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Productivity and management 
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Soten tuottavuus 
 

 
• Tuottavuuden peruskaaviossa terveydenhuolto- ja 

sosiaalipalvelujärjestelmän menetelmät otetaan 
annettuina  

• niillä tarkoitetaan perinteistä panos-tuotos prosessia, 
jossa pyritään  
– mahdollisimman optimaalisilla (tai pienillä) panoksilla 

saavuttamaan  
– mahdollisimman hyvä tulos ja  
– organisaatiossa asetetut tavoitteet. 
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Perusterveydenhuollon ja 
sosiaalipalveluiden tuottavuus 

 Kirjaaminen, tuotteistus ja mittaristot eivät 
niin kehittyneitä kuin sairaaloissa 

 Valtakunnalliseksi kehittämiskohteeksi? 
 Tuotteet, jotka kuntalaskutuksen perustana 

ovat mahdollisia mm: vastaanottokäynti, 
neuvolakäynti, hoitopäivät, akuutti- ja 
kuntoutus, hoivan asumispalvelupäivät, 
kotihoitotunnit, kuntouttava työtoiminnan 
päivät, lastensuojelun laitoshoidon päivät, 
vammaispalveluiden asumispalvelupäivät 
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Vaikuttavuus 

 
• Keskeistä terveystaloustieteen tehokkuus, tuottavuus 

ja vaikuttavuus tutkimuksessa on, miten niukoilla, 
käytettävissä olevilla voimavaroilla saadaan 
mahdollisimman suuri terveyshyöty ja miten tuo 
tavoite saavutetaan mahdollisimman pienillä 
voimavaroilla.  
 

• Tuottavuuden lisäämiseen panostettaessa on 
tarkasteltava, mitä tapahtuu tehokkuudelle eli 
heikentääkö vai lisääkö tuottavuuden 
kohoaminen vaikuttavuutta? Vaikuttavuuden 
tutkimus kohdistuu potilaan saamaan terveyshyötyyn. 
(Sintonen & Pekurinen 2006:10-62) 
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Tuottavuuden ja tuloksellisuuden 
mittarit 

 Nopea kotiutus akuutti hoidon 
tuloksellisuutta? 

 Alle 14 vrk kotiutus kuntoutusosaston 
tuloksellisuusmittari? 

 Neuvola-asetus – toimintojen yhtenäistäminen 
voimavaroihin 

 Mikä on neuvolatoiminnan tuottavuutta?  
 Esim. rokotusmäärät / th? Käynnit / th? 

 Vaikuttavuutta on asiakkaiden saama terveyshyöty  
eli lapsien todennettu hyvinvointi 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamisen keskeiset tavoitteet 

• Väestön terveyden, hyvinvoinnin ja 
sosiaalisen turvallisuuden edistäminen 

• Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyden- 
huollon palvelujen turvaaminen koko 
maassa 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 
peruspalvelujen vahvistaminen 
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Uusi sote-palvelurakenne 

 
 
 

Sote-alue 

Valtio (sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonala) 
- kansallinen ohjaus 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistamisen keskeiset keinot   

• Mahdollisimman laaja integraatio 
– sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukoko-naisuus (sekä 

perus- että erikoispalvelut) saman johdon ja budjetin 
alla 

– ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena 

• Lähipalvelut varmistetaan 
– ministeriöiden ja Kuntaliiton yhteinen 

Lähipalveluprojekti käynnistetty 

• Hallinnon ja rakenteiden tulee varmistaa  hyvin 
toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto 
– palvelujen laaja integraatio 

– selkeä ja tehokas hallinto 
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Keskeiset tekijät 

• Järjestäminen 
• Tuottaminen 
• Ohjaus 

– kunnallinen itsehallinto 
– kansallinen ohjaus 
– sote alueen ohjaus tuotantoon 

• Rahoitus 
– kunnilta sote alueelle 
– sote alueelta korvaus tuotannolle 

• Vaikuttavuus eli asiakkaiden hyvinvointi- ja 
terveyshyöty 
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Valmistelussa selvitettävää 

Valmistelussa tulee ottaa kantaa mm. 
seuraaviin asioihin: 

• palvelujen tuotanto 
– sote-alueiden oma palvelujen tuotanto 
– kuntien. kuntayhtymien rooli 
– muut palvelujen tuottajat 

• integraatio varmistaminen 
• perustason palveluiden vahvistaminen 
• ohjaukseen liittyvät kysymykset 
• henkilöstön asemaan, omaisuuteen ja 

sitoumuksiin liittyvät kysymykset 
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Uudistuksen jatkoaikataulu 

 

• Parlamentaarinen ohjausryhmä 

• HE luonnos lausunnoille kesällä 2014 

• HE eduskuntaan lokakuussa 2014 

• Laki voimaan keväällä 2015 

• Uudet alueet aloittavat toimintansa 1.1.2017 
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Kiitos! 


