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Potilashoitoa on perintei-
sesti arvioitu suoritteilla 
ja ammattilaisten arvioi-
milla hoitotuloksilla. Poti-
laat kuitenkin hyötyvät 

enemmän saavutetusta toimintakyvys-
tä. Kehittyvät ja kallistuvat hoitomuo-
dot sekä tiukkeneva taloustilanne edel-
lyttävät uudenlaisia tapoja tarkastella 
potilaille tuotettavaa kokonaishyötyä. 

Britanniassa NHS määrittelee vai-
kuttavuusperusteisen terveydenhuol-
lon tarkoittavan käytettävissä olevien 
resurssien yhdenvertaista ja läpinäky-
vää käyttöä niin, että jokainen voi hyö-
tyä paremmista hoitotuloksista (1). 

Emeritusprosessori Martti Kekomäki 
kuvaa vaikuttavuusperusteista tervey-
denhuoltoa kirjassaan Etiikasta ekono-
miaan – ja takaisin (2).

Vaikuttavuutta voidaan mitata 
useilla mittareilla. Olisi tärkeää keskit-
tyä mittaamaan vaikutusta arjen toi-
minnoissa selviämiseen ja koettuun 
elämänlaatuun (3). Hyvänä esimerkki-
nä on polvikulumien tähystysleikkaus-
ten määrän väheneminen, kun saatiin 
tutkimusnäyttöä siitä, ettei leikkaus 
parantanut lopputulosta (4).

Laaturekistereihin voidaan liittää 
potilasnäkökulma sairauskohtaisilla 
mittareilla, joilla potilailta kysytään 
hoidon lopputulosta ja kokemusta 
 (patient reported outcome measure 
PROM, patient reported experience 
measurement PREM). International 
Consortium for Healthcare Outcomes 
Measurement (ICHOM) kehittää vertai-
lukelpoisia potilaskeskeisiä mittaristo-
ja eri sairausryhmien hoidon vaikutta-
vuudelle (5). 

Lukuisia kyselyjä sisältävien mitta-
rien hyödyntäminen kliinisessä työssä 
voi olla työlästä. Yleiset terveyteen liit-
tyvän elämänlaadun mittarit, esimerk-

keinä Suomessa kehitetty 15D sekä 
EQ-5D, mahdollistavat vaikuttavuuden 
vertailun sairaudesta tai vammasta 
riippumatta (6). 

Tavoitteen muuttaminen 
 käytännön johtamiseksi 
Vaikuttavuus on strategisista tavoit-
teista tärkeimpiä terveydenhuollon 
johtamisessa (7–9). Haasteena on kui-
tenkin muuttaa tavoite systemaatti-
seksi käytännön toiminnaksi. 

Useat vaikuttavuusperusteiset mit-
tarit ovat potilasryhmäkohtaisia, jol-
loin kokonaisuutta on vaikea johtaa 
yhtenäisesti. Johtaminen on keskeises-
ti tietojohtamista, mutta sen tueksi tar-
vitaan myös tutkimusta, hoitomenetel-
mien kriittistä arviointia ja toiminta-
kulttuurin uudistamista. 

Syksyllä 2019 Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirissä käynnistettiin koko orga-
nisaation kattava työ laadun ja vaikut-
tavuuden systemaattiseksi rakentami-
seksi. Työ aloitettiin kartoittamalla 
nykytila, ja sen jälkeen ryhdyttiin työs-
tämään yhteistä toimeenpanon tiekart-
taa vaikuttavuuden johtamiseksi. 

Jo kartoitusvaiheessa oli käynnissä 
useita vaikuttavuuden kehittämiseen 
ja mittaamiseen tähtääviä toimenpitei-
tä, mutta työ ei ollut koordinoitua. Yh-
dessä ylimmän ja keskijohdon kanssa 
laadittiin tiekartta (kuva), jonka avulla 
toimialueet voivat käynnistää vaikutta-
vuustyönsä järjestelmällisesti ja sa-
mansuuntaisesti.

Johtamisen rakenteiden tueksi 
 kuvattiin toimenpideohjelma, jossa 
 panostetaan mittarien ja toimintakult-
tuuriin johtamiseen (Liitekuvio artik-

Pirkanmaan sairaanhoito-
piirissä laadittiin tiekartta, 
jonka avulla vaikutta-
vuuden tavoite viedään 
käytännön johtamiseen.

Vaikuttavuuden 
tiekartta käytännön 
johtamiseen

Kyselyjä tulee kehittää  
helposti vastattaviksi. 
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Vaikuttavuuden tulosten 
seurannassa mittarit  
ovat keskeisiä. 

kelin verkkoversiossa, www.laakari-
lehti.fi > Lehdet > 5–6/2022). Vaikutta-
vuusohjelman juurruttamiseksi pide-
tään vertaisfoorumeita, joiden tarkoi-
tuksena on kertoa onnistuneista toi-
mintamalleista ja ratkoa  yhdessä mah-
dollisia pulmia.

Vaikuttavuuden tulosten seuran-
nassa mittarit ovat keskeisessä ase-
massa. Käytännössä tarkastelu aloite-
taan erikoisalakohtaisista mittareista. 
Niitä on lukuisia ja niitä voidaan joutua 
karsimaan. Toimialuetasoisesti seurat-
tavat parametrit määräytyvät toimin-
nan luonteen perusteella. Tavoitteena 
on löytää mahdollisimman yhtenäinen 
malli, jossa sairausryhmäkohtaisten 
mittarien lisäksi seurataan myös 
 geneerisiä mittareita. 

Terveyteen liittyvän elämänlaadun 
mittariksi on valittu suomalainen 15D. 
Se on osoittautunut hyödylliseksi väli-
neeksi monien sairauksien seurannas-
sa (10). Asiakaskokemusta mitataan 

NPS-mittarilla (Net Promoter Score), 
jolla kysytään, suosittelisiko potilas 
saamaansa palvelua myös muille (11). 
Molemmat mittarit raportoivat poti-
laan vastauksia. 

Tieto näkyväksi
Menestyksekkään tiedolla johtamisen 
mahdollistamiseksi eri osa-alueiden 
on toimittava saumattomasti yhteen. 
Keskeinen uudistus on NPS-tiedon 
 kerääminen tekstiviestikyselyllä ensin 

Vaikuttavuuden johtamisen askeleet 
Kuvassa kiteytettynä suuntaviivat toimialueiden järjestelmälliseksi organisoitumiseksi ja johtamiseksi. Suunnitelma laadittiin työpajassa 
yhdessä ylimmän ja keskijohdon kanssa. Tätä suunnitelmaa toteutetaan parhaillaan ja toimialueet tukevat toisiaan toimeenpanossa.

valikoiduissa yksiköissä ja sitten laa-
jentaminen koko sairaanhoitopiiriin. 
Myös PROM-kyselyjä liitetään osaksi 
potilaille suunnattua sähköisen asioin-
nin palvelua, OmaTaysia. Lisäksi 
15D-tieto laajennetaan kattamaan 
mahdollisimman suuri osa potilas-
hoidosta.

Tiedon varastoinnin yhteinen 
 nimittäjä on rakenteilla oleva tietoal-
las, johon kaikki tiedot tuodaan osaksi 
laajempia tietokokonaisuuksia. Altaas-
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sa on lisäksi useiden muiden tieto-
järjestelmien tietoja potilastietojärjes-
telmistä lähtien. Sinne tuodaan myös 
laaturekisterien tiedot vaiheittain. Sai-
raanhoitopiirin omien tietojärjestel-
mien datan lisäksi jatkossa tietoaltaan 
ns. sivualtaaseen tuodaan myös hyvin-
vointialueen dataa. 

Tiedon visualisointi on tyypillisesti 
konkreettisin tiedolla johtamisen 
 prosessin osa-alue. Pirkanmaalla 
 rakennetaan sekä tietojärjestelmä-
kohtaisia erillisraportteja että useita 
tietolähteitä koostavia tilannekuvia. 
Valtaosa näkymistä on hyödynnettä-
vissä tiedon visualisointityökalu Tays 
Tabun avulla selainpohjaisesti. Vai-
kuttavuuden tilannekuvassa tulevat 
yhdistymään valikoitujen 15D- ja 
NPS-tietojen lisäksi diagnoosikohtai-
set kliiniset mittarit sekä jatkossa 
myös kustannustieto.

Kliininen vaikuttavuustutkimus 
mukaan
Osa vaikuttavuusohjelmaa on tutki-
musohjelma Oikea hoito oikealle 
 potilaalle oikeaan aikaan. Se mahdol-
listaa toiminnan muutoksen seuraami-
sen joko prospektiivisessa tai retro-
spektiivisessä tutkimusasetelmassa. 
Kun toimintaa muutetaan, arkivaiku-
tukset koskevat sekä henkilökuntaa 
 että potilaita, mutta mahdollisesti 
myös tilatarpeita, kustannusrakennet-
ta tai toimintoja sairaalan muissa yksi-
köissä. 

Kun potilaan terveydentilaa ja toi-
mintakykyä seurataan erilaisin kyse-
lyin, tuloksia tulee analysoida asian-
mukaisin tilastollisin menetelmin, jot-
ka ottavat huomioon mahdolliset vi-
noumat ja puutteellisuudet. 

Merkittävä haaste näyttää olevan 
potilaiden vähäinen osallistuminen 
erityisesti toistuviin, aikaa vieviin 

 kyselytutkimuksiin. Jotta heidät saa-
daan ymmärtämään PROM-mittarien 
täyttämisen tärkeys osana heidän 
oman hoitonsa suunnittelua, tarvitaan 
 julkista keskustelua ja informaatiota. 
Kyselyjä tulee kehittää helposti vastat-
taviksi. 

Terveydenhuollon vaikuttavuuden 
konkreettinen johtaminen keskittyy 
toistaiseksi yksittäisiin potilasryh-
miin. Yksityiskohtaisen vaikuttavuus-
tiedon perustuessa jatkossakin poti-
lasryhmistä saatuihin vastauksiin, 
 koko organisaation tasolla tulee olla 
myös geneerisempiä mittareita, joilla 
saadaan tietoa organisaation yleis-
kuvasta. Pirkanmaalla jatkamme vai-
kuttavuuden johtamisen rakentamista 
toisiltamme oppien. Esittelemämme 
malli on hyödynnettävissä kaikissa 
sairaanhoitopiireissä.  l
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