkitystä ihmisen 
kokonaishyvinvoinnille”

”Suuri merkitys ihmisen 
kokonaishyvinvoinnille”

MITEN MÄÄRITELLÄÄN TERVEYSPALVELUIDEN 
TARVE JA SIITÄ SEURAAVA PALVELU?

Yksilötason
kysymyksenasettelu

Nykyisin huomio 
liikaa tässä.
Tutkimuksia 

yleistetään liian 
laajasti
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Esimerkkejä

MILTÄ SOTE NÄYTTÄÄ 
ASIAKASRYHMITTÄIN 

TARKASTELTUNA?

12/07/2022 17



Faculty of medicine

MISSÄ SUOMEN SOTE:N SUURIMMAT 
HYVINVOINTIVAJEET – MIHIN 
HYVINVOINTIALUEEN TULISI KESKITTYÄ?

Kuva 29 DALY, YLL ja YLD Eksotessa (pl. Imatra) vuonna 2015

Kokonais-DALY: 201,5 /1000 as.

Kokonais-YLL: 63,8 /1000 as. Kokonais-YLD: 137,7 /1000 as.

5%

31%

25%

9%

29%

Itsemurhat

Syöpä

Verenkierto-
elimistö

Alkoholi

Muut

24%
18%

7%

2%

12%

21%

30%

7%

15%

19%

13%

33%

DALY Asiakasmäärä

Muut

Pitkäaikais-
sairaat

Päihde- ja
mielenterveysp.
as.
Lapset (alle 18v)

Vammaiset

Vanhukset
(75v+ tai
vanhusp.as.)

Lähde: Torkki ym Uuden soten mittaristo 2017

DALY = Disability Adjusted
Life Years
YLL = Years of Life Lost
YLD = Years Lived with
Disability

Huom! Selkäkipu nousee listalle, 
kun yhdistetään yksityiset/
työterveys mukaan

Mitkä aiheuttavat 
ennenaikaista kuolemaa?

Mitkä aiheuttavat 
hyvinvointivajeita?

Voidaanko vaikuttaa?
Ennaltaehkäisy?

Huolenpito?
Hoitosuunnitelma?

Voidaanko vaikuttaa?
Riskit/seulonta?
Ennaltaehkäisy?
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Muut paljon palveluita tarvitsevat

Kalliit somaattiset sairaudet

Diabeetikot ja sydän- ja verisuonitautipotilaat

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaat (ei
sos.palveluita)
Päihdepalveluiden ja päihde- ja mt-
asumispalveluiden asiakkaat
Vammais- ja kehitysvammapalveluiden
asiakkaat
Lastensuojelun asiakkaat

Vanhuspalveluasiakkaat

MITEN KUSTANNUKSET JAKAUTUVAT – YLI 
PUOLET RESURSSEISTA KOHDENTUU 5% 
VÄESTÖSTÄ

*Kukin asukas on luokiteltu vain yhteen ryhmään, jotta kenenkään kustannuksia ei laskettaisi kahteen kertaan. Mikäli asukas palvelunkäyttönsä puolesta kuuluisi 
useampaan ryhmään, on hänet luokiteltu listalla alimpaan mahdolliseen ryhmään. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asiakkaat eivät siten sisällä niitä 
vammaisia henkilöitä, jotka ovat vanhuspalveluiden tai lastensuojelun asiakkaita. Päihdepalveluiden asiakkailla on voinut olla myös psykiatriaa, mutta psyk. esh:n 
asiakkailla ei ole päihdepalveluita. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaat on tässä jaottelussa laskettu sosiaalipalveluiden asiakasryhmään vaikka niillä ei olisi 
sosiaalipalveluita tarkastelujaksona ollut. Ryhmä ”kalliit somaattiset sairaudet” sisältää vain ne potilaat, jotka eivät ole sosiaalipalveluiden tai 
mielenterveyspalveluiden tai psykiatrian asiakkaita.

Lähde: NHG analyysi, Oulun sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kertyminen väestössä, Lääkärilehti 48/2013

Terveyspalveluiden lisäksi runsaasti 
myös sosiaalipalveluita 

N. 5 % väestöstä ja 57 % 
kokonaiskustannuksista

Vain terveyspalvelukäyttöä 

N. 5 % väestöstä ja  23 % 
kokonaiskustannuksista

**
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a) noin 500 €

b) noin 1 000 €

c) noin 1 500 €

d) noin 4 000 €

e) noin 6 000€

PALJONKO SOTE-PALVELUIDEN 
KUSTANNUKSET OVAT PER KANSALAINEN?
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• Muutamat laaturekisterit, enimmäkseen vielä rakennusvaiheessa

• Kansallisiin laaturekistereihin käytetään alle 2 miljoonaa euroa vuodessa

• Sote-menot 23 MILJARDIA euroa vuodessa, eli investointi on jotain promillen osia

• Mitenkäs koko väestön hyvinvointi- ja terveystietoa kerätään ja hyödynnetään?

KUINKA SUURESTA OSASTA ASIAKAS-
/POTILASPOLUISTA MITATAAN 
SYSTEMAATTISESTI HOITOTULOKSET?
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Nykytila

• Kustannuksia mitataan per käynti, per toimenpide

• Hoitotuloksia mitataan vain muutamissa potilasryhmissä

• Tietoa oikeudenmukaisuuden toteutumisesta ei juurikaan käytetä päätöksenteossa

• Sote-uudistuksessa on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus alkaa seurata asiakkaiden ja 
potilaiden kokonaisia palvelu- ja hoitopolkuja

• Tämän ohella pitää seurata koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja tarpeita
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TÄLLÄ HETKELLÄ EI SEURATA OIKEITA 
MITTAREITA
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• Pitää mitata systemaattisesti hoitotuloksia jokaisen potilaan/asiakkaan kohdalla

• Pitää mitata kustannukset asiakassuuntaisesti (ei yksiköittäin)

MITÄ SIIS PITÄÄ TEHDÄ?

Hoitotulokset:
Millainen hyvinvointi tai
terveys?

Kokonaiskustannukset

Koettu ja arvioitu tarve
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• Kestävä terveydenhuolto edellyttää niukkojen voimavarojen priorisointia kestävien 
periaatteiden mukaisesti

• Priorisointi on yksi jaloimmista toiminnoista ja sen taustalla olevista arvoista ja 
periaatteista tulee keskustella avoimesti

• Tavoitteena on varmistaa oikeudenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kansalaisille

• Sote-uudistuksessa on alettava seurata asiakas- ja potilaskohtaisia hoitotuloksia 
sekä kokonaisuudesta aiheutuvia kustannuksia, jotta se auttaa meitä kohdentamaan 
palvelut esimerkiksi oikeudenmukaisesti ja vaikuttavasti
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YHTEENVETO
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