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Tiivistelmä

Espoon ja Vantaan perusterveydenhuollossa ennen tutkimusajankohtaa vuonna 2005 on
ollut sähköisissä potilastietojärjestelmissä diagnoosien kirjaamistaso alle 50 prosenttia
kuten muuallakin Suomessa. Osana Espoon terveyspalvelujen kehityshanketta on perusterveydenhuollossa päätetty parantaa lääkärivastaanottojen diagnostisoinnin tasoa taloudellisten kannustimien avulla. Vantaalla on otettu vuonna 2008 samasta syystä käyttöön tietojärjestelmämuistutus. Tallennettujen diagnoosien kirjaamisasteen merkittävä
parannus on arvioitu tarpeelliseksi suunniteltaessa toimintaa ja pyrittäessä hallitsemaan
perusterveydenhuollon resursseja sekä arvioitaessa toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tässä tutkimuksessa on pyritty arvioimaan, mikä vaikutus yksittäisellä sähköisellä muistutuksella verrattuna tulospalkkio-ohjelman mukaiseen ryhmäpalkkioon on
ollut yhden ydintiedon eli diagnoosimerkintöjen kirjaamistasoon. Yksittäisten sähköisten
muistutusten käyttöä ja vaikutusta ei ole tutkittu perusterveydenhuollossa juuri aiemmin.
Tulospalkkiotutkimukset on tutkimuskatsausten perusteella liitetty laajoihin toiminnan
kehittämishankkeisiin.
Espoon ja Vantaan perusterveydenhuollon osatöissä (I ja II) on arvioitu, ovatko tiimikannustimet ja tietojärjestelmämuistutukset vaikuttaneet yleislääkärien diagnoosien
kirjaamistasoon perusterveydenhuollossa. Tavoite on ollut seurata ja vertailla valittujen
toimenpiteiden vaikutusten lisäksi toimenpiteiden kestoa ja säilymistä sekä selvittää diagnoosien laatua. Näiden tutkimusten tarkoituksena on ollut tutkia, ovatko potilaskertomusjärjestelmän sähköiset muistutukset eriasteisten palautekeskustelujen ohella lisänneet
sairauksien diagnoosien rekisteröintiastetta yleislääkärivastaanottojen jälkeen. Tavoitteena on ollut myös arvioida, miten muistutusten vaikutus on eronnut taloudellisesta ryhmäpalkkiosta, joka on osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi lisätä diagnoosien kirjaamista aiempien osatöiden pohjalta (I ja II).
Osatyö III:n yhtenä tavoitteena on ollut tutkia Espoon ryhmäbonusten vaikutuksen
laajuutta diagnoosien kirjaamistason paranemiseen potilaskertomusjärjestelmässä sekä
tutkia, ovatko ryhmäpalkkiot aiheuttaneet hoitotiimien välille eroja. Samalla on pyritty
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arvioimaan, onko palkkiotuella tuotettu tietoja, jotka ovat peilanneet luotettavaa diagnoosien jakautumista perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa. Lisäksi on arvioitu,
onko näistä diagnoositiedoista ollut mahdollista vetää johtopäätöksiä väestön terveyden
tilaan ja kansanterveyteen.
Vastaavasti Vantaan osatyön tutkimusasetelmassa (IV) tarkoituksena on ollut tutkia
potilastietojärjestelmän sähköisten muistutusten vaikutusta sairausdiagnoosien tallentamisen määrään yleislääkärikäynneillä sekä siihen, mitkä diagnoosit on kirjattu. Tavoitteena on ollut tässäkin tutkimusasetelmassa kerätä tietoa siitä, onko sähköinen muistutus
tuottanut tietoa, joka on ilmentänyt diagnoosien jakautumista todellisessa perusterveydenhuollon vastaanottotyössä ja antanut samalla hyvää tietoa terveydenhuoltopalveluista.
Tutkimustemme mukaan taloudelliset ryhmäbonukset voivat tarjota muistutus
käytäntöä nopeamman menetelmän parantaa perusterveydenhuollon toimintatapoja
suunnitellun palvelutoiminnan kehittämisen yhteydessä. Taloudellisilla kannustimilla
saadut odotetut vaikutukset voivat kuitenkin hitaasti heiketä, mikäli nämä kannusteet
lopetetaan kokonaan. Taloudelliset kannusteet eivät tämän tutkimuksen perusteella näyttäneet lisäävän kroonisten sairauksien, kuten diabeteksen, kirjaamista.
Sähköiset muistutukset ovat olleet tehokkaita muuttamaan yleislääkäreiden toimintatapaa. Yhdistettynä eriasteisiin kehityskeskusteluihin muistutusten avulla on päästy samalle tasolle diagnoositason kirjaamisessa kuin ryhmäbonusten avulla.
Sähköinen muistutus on näyttänyt olevan merkittävästi taloudellisempi yksittäinen
panostus kuin henkilöstölle maksettava vuosittainen taloudellinen kannuste. Sähköiset
muistutukset ovat näyttäneet tuottavan kestävämpiä vaikutuksia kuin taloudelliset palkkiot silloin, kun perusterveydenhuollossa on pyritty vaikuttamaan yleislääkäreiden toimintatapaan. Molemmat interventiomuodot ovat näyttäneet tuottavan perusterveydenhuollon hallintoa varten arvokasta terveydenhuollon tietoa.
Tutkimuksen aihe on edelleen ajankohtainen etsittäessä keinoja kehittää perusterveydenhuoltoon laadukkaita hoitomuotoja ja -prosesseja. Uusissa hoitomalleissa on huomioitava perusterveydenhuollon vastaanoton hoitotiimin ja sen laajemman tukipalveluverkoston keskeinen merkitys koko terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan.
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English summary

In Espoo and Vantaa primary health care before the research date in 2005, the level of
recording of diagnoses in electronic patient information systems was less than 50 per cent,
as in the rest of Finland. On the basis of the research data at the time the City of Espoo’s
primary health care decided to improve the level of diagnosis through financial incentives.
In Vantaa, a little later in 2008, an information system reminder was introduced for the
same reason. A significantly increased rate of recorded diagnoses was assessed as necessary
when planning operations and in managing primary health care resources and assessing
the effectiveness of operations. The purpose of this study was to assess the impact of an
individual reminder compared to the group remuneration under the performance bonus
programme on the level of recording of single data entries, i.e. diagnostic entries. The use
and effect of individual electronic reminders has not been studied in primary health care
before. Based on previous reviews, performance bonus studies had been linked to broader
operational development projects.
The Espoo and Vantaa Primary Health Care Studies (I and II) assessed whether team
incentives and information system reminders affected the level of recording of general
practitioner’s diagnoses in primary care. The aim was to monitor and compare not only the
effects of interventions, but also the duration of interventions and to examine the quality
of diagnoses. The purpose of these studies was to examine whether electronic reminders
introduced into the patient records system, and improved by varying degrees of feedback
discussions, increased the registration rate for diagnosis of diseases after GP appointments.
The aim was also to assess how the impact of the reminders differed from the financial
group bonus, which had proved to be an effective method of increasing the recording of
diagnoses based on previous studies (I and II).
One of the aims of Study III was to examine the extent of the impact of Espoo’s group
bonuses on the improvement in the level of recording of diagnoses in the patient records
system and to examine whether intervention caused differences between treatment teams.
At the same time efforts were made to assess whether the reward support had produced data
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reflected in the distribution of diagnoses in real clinical life in primary care and whether
the diagnoses provided potentially valid information on public health. Similarly, the
purpose of the Vantaa Research Plan (IV) was to study the impact of electronic reminders
in the Patient Information System on the number of diagnoses of illness during GP visits
and regarding which diagnoses had been recorded. The aim of this research setting, too,
was to obtain information on whether the electronic reminder intervention had produced
information reflecting the distribution of diagnoses in real clinical life in primary health
care, while providing current public health information.
According to this research, financial group bonuses can provide a faster method than
electronic reminders in the development of service activities designed to improve primary
care clinical practices. However, the expected effects of financial incentives may slowly
weaken if these incentives are completely stopped. Based on this study, economic incentives
did not appear to have increased the recording of chronic diseases such as diabetes.
Electronic reminders were effective in changing the behavior in general practices.
Combined with varying degrees of development discussions, reminders led to the same
level of diagnosis in recording as group bonuses.
The electronic reminder appears to be a significantly more cost-effective individual
contribution than the annual financial incentive paid to staff. Electronic reminders can
be considered to produce more sustainable results than financial rewards when trying to
influence behaviour in general practices in primary care. Both forms of intervention appear
to provide valuable public health information for primary care administration.
The subject of the research is still current in the search for ways to develop higherquality treatments and processes in primary health care. The new treatment model must
take into account the importance of the entire care team and broader support services in
the activities of healthcare systems.
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1

Johdanto

1.1 Terveydenhuollon rakenne Suomessa
Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rakenne on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen pirstaloitunut. Vuoden 1993 jälkeen julkisten terveyspalvelujen kustannuksista
on vastannut yksittäinen kunta. Suomessa on 309 kuntaa vuonna 2021 ja maa on jaettu
20 sairaanhoitopiiriin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021). Kunnat ovat voineet päättää
itse tai yhdessä toisen kunnan kanssa kaikille avoimen perusterveydenhuollon palvelujen
järjestämisestä. Erikoisairaanhoidon järjestelyt on hoitanut pääasiassa sairaanhoitopiiri,
johon kunnan on täytynyt kuulua erikoisairaanhoitolain mukaisesti. Erikoissairaanhoitoon pääsyn edellytyksenä on lääkärin lähete (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021. Kunnan
järjestettävään terveyspalvelukokonaisuuteen on kuulunut lähipalveluna toteutettu perusterveydenhuolto. Perusterveydenhuolto sisältää tavallisimmin avovastaanotot, ehkäisevän
neuvolaterveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdepalvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen,
suun terveydenhuollon ja kotisairaanhoidon. Yhteistyönä usean kunnan kanssa on voitu
järjestää erityispalveluja, kuten erilaisia terapiapalveluja ja suun terveydenhuollon oikomispalveluja. Perusterveydenhuollon lähipalveluista näkyvin toiminta on terveyskeskuksen
vastaanottotoiminta (Elonheimo et al. 2003).
2000-luvun alusta terveydenhuollon kokonaismenoissa on perusterveydenhuollon
osuus supistunut (kuvio 1). Samaan aikaan lääkärikäyntien määrä on vähentynyt ja muiden
perusterveydenhuollon ammattilaisten käynnit ovat vastaavasti lisääntyneet (kuvio 2).
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Kuvio 1.

Terveydenhuollon menot 2000–2019, vuoden 2019 hinnoin, milj. euroa

Kuvio 2.

Käynnit terveyskeskuslääkärin vastaanotolla ja muun ammattikunnan luona 2000–2014

(Lähde THL rahoitus ja menot 2019)

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet (Source: National Institute for Health and Welfare (THL),
SOTKAnet Statistics and Indicator Bank

1.2 Hoidon laatu
Yhdysvaltalainen lääketieteellinen tutkimuslaitos Institute of Medicine (IoM) on antanut
terveydenhuollon laadulle seuraavan laajan määritelmän: ”vertailuaste, missä määrin tervey
denhuollon palvelut lisäävät yksilöille ja väestölle todennäköisyyttä toivotuista tuloksista ja
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palvelut ovat yhdenmukaisia vallitsevan ammatillisen osaamisen kanssa” (Field et al. 1992).
IoM:n raportti vuodelta 2001 nimesi terveydenhuollon tärkeimmät laatutavoitteet, jotka
olivat vaikuttavuus, tehokkuus, turvallisuus, oikea-aikaisuus, potilaskeskeisyys ja tasa-arvo.
Näitä laatu-ulottuvuuksia on pidetty länsimaisen terveydenhuollon de facto -standardeina
(Kekomäki 2019).
THL:n mukaan hyvä laatu sosiaali- ja terveydenhuollossa tarkoittaa sitä, että potilas
ja asiakas saavat tarpeensa mukaista palvelua oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealta
ammattilaiselta. Hyvä hoidonlaatu on parhaaseen käytettävissä olevaan tutkittuun tietoon
tai näyttöön perustuvaa palvelua, joka tuottaa kansalaisille hyvinvointia ja pyrkii terveyden
ja hyvinvoinnin maksimointiin ja riskien minimointiin. Laatua on hyvä toiminta sille asetettujen vaatimusten ja siihen kohdistuvien odotusten mukaisesti annettujen taloudellisten
voimavarojen asettamissa rajoissa (THL:n laaturekisterit 2021). Vuonna 2019 uudistetun
terveydenhuollon laatuoppaan mukaan keskeiset tekijät sosiaali- ja terveydenhuollon laadussa ovat asiakaskeskeisyys, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, oikeudenmukaisuus,
valinnanvapaus, potilasturvallisuus, korkeatasoinen osaaminen ja vaikuttavuus. (Koivuranta et al. 2019).
Terveydenhuollon palvelujärjestelmien on mahdollista toimia laadukkaan tehokkaasti, mikäli vastaanotoilla suositellun ja toteutetun hoitokäytännön välillä ei ole merkittävää
eroa (Wood D et al. 1998; Bird et al. 2003). Eroa on pyritty vähentämään monilla toimenpiteillä, joita ovat olleet esimerkiksi lääkäreille ja potilaille suunnatut koulutukset ja
muistutukset, suoritetietojen palautearviot sekä rahoituskannustimet (Shojania et al. 2005;
Shojania et al. 2009; Scott et al. 2011).
Perusterveydenhuollossa on arvioitu tarvittavan luotettavan kattavaa diagnoosien tallentamista riittävien hoito- ja suunnittelutoimenpiteiden sekä resurssien hallinnan varmistamiseksi (Fleming et al. 2003; Hjerpe et al. 2010). Akuuttien ja kroonisten sairauksien
diagnosoinnin parantaminen voi teoriassa toimia yhtenä tärkeimmistä hoidon laatua parantavista tavoitteista (Ketola et al. 2000; Hjerpe et al. 2019).
Perinteisesti taloudelliset kannustimet on suunnattu lääkäreille, koska heidän on ajateltu tekevän keskeiset päätökset muutettaessa terveydenhuollon toimintamalleja (Gené-
Badia et al. 2006; Mundinger et al. 2000). Tutkimuksissa on raportoitu, että taloudelliset
kannustimet perusterveydenhuollon lääkäreille saattavat muuttaa lääkäreiden ja siten koko
hoitojärjestelmän toimintamallia (Doran et al. 2008; Scott et al. 2011; Kontopantelis et al.
2015).
Hoitosuositusten mukaisessa vastaanottotoiminnassa on lääkäreiden lisäksi huomioitava muunkin henkilöstön vaikutus. Nykyaikaisissa moniammatillisissa terveydenhuolto
järjestelmissä on lääkäreiden lisäksi ollut muita varsin itsenäisiä toimijoita, kuten sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, joista osa on erikoistunut pitkäaikaissairauksien, kuten
diabeteksen, hoitoon (Weinberger et al. 1995; Mundinger et al. 2000; Houweling et al.
2011; Coburn et al. 2012).
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Potilastietojärjestelmät eivät ole Suomessa olleet vielä lääkäreiden mielestä riittävän
käyttäjäystävällisiä ja vakaita. Lisäksi järjestelmät eivät ole olleet integroitavissa tarvittavaan
ympäristöön ja eri organisaatioihin (Vainiomäki et al. 2017). Etenkin perusterveydenhuollossa pitkäaikaissairauksien hoidossa on rakenteellisten merkintöjen, kuten diagnoosien
kirjauksen, oltava riittävän kattavia, jotta dokumentaation laadun parantumisesta olisi hyötyä vastaanottotoiminnassa (Heselmans et al. 2020).

1.3 Diagnostiikka perusterveydenhuollossa
Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat käyttäneet perinteisesti samaa kansain
välistä ICD-tautiluokitusta (International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems). Perusterveydenhuollon tarpeet huomioiva kansainvälinen ICPC-luokitus (International Classification of Primary Care) on julkaistu vuonna 1987 (de Dombal et
al. 1972; Bentsen 1986).
ICPC on kehitetty jaottelemaan lääketieteellisiä käsitteitä luokkiin, jotka on valittu
merkityksellisiksi alun perin perhe- ja yleislääkärivastaanotoilla. Perusterveydenhuollon
lääkärit ovat voineet yhdellä luokituksella kirjata kolme tärkeää vastaanottotoimintaan liittyvää osa-aluetta: tulo- ja käyntisyy, diagnoosi tai ongelma sekä hoitoprosessi. ICPC- ja
ICD-koodistot on jatkossa liitetty toisiinsa tietokantojensa kautta yhteensopiviksi (Wood
et al. 1992). ICPC:n ja ICD:n välinen integraatioyhteys on mahdollistanut periaatteessa
sekä potilaan ongelmaluettelon korkean spesifisyyden että hyvän yhteyden eri palvelutuottajien välillä (Lamberts et al. 1996).
Kroonisten sairauksien esiintyvyyden kasvun myötä on ilmennyt tarvetta arvioida
pitkäaikaissairauksien esiintyvyyttä väestössä ja perusterveydenhuollon vastaanotoilla
(O’Halloran et al. 2004). Vuonna 2008 Maailman terveysjärjestössä (WHO) on hyväksytty ICPC-2-versio, joka on mahdollistanut ICPC1/ICD9-integraatiota kehittyneemmän
ICPC2/ICD10-synonyymisanaston käytön (Soler et al. 2008).
Suomessa Kansallinen projekti esitti vuonna 2002, että vuoden 2007 loppuun mennessä
tuli olla yhtenäiset potilastietojärjestelmät, joissa on rakenteelliset sairauskertomusjärjestelmät (Tuomola et al. 2007). Kansallisen projektin yhtenä tarkoituksena on ollut yhtenäistää
monen eri sähköisen potilastietojärjestelmän kirjaamiskäytäntöjä. Espoossa ja Vantaalla perusterveydenhuollossa siirryttiin 1990-luvulla sähköisiin Finstar-potilastietojärjestelmiin,
joissa lääkärit ovat voineet kirjata diagnoosit joko ICD- tai ICPC-koodistolla.
Suomen perusterveydenhuollossa diagnoosien kirjaustaso on kuitenkin edelleen jäänyt
hyvin epätyydyttävälle tasolle (Ketola et al. 2019). Vastaanottokäyntien tulosyiden ja diagnoosien kirjauskattavuus ei ole noussut vuosina 2017 ja 2018 (Mölläri et al. 2020). Suomessa vuonna 2018 perusterveydenhuollossa lääkärin vastaanottokäynneillä vain noin 65
prosentissa on kirjattu ICD-10-luokituksen mukainen diagnoosi (Mölläri et al. 2019).
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2

Kirjallisuuskatsaus

2.1 Diagnoosien kirjaus perusterveydenhuollossa
1970-luvulta alkaen on sähköisten potilastietojärjestelmien käyttöönotto lisääntynyt perusterveydenhuollossa. Järjestelmien asianmukaisen käytön tavoitteena on ollut potilastietojen täydellinen ja turvallinen dokumentointi, hoidon koordinoinnin tehostaminen,
hoitovirheiden väheneminen sekä potilasmäärien lisäys (Hamade et al. 2019).
Sähköiset potilastietojärjestelmät on kehitetty alun perin lääkärin vastaanottotoiminnan käyttöön, mutta tutkijat ovat kuitenkin alkaneet käyttää niitä myös epidemiologisiin tutkimuksiin. Sähköisiin potilastietojärjestelmiin perustuvat tutkimukset ovat osoittautuneet katsauksen mukaan edullisemmiksi ja ajallisesti nopeammiksi kuin perinteiset
epidemiologiset kyselytutkimukset. Katsauksen mukaan vastaanottojen hoitoa ja väestön
terveyttä on mahdollista parantaa sähköisten potilas- ja asiakastietojärjestelmien avulla silloin, kun järjestelmiin on integroitu sosiaalihuollon ja väestön henkilökohtaiset sähköiset
tiedostot (Casey et al. 2016). Tutkimusten mukaan potilastietojärjestelmien rakenteellisen tiedon käytöstä ja hyödynnettävyydestä on kuitenkin ollut vähän systemaattista tietoa
(Taggart et al. 2015).
Perusterveydenhuollossa lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle on kirjausten laadun parantamiseksi kehitetty yksikkö- ja toimintokohtaisia diagnostisia koodilistoja. Koodi
listausten tarkoitus on ollut varmistaa osaltaan laadukas ja entistä luotettavampi sähköisiä
potilastietojärjestelmiä koskevien tutkimustietojen jakaminen ja toistaminen (Watson et
al. 2017).
Sähköisten potilastietojärjestelmien erityispiirteet ja -toiminnot ovat tuoneet mukanaan uusia potilasturvallisuusongelmia. Sähköisten tietojärjestelmien turvallinen käyttöönotto on edellyttänyt monialaista ja ammatillista yhteistyötä. Tarkistuslistan käyttö
on tutkimuksen mukaan varmistanut monien potilasturvallisuuteen liittyvien tekijöiden
huomioimisen. Tarkistuslista on ollut tarpeellinen, kun sähköisiä potilastietojärjestelmiä
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on suunniteltu, toteutettu, tarkastettu tai päivitetty järjestelmän turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. (Dhillon-Chattha et al. 2018.)
Norjassa rakenteellisesti kirjattuna diagnostisena vakioluokituksena ICPC on ollut lääkäreiden käytössä vuodesta 1992 lähtien (Brage et al. 1996). Vuonna 2010 on arvioitu ICPC-versioiden käyttöä sähköisissä potilastietojärjestelmissä 16 vuoden ajalta,
1992–2008. Tulokset ovat viitanneet vahvasti siihen, että lääkärit eivät ole noudattaneet
ICPC-standardia täysin luotettavasti osin käytössä olleen luokituksen epätäydellisyyden
vuoksi. Järjestelmän jatkopäivityksissä on tehty korjauksia ja laajennuksia ilmenneiden
puute- ja virhekokemusten perusteella. (Botsis et al. 2010.)
Belgian perusterveydenhuollossa ICPC:n käyttö on ohjeistettu vuodesta 2006 pakolliseksi paikallisissa potilastietojärjestelmissä. ICPC:stä on tullut perusterveydenhuollon
lääkäreiden vakiotyöväline. Yleislääkäri on ICPC:n avulla pystynyt luokittelemaan tärkeät
vastaanoton osa-alueet: tulo- ja käyntisyyn, jotka ovat kuvastaneet potilaan näkemystä, hoitoprosessin (päätös, toiminta, interventio tai suunnitelmat) sekä lääkärin arvioinnin (diagnoosi tai terveysongelma) (Verbeke et al. 2006).
Potilaiden terveydellisten ydintietojen luotettavan kirjauksen on raportoitu olevan
merkityksellistä lääkäreiden vastaanottotoiminnassa, lääkityksen määrityksessä ja päätöksenteon tuessa (Dexheimer et al. 2017). Luotettavan ja kattavan dokumentaation merkitys
on korostunut varsinkin päivystystilanteessa ja olosuhteissa, joissa oman lääkärin tai hoitotiimin hoidon jatkuvuutta ei ole voitu varmistaa (Van de Velde et al. 2018). Hoidon jatkuvuus on kuitenkin luotettavan potilasjärjestelmätiedon siirtoa laajempi kokonaisuus, johon
kuuluu potilaan kokemuksen lisäksi myös muun muassa hoitotiimin ja palveluntuottajan
jatkuvuus (Raivio 2020; Niemi 2021).
Kehittyneissä maissa sähköisten potilastietojärjestelmien kirjaamiskäytännön on raportoitu vaihtelevan runsaasti myös paikallisesti. Kanadalaisessa lääkäreille tehdyssä kysely
tutkimuksessa on todettu, että perusterveydenhuollon ryhmävastaanotoilla esimerkiksi
lääkärikeskuksissa työskentelevät lääkärit ovat käyttäneet tietokoneita kattavammin kuin
yksin työskentelevät lääkärit (Anisimowicz et al. 2017).
Sähköisen potilastietojärjestelmän tietojen luotettavuutta on tutkittu myös Yhdysvaltojen Kaiser Permanentessa, jossa tarkoituksena on ollut kehittää membranoottista nefropatiaa (MN) sairastavien potilaiden ja väestöryhmien tunnistamista ja tutkimista. Tutkimuksessa on havaittu, että jo kahden ICD-koodin käyttö on parantanut spesifisyyttä 94
prosenttiin ja positiivista ennustearvoa (PPV) 58 prosenttiin ja herkkyys on pienentynyt
83 prosenttiin. Kun jokin koodi on kirjattu vähintään kolme kertaa, spesifisyys on ollut 98
prosenttia, positiivinen ennustearvo 78 prosenttia ja herkkyys 64 prosenttia. Tämän tutkimuksen perusteella ICD-9-diagnoosikoodien avulla on voitu tunnistaa kyseinen potilasryhmä nopeammin sähköisen tietojärjestelmän avulla ja sitä luotettavimmin, mitä useammin koodi on kirjattu. (Sun et al. 2020.)
Sairaaloissa DRG- ja ICD-9-10-luokituksia on käytetty yleisesti, mutta ICPC-koodisto
ei ole ollut sairaaloissa juuri lainkaan käytössä, vaikka ICPC:n monipuolista käyttömah-
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dollisuutta on parannettu koodistojen laajennuspäivitysten myötä. Rakenteellisen kirjaamisen parantamiseksi koodistojen käytettävyyttä ja yhteensopivuutta tullaan kehittämään
edelleen seuraavien ICD-11- ja ICPC-3-päivitysten avulla (Kühlein et al. 2018).

2.1.1

Potilastietojärjestelmien ja diagnostisen kirjauksen arviointi Suomessa

Vuosina 2010–2018 tehdyissä tutkimuksissa on Suomessa tarkasteltu lääkäreiden mieli
piteitä tietojärjestelmien alkuperäisen tavoitteen mukaisesta kehityksestä. Lääkärien arviot
ovat olleet vuonna 2010 kriittisiä (Vänskä et al. 2010). Vuonna 2014 tehdyssä käyttäjä
kokemusseurannassa ei ole ollut merkittäviä muutoksia aiempaan arvioon nähden (Vänskä
et al. 2014). Vuonna 2018 lääkärien arviot ovat hieman parantuneet verrattuna edelliseen
arvioon (Saastamoinen et al. 2018). Suomessa tietojärjestelmät eivät ole tukeneet riittävästi
terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä. Järjestelmien teknisessä toimivuudessa on
ollut parannettavaa. Monet lääkärit ovat kokeneet, että järjestelmien sisältämästä suuresta
tekstimäärästä on ollut vaikea hahmottaa olennaista (Kyytsönen et al. 2020). Vastaavasti
myös sosiaalialan asiakastietojärjestelmissä on ollut vuonna 2019 käyttäjäkokemusten mukaan paljon parannettavaa (Ylönen et al. 2020).
Suomessa potilastietojärjestelmiin liittyvät ongelmat ovat todennäköisesti heijastuneet
myös diagnostisen kirjaamisen kattavuuteen. Vuonna 2018 perusterveydenhuollon lääkärin
vastaanottokäynneistä vain noin 65 prosentissa on kirjattu ICD-10-luokituksen mukainen
diagnoosi (THL:n Tilastoraportti 19/2019; Mölläri et al. 2019). Vuonna 2019 verenpainetauti, ylähengitystieinfektiot ja selkäsärky ovat olleet edelleen yleisimmät terveyskeskuslääkärillä käyntisyyt. Hieman yli viidenneksessä terveyskeskuksista (22 %) lääkäri on kirjannut
diagnoosin yli 85 prosentissa käynneistä. Lääkärin vastaanotolla diagnoosi (ICD-10-luokitus) on kirjattu noin 65 prosentissa käynneistä. Hoitajan vastaanottokäynneistä käyntisyy
(ICPC-2-luokitus) on kirjattu 63 prosentissa käynneistä. Perusterveydenhuollossa avosairaanhoidon vastaanottokäyntien syiden kirjauskattavuus ei ole THL:n tilastoraportoinnin
perusteella parantunut vuosiin 2017 ja 2018 verrattuna. (Mölläri et al. 2020.)

2.2 Palkkaus kannustimena
Palkkausjärjestelmillä on ollut mahdollista korvata tai korjata yksittäisiä puutteellisia tai
virheellisiä toimintatapoja, mikäli palveluntarjoajalla on ollut käytössään useampia erilaisia palkanmaksutapoja. Barnumin teoria ”varojen virtauksesta” on perustunut siihen,
että taloudelliset voimavarat ovat tyypillisesti siirtyneet terveydenhuollon hallinnossa
ministeriöltä sekä yhteiskunnallisilta että yksityisiltä vakuutusyhtiöiltä palveluntarjoajille
(kuvio 3). Matalan tulotason maiden on kuitenkin ollut syytä välttää muutostilanteissa
monimutkaisia maksujärjestelmiä, koska ne ovat edellyttäneet korkeatasoista ja luotettavaa
hallintorakennetta. (Barnum et al. 1995; Yuan et al. 2017.)
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Varojen keräys

Varojen yhdistäminen

Maksutavat

Palvelujen tarjoaminen: avohoito

Hallinto

Terveysministeriö
Terveysrahastojen
haltijat (julkinen ja
yksityinen)

Rivikohtainen budjetointi
Kokonaisbudjetointi
Kapitaatio
Palvelumaksu
Tapauskohtainen
palkkio
Tulos-/suoritepalkkaus
Sekajärjestelmä
palkkaus

Julkiset terveyskeskukset
Klinikat
Ensihoitoyksiköt
Muut avohoidon palvelut

Työnantajat
Kansalaiset

Kuvio 3.

Varojen virtaus avohoidon palveluihin Barnumin mukaan (1995)

Palkkaukseen liittyvään maksutapaan on ollut mahdollista yhdistää tehokkaita kannustimia, jotka ovat vaikuttaneet palveluntarjoajan toimintatapaan sekä terveydenhuollossa
rahoitusmuutosten tehokkuuteen, palvelujen tasapuolisuuteen ja laatuun. Kilpailu joko
säännellyn yksityisen sektorin tai julkisen järjestelmän kautta on voinut parantaa minkä tahansa maksutavan suorituskykyä. Toisaalta kaikki tällaiset menetelmät ovat tuottaneet sekä
haitallisia että hyödyllisiä kannustimia. Erimuotoisissa avohoitopalveluissa on voitu käyttää
useita erilaisia maksutapoja. (Langenbrunner et al. 2016; Yuan et al. 2017.)

2.2.1

Terveyspalveluiden rahoitusmuodot

Yleisimmin käytetyt perusterveydenhuollon maksujärjestelmät ovat olleet kiinteä palkkaus, kohdeväestön mukainen kokonaiskorvaus (kapitaatio), palvelumaksu tai maksullinen
palvelu (FFS = fee for service), tapahtumalaskutukseen perustuva palkkaus eli suoritepalkkaus (P4P = pay for performance) ja erilaiset yhdistelmäjärjestelmät (Langenbrunner et al.
2009). Korkean tulotason maissa palvelujen ostaja on siirtynyt tuotantopanosten määrällisestä palkitsemisesta kohti palvelujen laatuun ja tuotettuun terveyshyötyyn pohjautuvaa
palkkausta. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ulkopuolisissa maissa
palvelujen ostajat ovat olleet vielä tuotantopanosten lukumäärällisessä palkitsemisvaiheessa
(WHO 2000; Langenbrunner et al. 2016).
Palkkiomaksuissa on ollut useita ominaispiirteitä, jotka ovat voineet vaikuttaa tervey
denhuollon ammattilaisten toimintatavan muutoksen laajuuteen ja suuntaan. 2000-luvun
alun katsauksessa on tehty palkkiomaksujen ominaispiirteiden määrittely (Gosden et al.
2000), jota on päivitetty kymmenen vuotta myöhemmin (Scott et al. 2011). Lisäksi on huomioitava, että etenkin yksityisiin vakuutuksiin liittyvät taloudelliset kannustimet ovat voi22

neet kannustaa palveluntuottajia suorittamaan aiempaa enemmän erilaisia toimenpiteitä.
Systemaattisessa tarkastelussa ja meta-analyysissä on raportoitu, että esimerkiksi keisarin
leikkauksia on suoritettu todennäköisesti enemmän yksityisesti vakuutetuille kuin julkisen
sairasvakuutuksen piirissä olleille (Hoxha et al. 2017).
2.2.1.1 Rivikohtaiset talousarviot
Kiinteä määrärahojen jako terveydenhuoltopalvelujen tarjoajalle kattaa tiettyjä momenttitai rivikohtia (tai panostuskustannuksia), kuten henkilöstö, tukipalvelut, lääkkeet ja tarvikkeet tietyltä ajalta (Langenbrunner et al. 2009). Rivikohtaiset talousarviot ovat olleet laajalti käytössä alhaisen tulon ja keskituloisissa maissa, ja ne ovat muodostaneet usein tärkeän
osan keskitetysti suunnattua terveydenhuoltojärjestelmää (Barnum et al. 1995). Suomessa
Lääkintöhallitus toteutti budjetoinnissaan tiukkaa resurssiohjausta 1990-luvulle asti ennen
kuin siirryttiin informaatio-ohjaukseen.
2.2.1.2 Kokonaisarvioon perustuvat talousarviot
Arvioidun määrärahan tarkoitus on kattaa toiminnan kokonaiskustannukset tietyn ajan
kuluessa. Tätä menetelmää ovat käyttäneet muun muassa hallitukset tai vakuutusyhtiöt
maksaessaan sairaalapalveluja. Tässä mallissa terveydenhuollon ammattilaisille maksetaan
palkkaa työajalta tai sovitulta työjaksolta. Esimerkiksi Ontariossa pitkäaikaishoidon rahoituksessa on otettu talousarviossa huomioon myös portaittainen potilaiden aktiviteetti ja
hoitotuen tarve (Hirdes et al. 1996). Monet Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat ovat pyrkineet käyttämään yhteistä maailmanlaajuista budjetointimallia valvoakseen kaikkia tai tiettyjä osia terveydenhuoltomenoistaan. Yleisesti ottaen talous
arvioiden rakenne, prosessi ja tehokkuus ovat kuitenkin vaihdelleet merkittävästi maittain,
koska kunkin maan taustalla oleva sosiaaliturvajärjestelmä on ollut kyseiselle maalle ominainen (Wolfe et al. 1993).

2.2.2

Kapitaatio

Kapitaatiopohjaisessa rahoitusmallissa palveluntarjoajalle on maksettu etukäteen määrätty
kiinteä osuus, jolla tarjotaan määritetyt palvelut jokaiselle palveluntarjoajalle rekisteröidylle henkilölle määrätyksi ajanjaksoksi. Kapitaatiomaksu voi olla kiinteä maksu jokaisesta kirjautuneesta, tai se voi olla riskipainotettu maksu, joka perustuu rekisteröidyn väestön suhteelliseen riskiin (Yuan et al. 2017). Tämä maksutapa on ollut käytössä matalan, keskitason
ja korkean tulotason maissa, kuten Thaimaassa (ILO/UNDP 1993) ja Unkarissa (Deeble
1992). Palveluntarjoajalla on tässä mallissa ollut kannustimia lisätä tuotantoa tai houkutella
asiakkaita ilmoittautumaan, mikä on lisännyt vastaanotettua kapitaatiomaksua (Yuan et al.
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2017). Kapitaatioon perustuvassa rahoitusjärjestelmässä ei yksilökohtaista valinnanvapautta pidä ottaa käyttöön, ennen kuin terveydenhuollon järjestelmistä on mahdollista määrittää kansalaisen vuosittaista hyvinvointiriskiä (Kekomäki 2017).

2.2.3

Palvelumaksu / maksu palvelusta

Palvelumaksujärjestelmässä korvataan palveluntarjoajille osapalkkio tiettyjen toimitettujen
palveluerien perusteella. Palvelumaksujärjestelmää, jossa on kiinteä palvelumaksu yhdistettynä määriteltyyn tai rajoittamattomaan maksuaikatauluun, on käytetty yleisesti muun
muassa Kanadassa, Kiinassa, Japanissa ja Korean tasavallassa, Persianlahden valtioiden yksityisten vakuutuksenantajien keskuudessa, Saudi-Arabiassa ja Yhdysvalloissa (Pati et al.
2005) sekä osissa Länsi-Eurooppaa, kuten Itävallassa ja Saksassa.
Terveyspalvelujen käytön on raportoitu olevan korkeampi niissä kehitysmaiden koti
talouksissa, joissa on ollut käytössä yhteisölähtöinen sairausvakuutus. Yhteisövakuutukseen ilmoittautumista on lisännyt perheen korkea koulutusaste, perheen koko, ammatti,
siviilisääty, matka-aika lähimpään terveydenhuoltolaitokseen, koettu hoidon laatu, ensi
sijainen valinta hoidon tai sairauden aikana ja ennakoitavissa olevat terveydenhuollon kustannukset. (Atnafu et al. 2018.)

2.2.4

Tulospalkkaus

Tulospalkka on suoraan yhteydessä terveydenhuoltopalvelun tarjoajaan. Tulospalkkausta
voidaan käyttää yksilöille ja henkilöryhmille maksamiseen tai järjestöjen tekemiin järjestelyihin. Tulospalkkajärjestelmät ovat vaihdelleet suuresti riippuen suoritteesta, miten suorituskyky on kohdennettu, miten suorituskykyä on mitattu ja milloin maksut suorituksista
on korvattu (Witter et al. 2012). Tulos- ja suoriteperusteisen palkkiomallin on katsauksessa
raportoitu herättäneen enemmän kysymyksiä kuin vastauksia etenkin matalan ja keskitulon
maissa. Tutkimustulokset tulospalkkajärjestelmän toimivuudesta ovat vaihdelleet merkittävästi, koska luotettavan ja vakaan tutkimusasetelman rakentaminen on osoittautunut näiden maiden olosuhteissa erittäin haasteelliseksi (Fretheim et al. 2012). Tulospalkkauksessa
on keskeistä, kuka määrittelee ja arvottaa tuloksen.

2.2.5

Sekajärjestelmät

Sekajärjestelmät ovat yhdistelmä edellä mainituista maksutavoista. Taloudelliselta kannalta
terveydenhuollon ammattilaisten on katsottu palvelutyössään maksimoivan hyödyllisyystehtävänsä (Kuhn 2003). Eri tutkimuksissa onkin otettu mukaan terveydenhuollon ammattilaisten varsinaisen työajan ulkopuolisia tekijöitä, kuten vapaa-aika, eettiset huolen
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aiheet, itsenäisyys, maine, sosiaaliset normit, vertaispaine ja yleisimmin tulot. Merkittävä
osa maksutavoista on sisältänyt kannustimia, jotka on myönnetty suoraan palveluntarjoajan
toimintatavan perusteella (Encinosa et al. 1997; Scott 2001). Lisäksi on kuitenkin huomioitava, että lääkärin ja potilaan välinen epäsymmetrinen tietoero on vaikuttanut myös
palvelujen kysyntään riippumatta palveluntarjoajan toiminnasta (Evans 1974). Sekajärjestelmät ovat olleet hallinnollisesti käytännöllisempiä sekä torjuneet epäsuotuisat kannustimiin perustuvat maksutavat säilyttäen samalla niiden halutut ominaisuudet. Useimmat
palveluntarjoajan maksujärjestelmät ovat olleet sekajärjestelmiä (Yuan et al. 2017).
Maksutavan muutokset ovat joko kannustaneet tai heikentäneet haluttua toimintatapaa.
Muutokset palvelukäyttäytymisessä puolestaan ovat vaikuttaneet tarjotun hoidon kustannuksiin ja laatuun. Maksujen muutokset ovat voineet myös vaikuttaa laatuun ja kustannuksiin vaikuttamalla rekrytointiin ja ylläpitoon, millä on ollut vaikutusta palveluntarjoajien
yhdistelmään ja heidän maksujärjestelmää, erikoistumista tai terveydenhoitosuunnitelmaa
koskevaan valintaansa. Muutokset palveluntarjoajien yhdistelmässä ovat voineet vaikuttaa
keskimääräiseen kirjattuun laatuun eikä varsinaisesti kannustimeen, jolla on periaatteessa
ollut välitön vaikutus laatuun. (Scott et al. 2011.)

2.2.6

Palveluntarjoajan maksutavat

Palveluntarjoajan maksutavat on voitu Langenbrunnerin (2009) mukaan luokitella kolmen
ominaisuuden perusteella (taulukko 1).
1. Maksetaanko palveluntarjoajille yhdestä palvelusta vai palvelupaketista, joka annetaan etukäteen tai takautuvasti? Etukäteen asetetuissa maksutavoissa palvelut yhdistetään pakettiin, joka korvataan kiinteällä maksuosuudella, ja jotkin taloudelliset riskit on siirretty ostajalta palveluntarjoajalle. Vaihtoehtoisesti maksumäärät voidaan
asettaa takautuvasti, kun palveluntarjoaja on palauttanut laskutetun määrän. Korvausmäärästä käy ilmi palveluntarjonnan hinta, ja ostaja kantaa kaikki taloudelliset
riskit.
2. Onko palveluntarjoajalle maksettu etukäteen, ennen palvelujen tarjoamista vai takautuvasti palveluiden jälkeen?
3. Onko palveluntarjoajalle suoritettu maksu perustunut palvelujen tuottamiseen käytettäviin panoksiin? Tällöin on ollut tiedossa kaikki palvelujen tarjoamisen rahoituskustannukset tai tuotetut tuotokset, kuten käsitellyt tapaukset, hoitopäivät tai
yksittäiset palvelut, kuten laboratoriotesti, käynti, soitto, toimenpide tai konsultaatio. (Langenbrunner et al. 2009.)
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Taulukko 1. Maksutapojen ominaisuudet avohoidossa. (Langenbrunner et al. 2009.)
Palvelun tarjoajan
maksutapa

Maksu määritelty
etukäteen

Maksu suoritettu

jälkikäteen

etukäteen

Maksu suhteessa

jälkikäteen

panokseen

Rivibudjetointi

X

X

X

Kokonaisbudjetointi

X

X

X

Kapitaatio

X

X

Palvelumaksu
– Rajoittamaton
– Kiinteä

X

Tulospalkka

X

X

tulokseen
X
X

X

X

X

X

X
X

Erityyppisillä maksutavoilla on erilaisia vaikutuksia. Taannehtivat maksujärjestelmät kannustavat palveluntarjoajia tarjoamaan enemmän palveluja ja voivat siten lisätä palvelujen
käyttöä. Takautuva maksujärjestelmä voi kuitenkin tarjota myös kannustimia tarpeettoman ja epäasianmukaisen hoidon tarjoamiseen. Taannehtivat maksut voivat myös tarjota
kannustimia haluttujen palvelujen tarjoamiseen, mikä parantaa laatua. Panospohjainen
maksutapa luo kannustimia tuotantopanosten määrän lisäämiseksi. Tuotokseen perustuva maksutapa luo vahvempia kannustimia lisätä toimitettujen palvelujen määrää tai laatua.
Näiden teoreettisten kannustimien perusteella voidaan odottaa, että erilaisilla maksutavoilla on erilaisia vaikutuksia potilaskohtaisen palvelun laatuun ja määrään, tehokkuuteen ja
potilaiden valintaan (riskinvalinta) (taulukko 2). (Langenbrunner et al. 2009).
Taulukko 2. Maksutyyppien vaikutus avohoitopalveluissa. (Langenbrunner et al. 2009.)
Maksutyyppi

Suorituskyky
Palvelut

Määrä

Laatu

Hinta/yksikkö

Riskin valinta

Rivibudjetointi

-

--

-

+

0

Kokonaisbudjetointi

--

-

-

--

0

Kapitaatio

--

--

-

--

++

Palvelumaksu
– Rajoittamaton
– Kiinteä
– Tapauskohtainen

++
++
--

+
+
++

--++

---

0
+
+

Tulospalkka

+

++

++

--

+

Maksut voivat olla joko lineaarisia tai epälineaarisia. Lineaarisessa mallissa kullekin lisäyksikölle suoritetaan sama maksu. Epälineaarinen maksu riippuu kynnysarvon saavuttamisesta
tai tavoitteesta tai sarjasta kynnysarvoja tai siitä, että maksu muuttuu kunkin lisäpalvelun
yhteydessä.
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Maksu voi olla etukäteinen maksu, joka perustuu mahdolliseen kiinteään budjetointiin
tai jälkikäteiseen maksatukseen. Takautuvalla maksulla ei välttämättä ole yleistä maksu
rajaa. Jos yläraja maksuille on, sitä käytetään, kun tavoiteltu taso on saavutettu, joko niin, ettei lisämaksuja suoriteta, tai niin, että yksikkömaksun määrä vähenee tavoitetason jälkeen.
(Yuan et al. 2017.)
Maksun taso voidaan vahvistaa etukäteen ja sitä voidaan soveltaa tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Kyseiset tasot voidaan sopia esimerkiksi erillisessä palkkio-ohjelmassa tai
ammattiliittojen neuvotteluissa.
Palveluntarjoajilla voi olla markkinaehtoisesti täydellinen tai osittainen harkintavalta,
esimerkiksi maksu- tai hintavalvonta, rahan määrästä, jonka he voivat veloittaa palveluistaan. Maksun määrää voidaan alentaa tai pidättää taloudellisena rankaisuna, jos toiminta ei
ole vaatimusten mukaista.
Maksun määrä voi myös vaihdella hallinnollisten sääntöjen mukaan, jotka perustuvat
palveluntarjoajan ominaisuuksiin. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi akkreditoitu tai
pätevöity tiettyyn standardiin tai kokemukseen. Vastaanottotoiminta voi tapahtua maaseudulla tai paikassa, missä palvelun tarjoamisesta aiheutuvat yksikkökustannukset ovat
yleensä keskimääräistä suurempia. Maksun määrä voi olla korkeampi väestöllä, johon kuuluu esimerkiksi moniongelmaisia, vaikeahoitoisia pitkäaikaissairaita, kalliiden palvelujen
käyttäjiä tai korkeampia maksuja saaneita potilaita. (Yuan et al. 2017.)

2.2.7

Kokemuksia erilaisista palkkausjärjestelmistä perusterveydenhuollossa

Isossa-Britanniassa järjestetty yleislääkäreiden laatu- ja tuloshanke (QoF) on esimerkki
suuresta koko järjestelmän laajuisesta uudistuksesta (Doran et al. 2006). Australiassa on
toteutettu vuonna 1999 Practice Incentive Program (PIP), jonka tarkoituksena on ollut
parantaa astman, diabeteksen ja mielenterveyden hoidon laatua ja kohdunkaulan syövän
seulontaa (Scott et al. 2009). Huolimatta näiden järjestelmien suosiosta kovin tarkkaa näyttöä ei ole saatu siitä, miten hankkeilla on onnistuttu parantamaan hoitojen laatua (Gosden
et al. 2000; Scott 2007; Christianson et al. 2008; Van Herck et al. 2010). Näytöt tulospalkkajärjestelmän tehokkuudesta ovat olleet niukkoja ja epäselviä (Emmert et al. 2011).
Tarkasteltaessa kannustimen vaikutusta perusterveydenhuollon laatuun ei tutkimuksissa ole yleensä otettu huomioon tiettyjen voimavarojen siirtoja, kuten laitteita tai vastaanottohoitajien palkkausta, vaikka vallitsevan talousteorian mukaan kaikkien rahansiirtojen
on tiedetty vaikuttavan kustannuksiin ja hyötyihin. Jos rahansiirto on ollut suurempi kuin
marginaalinen kustannus toimintatavan muutoksesta, on voittoa voitu käyttää esimerkiksi
joko henkilökohtaisena palkkana lääkärille tai ostaa tavaroita tai palveluita tai sijoittaa voitto palvelujen varaukseen. (Scott et al. 2011.)
Yksilön tai tiimin toimintatavan vaste taloudelliseen kannustimeen voi olla joko positiivinen, jolloin toimintatapa muuttuu toivotusti, tai neutraali, jolloin toimintatavan
muutosta ei tapahdu, tai negatiivinen, jolloin se muuttuu vastakkaiseen suuntaan. Vasteen
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suuruuteen ja toimintatavan suuntaan vaikuttaa asiayhteys, jossa muutos on tapahtunut.
Mikäli kannustin on tukenut lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten perusarvoja, kuten myötätuntoa, hyväntahtoisuutta, henkilöiden kunnioittamista ja oikeudenmukaisuutta, sitä positiivisempi vaste on todennäköisesti ollut. (Giacomini et al. 2004.)
Taloudellisella kannustimella saavutettavaan toimintatavan muutokseen ovat vaikuttaneet
maksutavat ja näiden eri osatekijät (Scott et al. 2011). Toimintatavan muutokseen ovat vaikuttaneet maksun ominaisuudet, kuten maksun määrä, ja se, miten maksu on suoritettu,
esimerkiksi palkka, palvelumaksu tai suorituspalkkio. Toimintatavan muutokseen on vaikuttanut, onko maksu kohdennettu yksilöille tai tiimille tai koko työyhteisölle, sekä maksun ajoitus. Lisäksi toimintatavan muutokseen ovat vaikuttaneet tekijät, jotka ovat motivoineet perusterveydenhuollon lääkäreitä ja heidän työyhteisöjään, sekä se, kuinka tärkeät
tulot ovat olleet suhteessa muihin sisäisiin ja ulkoisin motivaatiolähteisiin. Palveluntuottajien toimintatavan muutokseen ovat vaikuttaneet myös muut taloudelliset ja vaihtoehtoiset kustannukset heidän päättäessään osallistua näihin kehittämisohjelmiin ja -hankkeisiin
(Campbell et al. 2010).
Palkitsemisjärjestelmän kannalta perusterveydenhuollon lääkärillä ja ryhmällä on voinut olla muita arvoja ja prioriteetteja, joiden perusteella he ovat uskoneet tarjoavansa potilaille terveyshyötyä. Lääkärikunnan motivaation lähde on ollut heterogeeninen. Toiminta
tavan muutosmotivaatioon ovat voineet vaikuttaa lääkäreiden asenteet, mieltymykset ja
käytännön tyylit. Palkitsemisjärjestelmien heterogeenisuus on voinut ilmetä hallintokulujen eroissa ja hoitohenkilökuntien koossa. Suurella vastaanotolla on ollut pientä vastaan
ottoa alhaisemmat yksikkökustannukset, jotka ovat johtuneet mittakaavaeduista ja palvelujen laajuudesta. Palveluyksiköiden välisiä eroja on voinut syntyä lisäavussa, jota hoitotiimi
on tarvinnut hoidon laadun parantamiseen täyttääkseen kannustinvaatimukset. Samoin on
ilmennyt eroavaisuuksia työajan ulkopuolisissa tehtävissä, joita perusterveydenhuollossa
työskenteleviltä on vaadittu kustannusten vähentämiseksi. (Scott et al. 2001.)
Hoitotyössä paradigmaattisten ajattelutavan suuntausmuutosten, kuten diagnostisen
tallennuksen, on raportoitu liittyneen yleensä prosesseihin, jotka ovat olleet tyypillisesti hitaita ja riippuneet enemmän ulkoisista tekijöistä kuin ammatin sisäisistä arvoista. Muutostilanteissa on tutkimuksen perusteella panostettu henkilökunnan uusiin toimintatapoihin
ja suorituskykyä lisääviin koulutuksiin (De Domenico et al. 2005).
Osa empiirisestä näytöstä on viitannut siihen, että joissakin tapauksissa huonosti suunnitellut kannustimet eivät ole toimineet. Tällaiset kannustimet ovat voineet johtaa tahattomasti heikompaan laatuun tai vääristyneisiin toimintatavan vaikutuksiin (Giuffrida et al.
2000).
Englannissa kannustinjärjestelmien eriarvoistamisen vaikutusta tutkittaessa on raportoitu, että hyvin toimeen tulevilla alueilla vastaanotot ovat pystyneet vastaamaan kannustimiin paremmin kuin vähävaraisten alueiden vastaanotot. Silti tutkimuksen tulokset ovat
viitanneet siihen, että taloudelliset kannustinjärjestelmät ovat voineet merkittävästi vähentää vastaanotoilla annettavan kliinisen hoidon eriarvoisuutta eritasoisten sosioekonomisten
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alueiden välillä (Doran et al. 2008). Monet maat ovat käyttäneet sääntelyä tai taloudellisia
kannustimia pyrkiessään lisäämään perusterveydenhuollon lääkäreiden tai perhelääkäreiden tarjontaa alipalvelluilla alueilla, koska perhelääkäreiden tarjonnan lisäämisen on oletettu parantavan alueen yksilöiden terveyttä. Oletuksen lähtökohta on ollut uskottava, vaikka
sen näyttöpohja on ollut melko heikko Yhdysvaltoja koskevien tutkimustietojen perusteella (Shi et al. 2000; Laditka et al. 2004).
Englannissa on tehty 2000-luvun taitteessa laaja tutkimus, jossa on tutkittu perhelääkärin tarjonnan vaikutusta yksilön terveyteen huomioiden sijainnin lisäksi myös muita
tekijöitä. Hankeohjelmassa on todettu lääkäritarjonnan kasvulla olleen merkittävä myönteinen vaikutus henkilön itse ilmoittamaan yksilölliseen terveyteensä (Gravelle et al. 2009).
Englannissa ja Yhdysvalloissa tehdyn haastattelututkimuksen mukaan kannustinohjelmien
tahattomat seuraukset ovat liittyneet tapaan, jolla ohjelmat on suunniteltu ja toteutettu.
Kannustinohjelmat ovat muuttaneet esimerkiksi lääkäreiden toimistokäyntien luonnetta,
edellyttäneet suorituskykymittareilla tehtävien toimenpiteiden määrän lisäämistä sekä lisänneet riippuvuutta tietokoneohjelmistoista. Osin edellä mainituista syistä osa lääkäreistä
on jäänyt pois tulospalkkajärjestelmästä. Kannustinjärjestelmiä suunniteltaessa tulisi tutkimuksen mukaan kiinnittää enemmän huomiota tekijöihin, jotka todennäköisesti aiheuttavat tahattomia seurauksia. (McDonald et al. 2009.)
Isossa-Britanniassa on 2000-luvun alusta alkaen otettu käyttöön perusterveydenhuollossa taloudellisia kannustimia kliinisen laadun parantamiseksi ja hoidon nopeamman
saatavuuden varmistamiseksi. Potilasraporttien (2003–2007) ja satunnaishaastattelujen
perusteella on tutkittu hoidon laatua, johon on liitetty hoitoon pääsy, viestintä, hoidon jatkuvuus, koordinaatio, sairaanhoito ja asiakastyytyväisyys. Kyselylomake on lähetetty satunnaisille aikuispotilaille, joilla ei ollut todettu kroonista sairautta, ja aikuispotilaille, joilla oli
todettu krooninen sairaus. Kummassakaan potilasryhmässä ei vuosina 2003–2007 raportoitu merkittäviä hoidon laadun muutoksia viestinnässä, sairaanhoidossa, koordinaatiossa
ja asiakastyytyväisyydessä. Hoitoon pääsy on parantunut merkittävästi potilailla, joilla on
ollut krooninen sairaus, mutta ei satunnaisilla potilailla. Kroonista sairautta sairastavien
potilaiden hoidon saatavuus on parantunut hieman, mutta kaikkien potilaiden on ollut
hieman vaikeampi saada hoitoon jatkuvuutta. Kannustimilla on suosittu lyhytaikaisia pikavastaanottoja. Tutkimuksen perusteella edellä mainittujen vaikutusten mahdollisuus on
otettava huomioon uusissa palkkausjärjestelmissä. (Campbell et al. 2010.)
Taloudelliset kannustimet ovat voineet toimia jonkin taudin kohdalla, jolloin perusterveydenhuollon kustannukset ovat vieneet vähemmän aikaa, mutta enemmän muilla
sairausalueilla tai muilla potilasryhmillä, jolloin hoidon laadun ja kustannusten kokonaisvaikutuksia on ollut vaikea määrittää (Steel et al. 2007; Sutton et al. 2010; Eisenberg et al.
2017; Petersen et al. 2017; Gupta et al. 2019). Sama on todettu ennaltaehkäisevissä toiminnoissa, kuten syöpäseulonnoissa (Mauro et al. 2019).
Sekapohjaisten taloudellisten palkitsemisjärjestelmien käyttö perusterveydenhuollossa
on lisääntynyt monissa maissa. Tavoitteena on ollut parantaa toiminnan ja palvelun suo-
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rituskykyä sekä laatua. Yleislääkäreille suunnattu laatua ja tuloksia koskeva kehys (QOF)
on ollut esimerkki suuresta koko järjestelmän laajuisesta uudistuksesta Isossa-Britanniassa.
Huolimatta sekapohjaisten palkitsemisjärjestelmien ja ohjelmien suosiosta on kuitenkin
saatu vain vähän näyttöä siitä, miten ne ovat onnistuneet parantamaan perusterveydenhuollon laatua, tai siitä, onko tällainen lähestymistapa kustannustehokasta verrattuna muihin hoidon laadun parantamistapoihin. (Steel et al. 2007.)
Perusterveydenhoidossa sekamuotoisten maksujärjestelmien käyttö, mukaan lukien taloudelliset kannustimet, joilla palkitaan ”suorituskykyä” ja ”laatua”, on lisääntynyt useissa
maissa. Vastaavia maksujärjestelmiä on sadoittain käytössä Yhdysvalloissa. Maksujärjestelmiin on liitetty laatujärjestelmät, kapitaatiomaksut, suorituskyvyn osatekijät ja palvelumaksut. (Timbie et al. 2017.)
Systemaattiseen katsaukseen perustuvassa tutkimuksessa on arvioitu lukuisia matalan
tulotason maille merkityksellisiä tulospalkkajärjestelyjä, jotka kohdistuvat terveydenhuoltojärjestelmien eri tasoihin. Mukana on ollut harvoin raportoituja sosiaalisia tuloksia,
resurssien käyttöä, pääomavaikutuksia tai ei-toivottuja vaikutuksia. Tutkimusten rahoitusjärjestelyjen vaikutukset ovat osoittautuneet epävarmoiksi, koska riittäviä tietoja ei ole
ollut saatavilla esimerkiksi ulkoisesta rahoitustuesta, mahdollisista osamaksuista, suoritus
kykypalkkioiden määrittelystä ja maksusta eikä palveluntarjoajien kannustimista. Matalan
tulotason maissakin tarvitaan lisätutkimuksia, joissa arvioidaan tulospalkkajärjestelyjen
vaikutuksia. Järjestelmällisten tarkastelujen on sisällettävä kaikki tulokset, jotka ovat merkityksellisiä päätöksentekijöille ja rahoitusjärjestelyjen muutosten kohteille. (Wiysonge et
al. 2017.)

2.2.8

Maksutapojen vaikutus perusterveydenhuoltoon

Useat systemaattiset katsaukset ovat arvioineet palkitsemiseen käytetyn maksun vaikutuksia yksittäisille terveyspalvelujen tarjoajille (Gosden et al. 2000; Van Herck et al. 2010;
Flodgren et al. 2011; Flodgren et al. 2016; Scott et al. 2011).
Giuffrida työryhmineen (1999) keskittyi katsauksessaan ainoastaan tavoitetason maksuihin. Tutkimuksista saatava näyttö ei ole ollut riittävää, jotta on voitu saada selkeä vastaus
kysymykseen, voiko tavoitetasosta saatu korvaus parantaa perusterveydenhuollon laatua
(Giuffrida et al. 1999).
Gosden työryhmineen (2000) on verrannut erilaisia maksutapoja, jotka ovat voineet
vaikuttaa perusterveydenhuollon lääkäreiden toimintatapaan. Tehdyssä katsauksessa on
havaittu yksittäistä näyttöä, että perusterveydenhuollon lääkäreillä maksutapa on vaikuttanut heidän vastaanottokäyttäytymiseensä. Löydöksiä ei ole voitu yleistää, vaan on päädytty
ehdottamaan yhteistä toimintamallia maksujärjestelmien vaikutusten arviointiin (Gosden
et al. 2000).
Scott työryhmineen (2011) on tarkastellut terveydenhuollon ammattilaisten palkkioita ja ottanut mukaan vastaanottojen lisäksi myös lääkäriryhmät. Katsauksessa on todettu,
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että palvelujen laadun parantamisessa rahoituskannustimien käyttö perusterveydenhuollon lääkäreille on lisääntynyt. Palkkiomaksujen täytäntöönpanossa on suositeltu edettävän
tarkkojen tutkimussuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi tutkimussuunnitelmissa on kuvattava
johdonmukaisesti maksujärjestelmän tyyppi lähtötilanteessa tai kontrolliryhmässä sekä se,
miten lääketieteellisille ryhmille suoritetut maksut on käytetty ja jaettu ryhmien sisällä, ja
mikä on ollut uusien maksujen prosenttiosuus kokonaistuloista. (Scott et al. 2011.)
Brocklehurst työryhmineen (2013) on keskittynyt hammaslääkäreiden vastaanottotoimintaan perusterveydenhuollossa. Katsauksessa on todettu, että palkkausjärjestelmien
taloudelliset kannustimet ovat voineet aiheuttaa muutoksia perusterveydenhuollon hammaslääkäreiden toimintatapaan. Katsauksessa on suositeltu kyseiselle palvelualalle lisätutkimuksia, joissa otetaan huomioon rahoituskannustimien mahdollinen vaikutus hammaslääkäreiden toimintatapaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, miten kannustimet
vaikuttavat potilaiden hoitotuloksiin. (Broclehurst et al. 2013.)
Flodgren työryhmineen (2011) on arvioinut katsauksessaan taloudellisten kannustimien tehokkuutta terveydenhuollon ammattilaisten käyttäytymisessä ja potilastuloksissa.
Katsauksen mukaan taloudelliset kannustimet ovat saattaneet olla tehokkaita terveydenhuollon ammattikäytännön muuttamisessa. Tutkimusten löydöksissä on ollut kuitenkin
vakavia metodologisia rajoituksia, minkä takia näytön taso on ollut heikkoa ja tulosten
yleistettävyys on jäänyt hyvin huonolle tasolle. Tutkimuksissa ei ole löytynyt näyttöä rahoituskannustimien vaikutuksesta potilastuloksiin. (Flodgren 2011.)
Yuan työryhmineen (2017) on tarkastellut ja arvioinut katsauksessaan erilaisten palkan
tai palkkion maksutapojen vaikutusta perusterveydenhuollon suorituskykyyn ja analysoinut erilaisissa toimintamalleissa ilmeneviä maksumenetelmien vaikutuseroja. Tutkimuksissa on keskitytty tarkastelemaan palkkio- ja maksujärjestelmien vaikutusta erityisesti avoterveydenhuoltopalveluissa. Katsauksen tutkimuksissa on verrattu erilaisia maksutapoja
keskenään perusterveydenhuollossa (Yuan et al. 2017). Vertailtavia maksutapoja ovat olleet
kokonaismäärärahaan sidotut talousarviot, rivikohtaiset talousarviot, kapitaatio, palvelumaksujärjestelmä kiinteänä ja rajoittamattomana, tulospalkkajärjestelmä sekä sekamaksu.
Katsauksen tutkimusparametreina ovat olleet palvelun tarjoamisen tulokset, potilaiden
tulokset, terveydenhuollon tarjoajien tulokset, palveluntarjoajien kustannukset ja muut
haittavaikutukset.
Yuanin (2017) katsauksessa on ollut mukana 21 tutkimusta, jotka on tehty perusterveydenhuollon ja mielenterveydenhuollon laitoksissa. Katsauksessa on ollut kolmenlaisia
vertailuja palkkiomaksutavoista. Tulospalkkajärjestelmää yhdistettynä johonkin jo olemassa olevaan maksutapaan on verrattu käytössä olleeseen maksutapaan. Kapitaation ja tulospalkkauksen yhdistelmää on verrattu palvelumaksujärjestelmään. Kapitaatiota on verrattu
palvelumaksuun. (Yuan et al. 2017.)
Enemmistö mukana olevien tutkimusten lopputuloksista on luokiteltu kahteen tyyppiin: palveluiden tarjonnan ja potilaiden lopputuloksiin. Tarjonnan lopputuloksiin on sisältynyt palvelutarjonnan määrä ja laatu. Nämä lopputulokset ovat sisältäneet palveluja,
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jotka ovat liittyneet muun muassa kroonisten sairauksien riskitekijöiden seurantaan (An
et al. 2008; Bardach et al. 2013; Petersen et al. 2013; Roski et al. 2003; Serumaga et al.
2011; Hillman et al. 1998; Hillman et al. 1999; Rudasingwa 2015) sekä yleiseen avohoidon konsultointiin (Yip et al. 2014). Esimerkkeinä lopputuloksista ovat olleet tupakoinnin
lopettaneiden määrän kasvu (An et al. 2008), suositusten mukaista lääkitystä käyttävien
verenpainepotilaiden prosenttiosuuden kasvu (Petersen et al. 2013), tai sellaisten avohoitopotilaiden prosenttiosuuden kasvu, joille määrättiin antibiootteja (Yip et al. 2014). Potilaan lopputulos on sisältänyt potilaiden terveyspalvelujen hyödyntämisen, väliaikaisen
ja lopullisen terveydentilan muutokset, joita palveluntarjoajat eivät ole voineet täysin hallita. Tämä luokittelu on kattanut äitiysajan ja lapsuuden ajan terveydenhuollon palvelut
(Basinga et al. 2011; Soeters et al. 2008; Soeters et al. 2011; Bonfrer et al. 2014; Engineer
et al. 2016; Rudasingwa et al. 2015) sekä kroonisten sairauksien riskitekijöiden seurannan
(Alshamsan et al. 2012; Bardach et al. 2013; Lee et al. 2011; Petersen et al. 2013; Roski et
al. 2003; Serumaga et al. 2011). Esimerkkeinä ovat olleet prosenttiosuus 12–23 kuukauden
ikäisistä lapsista, jotka on täysin rokotettu (Basinga et al. 2011), prosenttiosuus väestöstä,
joka on ollut kolesteroliseurannassa (Bardach et al. 2013), diabetespotilaiden glykosoitunut
hemoglobiinitaso (Alshamsan et al. 2012) tai prosenttiosuus tupakoitsijoista, jotka ovat lopettaneet tupakoinnin seitsemän päivän ajaksi (Roski et al. 2003). Yuanin katsaukseen on
kuulunut tutkimus, jossa on arvioitu kapitaation vaikutuksia verrattuna palvelumaksuun.
Katsaus on sisältänyt myös palvelun kustannukset tuloksina, mukaan lukien kaikki sairaalakustannukset ja alle 18-vuotiaiden kokonaishoitokustannukset (Catalano et al. 2000).
Yuanin (2017) katsauksen perusteella tulospalkkajärjestelmät ovat luultavasti hieman
lisänneet palveluntarjoajilla tiettyjen testien ja hoitojen käyttöä. Tulospalkkauksen käyttö
on näyttänyt johtaneen todennäköisesti vähäiseen tai olemattomaan eroon palveluntarjoa
jien laadun varmistuksen noudattamisessa. Tulos- ja suoritepalkkauksen käyttö on johtanut
vain vähäiseen eroon potilaan terveydenhuollon palvelujen käytössä (Yuan et al. 2017).
Yuanin (2017) katsauksessa on verrattu myös kapitaatiota ja tulospalkkajärjestelmää
palvelumaksujärjestelmään. Kapitaatiomalli yhdessä suorituskykyä parantavan tulospalkkauksen kanssa on raportoitu vähentävän tavoitteen mukaisesti antibioottihoitojen määräämistä verrattuna palvelumaksujärjestelmään. Kapitaatiomallia on myös yritetty verrata
palvelumaksujärjestelmiin. Asiaankuuluvia tutkimuksia, joissa olisi tutkittu näitä maksutapajärjestelmiä, ei katsauksessa löydetty. (Yuan et al. 2017.)
Jian (2015) työryhmineen on laajentanut katsauksessaan tarkastelun soveltamisalaa siten, että se on sisältänyt kaikki terveydenhuollon ammattilaiset perusterveydenhuollossa
ja kaikki maksutavat, jotka ovat voineet muuttaa heidän toimintatapaansa. Jianin päivitetyssä katsauksessa (2021) tavoitteena on ollut arvioida eri maksutapojen vaikutusta terveydenhuollon palvelutarjoajiin. Tutkimukset on tehty korkean elintason maissa. Katsauksen
tekijät ovat löytäneet 27 tutkimusta. Katsaus on viitannut siihen, että erilaiset maksutavat
ovat voineet vaikuttaa terveydenhuollon tarjoajien käyttäytymiseen sekä myönteisesti että
kielteisesti. Terveydenhuollon palvelutarjoajia on voitu kannustaa tarjoamaan enemmän
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erityispalveluja, mutta samalla heitä on voitu myös kannustaa tarjoamaan tarpeettomia
palveluja. Katsauksessa on korostettu parempaa ymmärrystä ja tietoa, miten terveydenhuollossa palvelujen tarjoajien palkkiot vaikuttavat terveydenhuoltopalveluihin, terveydenhuollon tarjoajien työmoraaliin ja työmäärään sekä potilaiden terveyteen. Katsauksessa
on todettu, että palvelumaksutason nousu on todennäköisesti lisännyt terveydenhuoltopalvelujen tarjonnan määrää kohtalaisen varmalla näytöllä. Tulos- ja suoritekykypalkkio
on voinut tutkimuksissa hieman parantaa palvelujen laatua kohdennetuissa olosuhteissa,
mutta löydöksestä on saatu heikko näytön varmuus. Maksutapojen muutosten vaikutukset terveystuloksiin ovat olleet epävarmoja. Löydökset eivät ole olleet riittäviä, kun on tutkittu esimerkiksi maksutapojen ominaisuuksien vaikutusta, kuten kannustimien kokoa ja
suorituskykytoimenpiteiden tyyppiä. Lisäksi näyttö on jäänyt erittäin epävarmaksi, mikäli
palveluntuottajat eivät olleet saaneet maksumallien muuttamiseen lisärahoitusta. ( Jia et al.
2015; Jia et al. 2021.)
Tutkimuksissa ja katsauksissa on pyritty selvittämään, miten terveydenhuollon ammattilaiset ovat toimineet tarjotessaan perusterveydenhuollon palveluja sekä miten toiminnan
muutostoimenpiteet ovat johtaneet väestön terveydentilan välittömään paranemiseen,
terveydenhuoltomenojen valvontaan ja terveydenhuoltojärjestelmän suorituskykyyn.
Toimenpiteiden kuvaus on ollut useissa tutkimuksissa yhteenveto terveydenhuollon ammattilaisten toimintatapojen taustatekijöistä (Rowe et al. 2005; WHO 2000). Toimintamallien muutoskannustimia ja erilaisia maksutapoja on toteutettu joidenkin hallitusten,
sairausvakuutuslaitosten ja terveydenhuollon järjestöjen toimesta. Erilaisia maksutapoja
on voitu käyttää terveydenhuollon organisaatioille, terveydenhuollon ammattihenkilöryh
mille tai yksittäisille terveydenhuollon ammattilaisille riippuen asetetusta tulostavoitteesta.
(Gosden et al. 2001; Preker et al. 2005; Scott et al. 2011; Gillam et al. 2012.)
Tulospalkkausohjelmien hyötyjen on aiemmissa katsauksissa raportoitu olleen epävarmoja. Katsauksien päivityksissä tutkimuksellisia näkökulmia on laajennettu, jolloin on
tarkasteltu muun muassa lääkärille, ryhmälle, esimies- tai laitostasolle suunnattujen tulos
palkkaohjelmien vaikutuksia hoitoprosessiin ja potilastuloksiin poliklinikka- ja vuode
osastoympäristössä. Heikko tutkimusnäyttö on viitannut siihen, että tulospalkkaohjelmat
ensihoitoympäristössä ovat voineet parantaa hoitoprosessin tuloksia lyhyellä aikavälillä
(2–3 vuotta), kun taas tiedot pitkäaikaisvaikutuksista ovat olleet vähäisiä. Monet tutkimukset on tehty Isossa-Britanniassa, jossa kannustimet ovat olleet suurempia kuin Yhdysvalloissa. Suurimmat tulosparannukset on nähty alueilla, joilla perustaso on ollut lähtökohtaisesti heikko. Tulospalkkaohjelmat ovat voineet liittyä parantuneisiin hoitoprosesseihin
ensihoitoympäristössä, mutta johdonmukaisesti positiivisia yhteyksiä ei ole osoitettu missään ympäristössä. (Mendelson et al. 2017.)
Sairaalaolosuhteissa tehdyn tutkimuksen perusteella tulospalkkauksen vaikutukset potilastuloksiin ovat olleet enintään pieniä riippumatta suunnittelu- ja taustatekijöistä. Tutkimus on osoittanut, että lisätuilla on voitu saavuttaa vain pieniä lyhytaikaisia mutta kestämättömiä vaikutuksia. Lisäksi tutkimuksen johtopäätöksissä on todettu, että muut työhön
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liittyvät tekijät ovat näyttäneet olevan hieman tehokkaampia muutosvaikuttajia kuin laadun parantamisesta maksettavat palkkiomaksut. (Mathes et al. 2019.)
Patel (2018) työryhmineen on tehnyt kirjallisuuskatsauksen, jonka perusteella tulos
palkkausohjelmien onnistumiseen vaikuttavat rakenteelliset, institutionaaliset ja organisatoriset tekijät. Katsaus on tehty matalan ja keskitulotason maissa äitiys- ja lasten
terveydenhuollon laadun parantamisesta, mutta tulokset ovat hyödynnettävissä muuallekin
perusterveydenhuoltoon. Suurimmassa osassa tutkimuksista on havaittu tulospalkkauksen
myönteinen vaikutus hoitopisteiden laatuun. Tulospalkkausohjelmien todennäköiseen onnistumiseen liittyviä rakenteellisia tekijöitä ovat olleet terveydenhuoltoalan työntekijöiden
mukaanotto päätöksentekoon, jolloin on voitu muun muassa vähentää seurantamittareiden määrää. Organisatorisia tekijöitä ovat olleet riittävät kannustinpalkkiot. Tulospalkkaohjelmat toteutuivat erillisesti toteutettuina paremmin, kun ne oli otettu käyttöön muiden terveysuudistusten ja rahoituksen lisäämiseksi. Tulos- ja suoritepalkkaohjelma ei ole
ollut yksittäinen toimenpide vaan pikemminkin joukko lähestymistapoja, joissa on ollut
huomattavaa vaihtelua ja monimutkaisuutta siinä, miten ohjelmiin on sisällytetty hoidon
laatuun liittyviä näkökohtia. Tulospalkkauksella on todettu olleen positiivista vaikutusta
äitiys- ja lastenterveydenhuoltopalvelujen laatuun. (Patel 2018.)
Julkaistujen tutkimusten perusteella henkilöstön palkkausjärjestelmiä ja seurantamittaristoja tulee suunnitella yhdessä koko palveluyksikön henkilöstön kanssa. Lisäksi seurantamittaristoa tulee päivittää säännöllisesti 1–2 vuoden välein, koska näin varmistetaan
koko toimintayksikössä palveluvalikon tasa-arvoisuus ja laatu. Päivitys varmistaa myös sen,
etteivät eri henkilöstöryhmät pääse hallitsemattomasti optimoimaan omaa taloudellista
hyötyään. Palkkioiden ja palkan maksutapojen sekä taloudellisten kannustimien on raportoitu voivan muuttaa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten toiminta
tapaa. Koko perusterveydenhuollon organisaation tuotos ja suorituskyky ovat voineet tätä
kautta muuttua. (Giuffrida et al. 1999; Scott et al. 2011; Yuan et al. 2017.) Tutkimusten
perusteella voi todeta, että palkkauksella on mahdollista parantaa diagnoosien kirjaamista silloin, kun se on osa laajempaa perusterveydenhuollon palvelujen kehittämishanketta.
Asianmukaisten maksutapajärjestelmien suunnittelu on keskeinen kysymys valtioille, sairausvakuutusjärjestöille, sairaanhoitopiireille, kuntayhtymille sekä todennäköisesti tulevaisuudessa Suomessa hyvinvointialueille, jotka ovat terveydenhuoltopalvelujen ostajia.
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2.3 Tietojärjestelmämuistutusten vaikutukset
perusterveydenhuollon toimintaan
2.3.1

Yksittäisten sähköisten muistutusten vaikutukset terveydenhuollossa

Alun perin paperipohjaiset muistutukset ovat vuosien kuluessa kehittyneet yksinkertaisista manuaalisista muistiinpanoista ja kaavioista kehittyneisiin sähköisiin tuloste- tai esite
ohjeisiin potilastietojärjestelmien päätöksenteon tueksi. Näitä ovat olleet esimerkiksi
muistutukset influenssarokotuksen tarpeesta, protokollien noudattamisesta tai antikoagulanttiseurannasta (Pantoja et al. 2019). 1990-luvun alusta on tutkittu sähköisen sairauskertomuksen vaikutusta terveydenhuoltoon. Monet tietokonejärjestelmiä käyttävät lääkärit
eivät kuitenkaan lukuisten eri syiden vuoksi ole pystyneet hyödyntämään järjestelmien
antamaa tukea. Sähköiset sairauskertomukset ovat parantaneet merkittävästi nimenomaan
niiden käyttöön sitoutuneiden lääkäreiden ennaltaehkäiseviä terveydenhuollon toimenpiteitä. Terveydenhuollon tietojärjestelmissä ovat 1990-luvun alusta yleistyneet seurantakäyntien ja -toimenpiteiden sekä rokotusten muistutukset, kuten muistutus suoliston tähystystutkimuksesta sekä jäykkäkouristus-, influenssa- ja pneumokokkirokotuksesta. (Tape
et al. 1993.)
Lääkäreille suunnattu tietojärjestelmämuistutus on muuttanut immunokatosyndrooman (AIDS) ja sen aiheuttaman viruksen (HIV) hoitoprosessia perusterveydenhuollossa.
Lääkärit muuttivat toimintatapaansa laboratoriolöydöksiin liittyvien muistutuksien perusteella. HIV-tartunnan saaneista potilaista on joutunut tämän ennaltaehkäisevän tietojärjestelmähälytyksen ansiosta pienempi osuus suoraan sairaalaan kuin ennen sähköisen
muistutuksen käyttöä (Safran et al. 1995). Samoin diabeteksen hoidon kannalta tärkeiden
muuttujien on raportoitu olevan riittävän luotettavia. Kyseisiä taudin muuttujia havainnoimalla järjestelmä on saattanut ehdottaa muistutuksia muun muassa insuliiniannoksen
säätämisestä ja hyperkolesterolemian hoidon tehostamisesta (McDonald et al. 1996).
Sairaalaoloissa on havaittu, että niin sanotut laiminlyöntivirheet ovat olleet yleinen syy
järjestelmän hoitovirheisiin. Lääkärit eivät ole riittävän kattavasti toteuttaneet laboratorio
tilauksia tai hoitoja, jotka olisivat olleet tarpeen aiempien testien tai hoitojen seurannan
kannalta (Overhage et al. 1997). Muistutusinterventioon osallistuneet lääkärit ovat tehneet
ehdotetut laboratoriolähetteet 46,3 prosentissa tapauksista, kun kontrollilääkäreillä tämä
on tapahtunut vain 21,9 prosentilla. Lääkäreille suunnatut sähköiset tietojärjestämämuistutukset ovat olleet tehokas keino vähentää virheitä ja parantaa sovittujen toimintatapojen
noudattamista (Overhage et al. 1997). Muistutusten on raportoitu olleen myös tehokkaita,
jotta lääkärit eivät ole tehneet turhia laboratoriotestien tilauksia (Bates et al. 1999).
Tietojärjestelmämuistutusten on esitetty 2000-luvun alussa olleen tehokkaita perusterveydenhuollossa. Myöhemmin myös sairaaloissa on raportoitu sähköisten muistutusten
kasvattaneen merkittävästi ennaltaehkäisevien hoitomuotojen määrää (Dexter et al. 2001).
Sähköisten muistutusten on tutkimuksessa raportoitu edistävän asianmukaisten veren
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ohennushoitojen aloitusta ja vähentävän aivohalvausriskiä (Holt et al. 2017). Muistutusjärjestelmän vaikutusta on arvioitu tutkimuksessa, joka on arvioinut eteisvärinään liittyvän
aivohalvauksen riskiä. Tutkimuksen tuloksena on raportoitu, että eteisvärinässä aivohalvauksen automaattinen riskinarviointi ja konsultaation aikainen kannustaminen lääkitykseen ovat olleet toteuttamiskelpoisia ja yleisesti hyväksyttäviä toimintatapoja. Nämä toimet
eivät kuitenkaan poistaneet huolta verenvuotoriskistä käytettäessä verenohennuslääkitystä.
(Holt et al. 2018.)
Sähköisessä muistutustutkimuksessa on todettu, että muistutus yleislääkärille ei ole
lisännyt verenohennuslääkitystä potilailla, joilla on ollut eteisvärinä ja kohonnut aivohalvausriski. Lääkärit eivät ole määränneet verenohennuslääkitystä potilaille, koska he ovat
kokeneet verenvuotoriskin liian suureksi tai aivohalvausriskin liian alhaiseksi (Ashburner
et al. 2018).
Sähköisen muistutuksen vaikutusta yleislääkäreiden lähetemääräyksiin on tutkittu korkean riskin diabeetikkopotilailla Italiassa. Sähköisen muistutuksen vaikutuksen arvioitiin
olleen merkityksellinen potilailla, joilla on ollut yksi tai useampi kardiovaskulaarinen riskitekijä. Sähköisen muistutuksen merkitys ei ole ollut yhtä merkittävä potilailla, joilla ei ole
ollut aiempia sydän- ja verisuonisairauksia, tai potilailla, joilla jo on ollut kardiovaskulaarinen tauti. (Filippi et al. 2003.)
Kanadalaisessa tutkimuksessa on pyritty selvittämään, onko lääkäreiden määräämiä
sopimattomia lääkemääräyksiä ollut mahdollista vähentää sähköisten potilastietojärjestelmien avulla. Tutkimuksen pohjalta on raportoitu, että lääkäreiden pääsy tietojärjestelmän täydellisiin lääkeprofiileihin ja mahdollisia reseptilääkkeitä koskeviin hälytyksiin on
vähentänyt mahdollisesti sopimattomien reseptilääkkeiden käytön. Sähköisen potilastietojärjestelmän ansiosta lääkäreiden toimintatavassa on ollut eroja siinä, miten he lopettavat
sopimattomat reseptit (Tamblyn et al. 2003). Sähköisessä potilastietojärjestelmässä lääkelistojen ylläpitoon liittyvää muistutusväsymystä ei ole tutkimuksessa arvioitu.
Potilastiedoissa olevia lääkäreille suunnattuja muistutushälytyksiä on arvioitu suolistosyövän seulontaohjelman (FIT = ulosteen immunokemiallinen testi) edistämiseksi tehdyssä
espanjalaisessa perusterveydenhuollon tutkimuksessa. Suolistosyövän seulontaan osallistumisaste on ollut alle suositeltujen eurooppalaisten tavoitteiden. Tavoitteena on ollut lisätä
yksilöiden osallistumista järjestäytyneeseen, väestöpohjaiseen suolistosyövän seulontaohjelmaan tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Muistutushälytyksen käytön on todettu parantavan tilastollisesti merkittävästi FIT-pohjaisen suolistosyövän seulontaohjelmaan osallistumista. (Guiriguet et al. 2016.) Sähköisten muistutusten ja hälytysten suhteen positiivisia
tuloksia on saavutettu myös Kaiser Permanentessa, jossa on testattu yli 15 vuotta aiemmin
tietojärjestelmään asennetun off-line-hälytysliputuksen vaikutusta verrattuna tapahtumien
seurantaan. Joukko potilaita, jotka ovat saaneet muistutuksen, tunnistettiin off-line-tietoanalyysillä ja heidän päivystyksellisiin sähköisiin sairaalarekistereihinsä on asetettu lippu.
Off-line-analyysi on osoittautunut Kaiser Permanente järjestelmässä tehokkaaksi menetelmäksi aloittaa potilaiden hoito liputuksen avulla (Krall et al. 2004). Tietojärjestelmämuis-
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tutusten on raportoitu vaikuttaneen laboratoriolähetteiden perusteella lasten korvatulehduslääkkeiden määräyskäytäntöihin, jotka ovat yhdenmukaistuneet Washingtonin alueella
tehdyn kontrollitutkimuksen mukaan (Christakis et al. 2011).
Lääkäreille suunnattua sähköistä muistutusjärjestelmää on tutkittu siten, miten se
vaikuttaa pitkäaikaislääkityksen noudattamiseen. Katsaustutkimuksessa on todettu, että
hoidon tehoa ja kliinisiä tuloksia heikentää se, että lääkkeiden käyttöohjeita ei noudateta
oikein. Kroonisiin sairauksiin liittyvien pitkäaikaisten lääkehoitojen ohjeita on noudatettu keskimäärin noin 50 prosentissa tapauksista. Tehokkaiksi todettuja strategioita on ollut
kuitenkin monimutkaista ja vaikeaa toteuttaa vastaanotoilla. Lääkäreillä on ollut taipumus
yliarvioida sitä, että potilaat ottaisivat lääkkeensä ohjeiden mukaisesti. Katsauksessa on
arvioitu toimenpiteen vaikutuksia potilaiden hoitotuloksiin, terveydenhuollon resurssien
käyttöön ja hoitoprosesseihin. Näytön varmuus on jäänyt katsauksessa kuitenkin heikoksi,
mikä on johtunut pääasiassa merkittävästä tutkimusharhasta ja siitä, että tutkimukset ovat
olleet rakenteeltaan hyvin heterogeenisia. (Zaugg et al. 2018.)
Lukuisissa tutkimuksissa on analysoitu sitä, miten sähköisillä muistutusinterventioilla
voidaan parantaa lääkärin vastaanoton toimintatapoja. Potilastietojärjestelmien sähköisten
muistutusten samoin kuin erilaisten terveydenhuollon laatukriteerien ja indikaattorilistojen tavoite on ollut parantaa järjestelmän suorituskykyä, hoidon laatua ja vaikuttavuutta.
Useimmissa tutkimuksissa on raportoitu muistutusten pienestä tai kohtalaisesta vaikutuksesta. (Shojania et al. 2009; Jacobson-Vann et al. 2018; Kahn et al. 2018.)
Espanjalaisessa tutkimuksessa on verrattu perusterveydenhuollossa sähköisten hoitopistemuistutusten tehokkuutta kuukausittaiseen kymmenen kliinisen suositusohjeen noudattamiseen. Tutkimuksessa kontrolliryhmä on saanut vain kuukausipalautteen, kun taas
interventioryhmä on saanut kuukausipalautteen lisäksi sähköisen muistutuksen kymmenestä kliinisestä hoidon seurantatilasta. Tutkimus on kohdistunut kaikkiin lääkäreihin ja
sairaanhoitajiin Institut Català de la Salutin alueella, jossa on työskennellyt noin 6600 terveydenhuollon ammattilaista. Tehokkaimman muistutuksen on todettu olleen diabeettisen
retinopatian seulonnassa, kun taas vähiten tehokkaita muistutuksia ovat olleet glykosoituneen hemoglobiinin mittaaminen ja tupakoinnin lopettamiseen kannustaminen. Kyseisen
tutkimuksen perusteella sähköiset muistutukset ovat osoittautuneet tehokkaammaksi kuin
kuukausipalautejärjestelmä. (Coma et al. 2019.)
Portugalilaisessa tutkimuksessa viisi hallinnollista terveysaluetta on saanut vuodesta
2014 vuoteen 2016 valita käyttöönsä kukin erikseen osan saatavilla olevista laatumittareista. Tutkimuksen tuloksien mukaan terveydenhuollon hallintoalueilla vain seurannassa olleiden laatumittareiden indikaattoriosat ovat parantuneet selvimmin. (Da Luz Pereira et al.
2021.)
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2.3.1.1 Sähköisten potilasmuistutusten vaikutukset perusterveydenhuollossa
Yhdysvaltalaisessa sähköisessä muistutustutkimuksessa on arvioitu lääkäreiden vastaanotoilla käyttöön otetun diabeteksen hoitoon liittyvän potilaskohtaisen muistutusjärjestelmän vaikutusta. Potilaskohtaisella päätöksenteon tuella on arvioitu voitavan parantaa
diabeteksen hoitoon liittyviä seurantamuuttujien arvoja. (Meigs et al. 2003.) Uudessa-Seelannissa on tutkittu tietokonemuistutuksen tehokkuutta diabeteksen seulontatutkimuksessa. Potilasvastaanotto- ja tietokonemuistutusten sekä molempien muistutusten yhteiskäytön on raportoitu olleen tehokkaita verrattuna tavalliseen hoitoon. Potilasvastaanotoilla
saatujen ja tietokoneiden muistutusten on arvioitu olleen tehokkaita menetelmiä lisätä
diabeteksen seulontaa. (Kenealy et al. 2005.)
Muistutusjärjestelmän vaikutusta ennaltaehkäisevään hoitoprosessiin on arvioitu
australialaisessa tutkimuksessa, jossa potilaille on toteutettu automaattinen muistutusjärjestelmä 12 ennaltaehkäisevästä hoitoprosessista. Tutkimusoletuksena on ollut, että ennaltaehkäisevällä hoidolla on tärkeä rooli yleislääkärin vastaanotolla, vaikka lääkäreiden
mahdollisuudet ennaltaehkäisyyn valitettavan usein on menetetty. Muistutukset ovat
lisänneet ehkäisytoimenpiteisiin osallistumista tilastollisesti merkitsevästi vain osassa toiminnoista, kuten jäykkäkouristus- ja pneumokokkirokotukset sekä allergioiden ja painon
kirjaaminen. Muistutukset ovat näyttäneet lisäävän vähäisesti osallistumista MPR-rokotuksiin ja Papa-tutkimuksiin sekä tupakoinnin ja verenpaineen kirjaukseen. Passiivisilla
sähköisillä muistutuksilla on arvioitu olleen potentiaalia lisätä ennaltaehkäisevää hoitoa.
(Frank et al. 2004.) Samaan johtopäätökseen on päädytty tutkimuksessa, jossa on todettu
sähköisten tietojärjestelmämuistutusten pystyvän automaattisesti käsittelemään useita aiheita ja parantamaan toiminnan laatua (Kawamoto et al. 2005).
Potilaiden muistutus- ja kutsujärjestelmien tutkimuskatsauksen tavoitteena on ollut
löytää tekijöitä, joilla on voinut parantaa rokotusasteen peittävyyttä, koska lasten ja aikuisten rokotusten kattavuustasot eivät olleet saavuttaneet optimaalisia tavoitteita. Katsauksen
yhteenvedossa on päädytty toteamaan, että potilaille suunnatut muistutus- ja kutsujärjestelmät ovat olleet perusterveydenhuollossa todennäköisesti tehokkaita lisäämään immunisaatioita saavan kohdeväestön osuutta. ( Jacobson-Vann et al. 2018.)
2.3.1.2 Päätöksentuen yhteydessä olevien muistutusten vaikutus terveydenhuollossa
Kliinisten hoitosuositusten (Clinic Practice Guideline) käytön on raportoitu olleen epäjohdonmukaista ennen päätöksentukiohjelmistoissa olevien sähköisten tietokonemuistutusten käyttöä, vaikka hoitosuositusten on oletettu parantavan terveydenhuollon laatua
ja potilaiden hoitotuloksia. Laajasti käytettyjen hoitosuositusten noudattamisesta tehdyn
katsauksen perusteella on raportoitu, että kyseisiä suosituksia ja ohjeita on noudatettu todennäköisesti vain epäspesifisen alaselkäkivun hallinnassa ja kilpirauhasen toimintatestien
tilaamisessa. (Flodren et al. 2016.)
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1990-luvun lopulla tavoitteena on ollut hyödyntää olemassa olevia terveydenhuollon
tietovarastoja sähköisten tietojärjestelmien muistutuspohjina, mutta siihen on tarvittu silloin vielä lisää perustutkimusta ja päätöksentekoanalyysejä interventioiden optimaalisen
käytön määrittelemiseksi (McDonald et al. 1996). Lisäksi on tarvittu yksityiskohtaisempia
päätöksenteon tukijärjestelmien arviointitutkimuksia, ennen kuin kyseiset järjestelmät on
voitu ottaa käyttöön sairaala- ja vastaanottotoiminnoissa. Riittävän hyvä tutkimusasetelma on pystytty järjestämään vain harvoissa ympäristöissä, joissa on ollut kattavat sähköiset
potilastietojärjestelmät ja lähetejärjestelmät rutiinikäytössä. Tämän pohjalta päätöksentukijärjestelmiin liittyvien sähköisten tilausjärjestelmien on uskottu yleistyvän nopeasti
sairaaloissa ja suurilla perusterveydenhuollon vastaanotoilla. (Shea et al. 1999.) Samaan
aikaan tehdyssä tutkimuksessa on raportoitu potilasvastaanoton aikana käytetyn päätöksentukiohjelmiston voineen parantaa astmapotilaiden kliinisiä hoitotuloksia (McCowan
et al. 2001).
Sähköisen päätöksentukijärjestelmän käyttöä on tutkittu perusterveydenhuollossa aikuisten astman ja angiinan hoidossa Isossa-Britanniassa. Sähköisen päätöksenteon tukijärjestelmällä ei ole raportoitu olleen merkittävää vaikutusta kummankaan sairauden osalta
hoitotoimenpiteiden hoitoprosessiin, kuten lääkemääräyksiin tai potilaan ilmoittamiin
hoitotuloksiin. Ohjelmiston käyttöasteen on todettu olleen alhainen. Tutkimuksessa on
raportoitu, että kroonisten sairauksien hallintajärjestelmä on mahdollista rakentaa tietoteknisesti. Päätöksentukijärjestelmät on kuitenkin haastavaa integroida lääkäreiden vastaanottokäynteihin, joilla kiireiset lääkärit hoitavat moniongelmaisia potilaita. (Eccles et
al. 2002.)
Potilastietojärjestelmien sähköisiin muistutuksiin liittyvässä tutkimuksessa on yhdistetty potilaille jaettava koulutusmateriaali, sähköinen päätöksentukijärjestelmä, puhelinneuvottelusta saatava taloudellinen palkkio ja ammattilaisten interaktiivinen koulutus.
Tutkimuksen johtopäätöksissä on todettu, että sähköisten muistutusten ohessa passiivisesti
toteutetut ja monimutkaiset interventiot eivät juurikaan ole muuttaneet vastaanottojen
toimintatapoja ja hoitokäytäntöjä. (Flottorp et al. 2002.)
Hollannissa on tutkittu sekä sähköisen muistutusjärjestelmän että erikseen avattavan
päätöksentuen vaikutusta dyslipidemian seulontaan ja hoitoon. Tutkimuksen perusteella
on arvioitu, että lääkäreiden päätöksentukijärjestelmien muistutusversio on parantanut
merkittävästi yleislääkäreiden dyslipidemian seulonta- ja hoitotuloksia. (van Wyk et al.
2008.)
Bostonin perusterveydenhuollossa sähköisen päätöksentuen tehokkuutta on arvioitu
laadukkaan monipuolisessa tutkimuksessa, jossa päätöksentuen avulla on pyritty kohentamaan verenpainetaudin hoitoa ja tuloksia rodullisesti monimuotoisessa potilasotoksessa.
Sähköisen päätöksentuen käyttö lääkäreillä on parantanut merkittävästi ohjeiden mukaista
lääkkeiden määräämistä tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Sähköinen päätöksenteon tuki
on parantanut asianmukaisen lääkityksen määräämistä vaikuttamatta hoidon ja yleisen verenpaineen hallinnan eroihin. (Hicks et al. 2008.)
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Indianan yliopistossa on suoritettu tutkimus lääkäreille toimitetuista ohjeisiin perustuvista hoitosuosituksista, jos he käyttävät vastaanotoillaan sähköistä potilastietojärjestelmää.
Tutkimuskohteena ovat olleet potilaat, joilla on ollut astma tai krooninen ahtauttava keuhkosairaus. Tutkimusvuoden aikana potilaat ovat tehneet keskimäärin viisi suunniteltua
perusterveydenhuollon käyntiä. Tutkimukseen osallistuneilla lääkäreillä on todettu olleen
huomattavasti korkeammat terveydenhuollon kustannukset. Lääkäreiden asennoituminen
ohjeisiin on ollut erilaista. Lääkäreille ja apteekkareille osoitettujen hoitosuosituksia koskeneiden sähköisten tietojärjestelmämuistutusten ei tutkimuksessa ole raportoitu vaikuttaneen kroonisten hengitystiepotilaiden hoitoprosessiin tai sen lopputulokseen. (Tierney
et al. 2005.)
Integroidun potilaskohtaisen sähköisen muistutusjärjestelmän vaikutusta on tutkittu
myös diabeteksen ja sepelvaltimotaudin hoidossa. Samalla on arvioitu lääkäreiden asenteita
kyseistä muistutusjärjestelmää kohtaan. Tutkimuksessa kaikkien laatutekijöiden noudattamisaste on ollut lähtötasolla alhainen. Yhteensä kolme yhdeksästä muistutuksesta on lisännyt tehokkaasti suositellun diabeteksen tai sepelvaltimotaudin hoidon tasoa. Suurin osa
lääkäreistä (76 %) on katsonut, että muistutukset ovat parantaneet hoidon laatua. Integroidun sähköisen muistutusjärjestelmän on raportoitu johtavan diabeteksen ja sepelvaltimotaudin hoidon laadun parantumiseen. Tutkimuksen perusteella parannukset olivat kuitenkin usein rajallisia ja lääkäreiden määräämien hoitojen väliset laatuerot säilyivät. (Sequist
et al. 2005.)
Sairaalaolosuhteissa tietokonemuistutusten vaikutusta on tutkittu arvioitaessa automaattisen muistutuksen vaikutusta ennaltaehkäisevien antibioottien käyttöön pitkäkestoisissa sydänleikkauksissa. Automaattisen muistutusjärjestelmän käytön on raportoitu parantaneen leikkaussalissa antibioottien ennaltaehkäisevästä käytöstä muistuttavien ohjeiden
noudattamista. (Zanetti et al. 2003.)
Sähköisen järjestelmämuistutuksen vaikutusta syöpälääkärien erytropoietiinin määräämiseen on tutkittu tapaus-kontrollitutkimuksessa. Tutkimuksen löydökset ovat tukeneet
tietoja kliinisistä muistutuksista, jotka on todettu tehokkaaksi ja hyväksi keinoksi vaikuttaa lääkärin määräämiskäyttäytymiseen ja mahdollisesti parantaa potilaiden hoidon laatua.
(Kralj et al. 2003.)
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on selvitetty (Brigham and Women Hospital, Boston)
verensiirtomenetelmien käyttöä ennen ja jälkeen tavanomaisen koulutusintervention.
Koulutuksen jälkeen on arvioitu päätöksentukitoimenpiteiden vaikutusta seuraten interventioon osallistuneiden lääkäreiden tietokoneavusteiseen tietojärjestelmään tekemiä merkintöjä. Merkinnät koskivat punasoluja, verihiutaleita ja tuoretta pakastettua plasmaa. Tutkimuksessa on raportoitu koulutuksen ja tietokonepohjaisen päätöksentuen vähentävän
sopimattomia verensiirtoja, vaikka sopimattomien verensiirtojen määrä on jäänyt edelleen
korkealle tasolle. (Rotschild et al. 2007.)
Sähköisiä tietojärjestelmiä on myös pidetty yhtenä keinona vähentää lääketieteellisiä
hoitovirheitä, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä toiminnasta tai hoidon laiminlyönnistä.
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Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on pyritty selvittämään tätä ongelmaa arvioimalla tietokonepohjaisten muistutusten vaikutuksia sydänsairauksien hoitoon. Lääkärit ovat arvioineet, että ohjeet ovat antaneet hyödyllistä tietoa, mutta muistutusten on koettu rajoittavan
heidän vastaanottotoimintaansa, eivätkä muistutukset ole olleet hyödyllisiä yksittäistä potilasta koskevassa päätöksenteossa. Sähköisen potilastietojärjestelmän tuottamat hoitosuositukset eivät tässä tutkimuksessa ole onnistuneet parantamaan hyväksyttyjen harjoittelu
ohjeiden tai tulosten noudattamista sydänpotilailla. (Tierney et al. 2003.)
Sähköisessä potilastietojärjestelmässä on tutkittu kaikkia lääkemääräyksiä. Tutkimuksessa sähköisen lääkemääräyksen kirjausjärjestelmässä on ollut ohjeistettu annosteluominaisuus, joka on ollut tehokas menetelmä yksilöitäessä potilaiden lääkehoitoa. Lääkäreiden reaktioita annostelupäätökseen ei aiemmin ollut tutkittu perusteellisesti. Ohjeistettuja
määräyksiä käyttävät lääkärit ovat valinneet suositellut annokset useammin kuin kontrolliryhmä. Valitut annokset ovat olleet merkitsevästi pienemmät interventioryhmässä kuin
kontrolliryhmässä. Tutkimuksessa on raportoitu lääkäreiden valinneen suositellun annoksen alle kolmanneksessa määräyksistä, joten ohjattu tietokoneistettu geriatrinen annostusohje on lisännyt vain vähän ohjeiden noudattamista. (Peterson et al. 2007.)
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on pyritty selvittämään, vähentääkö sähköisen tietojärjestelmämuistutuksen käyttö ennaltaehkäisevästi syvän laskimotromboosin esiintyvyyttä korkean riskin potilailla sairaalahoidossa. Sairaalahoidossa (Harvard Medical School ja
Brigham and Women Hospital) olevien potilaiden syvän laskimotromboosin ehkäisyn on
raportoitu olleen puutteellista. Sähköisen muistutusohjelman käyttöönotto on lisännyt
lääkäreillä komplikaatioiden ennaltaehkäisyvalmiutta ja vähentänyt selvästi syvän laskimo
tromboosin ja keuhkoembolian esiintyvyyttä riskipotilailla hoidettujen potilaiden keskuudessa. (Kucher et al. 2005.)
Lääkärille sähköisen lääkemääräyksen kirjoittamisen kliinisen päätöksen tuella on osoitettu parantavan lääkitysturvallisuutta aikuisilla potilailla, mutta sen hyödyllisyydestä pitkäaikaishoidossa on ollut vain vähän tietoja. Muistutuksia saaneiden lääkäreiden on raportoitu ryhtyneen vain hieman todennäköisemmin asianmukaisiin toimiin. Tutkimuksessa
on arvioitu, että näihin muistutuksiin verrattain heikko reagointitaso on viitannut siihen,
että kyseisiä järjestelmiä olisi edelleen tarkennettava ja että niiden vaikutukset lääkitysvirheisiin ja haittavaikutuksiin tulisi arvioida huolellisesti. ( Judge et al. 2006.)
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on arvioitu lääkärin kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmän tehokkuutta. Tutkimuskohteena on ollut papillomaviruksen rokotesarjan (HPV)
toteutuminen. HPV-rokotteen on todettu olevan tehokas useiden syöpien ja ano-genitaalisten syylien ehkäisyssä. Useimmat lääkärit ovat hyväksyneet rokotesuositukset, mutta
rokotuksia ei aina ole suoritettu yhdenmukaisesti ja myöhemmät tehosterokotteet ovat
jääneet väliin. Tutkimustuloksissa ei ole löydetty tilastollista eroa, onko päätöksentukijärjestelmää käytetty vai ei, vaikka interventioryhmässä rokotusmäärät ovat lisääntyneet.
(Wilkinson et al. 2019.)
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Sähköisiä potilastietojärjestelmiä arvioivan katsauksen tarkoitus on ollut tunnistaa
toimenpiteitä, joilla on voitu parantaa sähköisten potilastietojärjestelmien käyttöä perusterveydenhuollossa. Katsauksen perusteella kehittämisinterventiot on tullut kohdistaa lääkärin vastaanottojen päätöksentukijärjestelmiin ja räätälöityihin lähetemalleihin. Lisäksi
huomiota on tullut kiinnittää koulutusmateriaalien hyödynnettävyyteen kuten myös taloudellisiin kannustimiin, joilla on pyritty parantamaan sähköisten potilastietojärjestelmien
toimintojen käyttöä ja tietojen laatua. (Hamade et al. 2019.)

2.3.2

Tietokonemuistutustutkimusten systemaattista katsausarviointia

Tietokonemuistutuksia arvioivassa Cochrane-katsauksessa (Shojania et al. 2009) on ollut
mukana 28 kriteerit täyttävää tutkimusta. Katsauksessa tietokonemuistutuksista johtuva
vaikutusten suuruus on näyttänyt vaihtelevan riippuen interventio- ja kontrolliryhmille
suunnatuista oheistoimenpiteistä. Tämän ilmeisen eron on arvioitu heijastavan suurinta
vaikutusta, joka on saatu oheistoimenpiteillä interventio- ja kontrolliryhmien välille. Tietokonemuistutuksilla on havaittu voitavan saada mahdollisesti vain pieniä lisäparannuksia.
(Shojania et al. 2009.)
Tutkimuksissa toiminnan parannuksen aste ei ole näyttänyt eroavan merkittävästi sen
mukaan, onko muistutusinterventio kohdistunut määriteltyyn laatuongelmaan, kuten tietyn hoitoprosessin ali- tai ylikäyttöön (Flottorp et al. 2002; Judge et al. 2006; Peterson
et al. 2007). Muistutuksesta johtuvaa parannuksen aste-eroa ei ole todettu tutkimuksissa
potilasspesifisen muistutuksen ja yleisemmän tason muistutuksen välillä (Kenealy et al.
2005). Tutkimuksellisesti havaittavaa eroa eri interventioiden välillä ei ole todettu, onko
tutkimuksissa muistutuksille kohdistunut selitys- tai vastausvelvoite (Tierney et al. 2005).
Ne potilaat, jotka ovat saaneet muistutushälytyksiä, ovat menneet todennäköisemmin tutkimuksiin ja saaneet hoitoa verrattuna potilasryhmään vastaanotoilla, joissa muistutuksia
on annettu lääkäreille vain pyynnöstä (Shojania et al. 2009).
Katsauksien analyysissä tärkeä potentiaalinen rajoitus on ollut eri tutkimuksissa tehtyjen toimenpiteiden vaihtelevuus sekä tutkimusten raportoinnin vaihteleva aste. Tätä
ongelmaa on yritetty ratkaista poistamalla arvioitavia perusominaisuuksia, kuten sitä, vaadittiinko käyttäjiltä vastauksia vai sisälsikö muistutus potilastietoja vai ei. Monimutkaiset
toimenpiteet sekä niiden rajoitetusti kuvatut ja vaihtelevat yksityiskohdat ovat aiheuttaneet toistuvasti ongelmia, jotka ovat herättäneet keskustelua interventiotutkimusten systemaattisissa katsauksissa. (Grimshaw et al. 2003; Shojania et al. 2005; Walsh et al. 2006;
Ranji et al. 2008.)
Cochrane-katsauksissa on arvioitu erilaisten interventioiden ja interventioyhdistelmien
vaikutusta, joilla on pyritty muuttamaan terveydenhuollon toimintaa laadunparannusohjelmien (Grimshaw et al. 2003), auditoinnin ja palautteen ( Jamtvedt et al. 2006) sekä koulutuksen avulla (O’Brien et al. 2007). Lisäksi katsauksia on tehty myös hoitosuositusten
(Grimshaw et al. 2004), palveluntarjoajien käyttäytymisen ja hoito-organisaatioiden muu42

tosten (Shojania et al. 2004), auditoinnin, palautteen ja kliinikon koulutuksen (Steinman
et al. 2006) ja laadun parantamisen vaikutuksesta (Walsh et al. 2006). Yhteenvetona katsauksista on voitu todeta, että hoitotilanteessa toimitetut sähköiset muistutukset ovat saavuttaneet vaihtelevan pieniä parannuksia kohteena olevissa käyttäytymismalleissa ja hoitoprosesseissa.
Tietokoneiden muistutuksista, päätöksentukijärjestelmistä ja tietojärjestelmien hyödyntämisestä terveydenhuollossa on tehty useita katsauksia (Hunt et al. 1998; Garg et al.
2005; Dexheimer et al. 2008; Gagnon et al. 2009; Shojania et al. 2009). Katsauksissa on
todettu, että potilastietojärjestelmien sähköiset muistutukset ovat nopeuttaneet hoito
tilanteita ja ovat aikanaan edistäneet hyvin toimintakäytäntöjen muutoksia. Tällaiset
muistutukset, jotka on sisällytetty sähköisiin potilastietojärjestelmiin tai sähköisiin lääketieteellisiin tiedostoihin, ovat varoittaneet palveluntarjoajia tärkeistä hoitoon liittyvistä tiedoista. Kyseiset muistutukset ovat olleet merkityksellisiä lääkärin vastaanottotoiminnassa.
(Shojania et al. 2009.)
Aiemmat tutkimukset ovat viitanneet siihen, että sähköisten potilastietojärjestelmien
muistutukset ovat osoittautuneet lääkäreille tehokkaiksi saavuttaa aiempaa parempia tuloksia osteoporoosin seulonnassa sekä influenssa- ja pneumokokkirokotuksissa (Alemi et
al. 1996; McAdams et al. 2019). Sähköiset potilastietojärjestelmät ovat yksin parantaneet
merkittävästi rokotusten määrää. Suositustaulukoiden käyttö on näyttänyt lisäävän rokotusten määrää ja luuntiheyden seulontaa entisestään. Tutkimustulokset ovat tukeneet arviota, että lääkäreillä sähköisten rekisterien ja muistutusluetteloiden käyttö on tuottanut
suositeltua hoitoa todennäköisemmin kuin ilman edellä mainittuja sähköisiä työkaluja.
Lääkäreiden tiimi- ja moniammatillisen toimintamallin on lisäksi todettu vahvistavan suositellun hoidon toteutumista verrattuna yksin työskenteleviin lääkäreihin. (Loo et al. 2011;
Chen et al. 2011.)
Tutkimus, jossa päätöksentukiohjelma on lisätty sähköisiin potilastietojärjestelmiin, on
osoittanut, että päätöksenteon tuen käyttö on parantanut potilaiden verenpaineen hoitotasapainoa (Samal et al. 2011). Löydös on ollut merkityksellinen, koska vähäinenkin verenpaineen hallintaan kohdistuva parannus on todettu liittyneen sydän- ja verisuonisairauk
sien ja kuolleisuuden vähenemiseen.
Terveydenhuollon ammattilaiset ovat saaneet muistutuksia hoitotilanteissa, kuten lääkitysten yhteydessä ja vastaanotoilla päätöksenteon tukena. Lääkärit ovat kuitenkin voineet
helposti unohtaa hoitoa vaativat suositustoimenpiteet muiden hoitoon liittyvien tehtävien
ohessa (Dexheimer et al. 2017). Potilastietojärjestelmien päätöksentukia tutkittaessa on
havaittu, että päätöksenteon tuki diabeteksen perushoidossa ei yksin ole parantanut hoidon laatua, elleivät kroonisten tautien rakenteelliset merkinnät, kuten diagnoosien kirjaus,
ole olleet riittävän kattavia (Heselmans et al. 2020). Sairaalaoloissa tehdyssä päätöksenteon tukea tarkastelleessa tutkimuksessa ei päätöksentukijärjestelmän käytön ole raportoitu
parantaneen potilaan hoitotuloksia (Moja et al. 2019). Päätöksentukijärjestelmistä tehdyn
katsauksen mukaan monet tekijät ovat vaikuttaneet päätöksentukijärjestelmän käytön on-

43

nistumiseen, koska päätöksentuen muistutukset ovat tarjonneet tietoa tai opastusta helposti saatavilla olevassa muodossa kiireisillä vastaanotoilla. Katsauksen mukaan muistutus
ohjeet tulee esittää automaattisesti hoitotilanteessa tietokoneen näytöllä ja ehdotusten
tulee olla potilaskohtaisia (Van de Velde et al. 2018).
Edellä olevien julkaistujen tutkimusten perustella asiakas- ja potilastietojärjestelmiin
liitetyt hoitomuistutukset tai päätöksentukijärjestelmät ovat perusterveydenhuollossa toimineet yksittäisten tautitilojen hoidossa riittävän tehokkaasti ja vaikuttavasti.

2.4 Toimintamuutoksen motivointi perusterveydenhuollossa
Motivoitunut työvoima on ollut välttämätöntä laadukkaan terveydenhuollon ja potilastyytyväisyyden kannalta. Esimerkiksi työhönsä motivoituneiden lääkäreiden potilaat ovat
noudattaneet hyvin heille annettuja lääkemääräyksiä (DiMatteo et al. 1993). Perusterveydenhuollossa lääkärit ovat joutuneet tasapainottelemaan ajallisen ja määrällisen potilaspaineen keskellä moninaisten oirekirjojen ja useiden tautien suositusten ja ohjeiden mukaisen
hoidon toteuttamisesta. Ääritilanteissa jotkut lääkärit ovat kokeneet tässä tilanteessa työssään loppuun palamista. Tälle tilalle on ominaista kiinnostuksen menetys ammatilliseen
elämään, mikä on johtanut lääkärin työssä toimintakyvyn heikkenemiseen ja tuottavuuden
laskuun sekä jopa täydelliseen poikkeamiseen potilaiden hoitokäytännöstä. Terveydenhuollossa johtajien on tiedostettava, että terveyspalveluissa sekä ulkoiset että luontaiset
motivoivat tekijät ovat tärkeitä niin lääkäreille kuin myös hoitajille. Ulkoiset ja taloudelliset
motivoivat tekijät voivat lisätä henkilöstön toimintatapaa kohti kannustettavaa mallia. Sen
sijaan luontaiset motivoivat tekijät voivat olla tehottomia tulos- ja suorituskykytavoitteiden
saavuttamisessa, mikäli tarjolla ei ole riittävää ulkoista palkkiota. (Dyrbye et al. 2011.)
Epäitsekkyys, altruismi, on voinut liittyä vain eettiseen ja asianmukaisesti suunniteltuun
tutkimusprosessiin. Itsekkyys, tieteelliset rikkomukset ja eturistiriidat ovat heikentäneet
tutkimusprosessia, mutta epäitsekkyys on voinut ja voi olla myös mahdollinen ratkaisu näihin ongelmiin. Evoluutiomallissa epäitsekkyyden ei kuitenkaan ole katsottu voivan lisääntyä, jos palkitseminen ja palaute puuttuvat. Tieteeseen vaikuttavat myös taloudelliset asiat.
(von Schroeder 1997.)
Perusterveydenhuollossa yksilön kestävä toimintatavan muutos on ollut potilaita ja
myös hoitohenkilökuntaa koskeva prosessi. Sairausriskissä oleville kansalaisille ja potilaille
uuden toimintatavan ja elämäntavan muutos edellyttää kuuden muutosvaiheen läpikäyntiä:
hahmottelu, pohdinta, valmistelu, toiminta, ylläpito ja muutos. Sydän- ja verisuonitautien
ehkäisemiseen tarkoitetut ohjelmat ovat voineet lisätä muutokseen osallistumista enemmän kuin perinteiset toimintakeskeiset ohjelmat. Interventio-ohjelman jälkeen muutosten
onnistumisen määrä liittyy suoraan muutoksen tilaan, jossa osallistujat ovat olleet ennen
muutostoimenpidettä. Potilaiden auttaminen etenemään vaadittavien muutosvaiheiden
läpi edellyttää tiettyjen prosessien ja muutosperiaatteiden sovittamista näihin vaiheisiin.
(Prochaska 1995.)
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Muutoksen motivoinnissa henkilöstön palkkakannuste on ollut taloudellinen ja tieto
järjestelmämuistutus byrokraattinen keino. Terveydenhuollossa toimivien on katsottu
yleisesti toimivan epäitsekkäällä kutsumusperiaatteella (von Schroeder 1997). Kutsumus
ammattia on mielipiteissä käytetty perusteltuna esimerkiksi sairaanhoitajien tai lastentarhaopettajien mataliin palkkoihin. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole keskitytty lääkärin tai
muun terveydenhuollon ammattilaisten idealistisiin ja epäitsekkäisiin perusteisiin, vaikka
he ovat laaja-alaisesti mukana terveydenhuollon kehittämisessä ja tutkimuksessa (Kanfer et
al. 2017).
Terveydenhuollon henkilöstölle on ollut tärkeää, että he ovat olleet tietoisia itsestään
ja omasta elämänhistoriastaan varsinkin silloin, jos he ovat vakuuttaneet itselleen, että heidän toimintansa on ollut epäitsekästä ja hyvin motivoitunutta. Yhdysvaltalainen kirurgeja
koskeva opinnäytetyö on vahvistanut tätä käsitystä osoittamalla, että oman sisäisen motivaatiotiedon avulla on ollut mahdollista välttää joutumasta tilanteeseen, joka on ollut ohjekirjojen mukaista ja hyväksi vain omalle egolle mutta huonoa potilaille (Bruce 2009).
Muiden tieteen alojen työkalut ja ratkaisut ovat voineet lisätä perspektiiviä ja tarjota
ratkaisuja terveydenhuollon muutosprojekteihin. Liike-elämän puolelta Goldratt (1984)
on esittänyt kirjassaan ”The Goal” uuden ongelma-analyysin ja teorian rajoitteiden ajattelun prosessista (Theory of constraints thinking process = TOCTP). Hän on korostanut
tarvetta havaita järjestelmän tavoite ja tunnistaa järjestelmän rajoitus. Tällainen analyysi on
voinut auttaa myös lääkäreitä muun muassa diagnosoimaan luotettavammin sekä tunnistamaan ristiriitoja (Pauker et al. 2010).
Palkkakannustimien motivoivaa vaikutusta on tutkittu kehitysmaiden terveydenhuollossa, koska siellä terveydenhuollossa henkilöresurssien ja terveyspalvelujen tarjonnan välinen ero on ollut kasvava huolenaihe. Terveydenhuoltoalan työntekijöiden muuttoliike
kyseisissä maissa on lisännyt henkilöstön voimavarojen ja hoidon tarpeen välistä epätasapainoa. Pakistanilaisessa vuonna 2014 tehdyssä kirjallisuusarviossa on todettu, että kannustimilla on ollut keskeinen rooli terveydenhuollon työntekijän motivoimisessa. Tutkijat ovat
ehdottaneet kattavaa integroitua kannustinjärjestelmää, jolla on voitu kehittää kestävää ja
osaavaa terveydenhuoltohenkilöstöä. Myös rahapoliittiset kannustimet on arvion mukaan
osattava yhdistää maakuntien ja kansallisten suuntaviivojen ja menettelyjen noudattamiseen. (Qayum et al. 2014.)
Potilaiden ja lääkäreiden samanaikaista toimintatavan muutosmotivointia on tutkittu
Yhdysvalloissa. Tavoitteena on ollut alentaa lääketieteellisiä kustannuksia lääkäreiden ja potilaiden yhteisillä säästöillä. Yhteissäästöt ovat tarjonneet tutkimuksen mukaan taloudellisia
kannustimia lääkäreille ja potilaille, jotta molemmat ovat edistäneet muutosta halvempiin
mutta yhtä tehokkaisiin toimintatapoihin. Tutkijat ovat ehdottaneet yhteisten kannustimien kokeilu- tai demonstrointihankkeille jatkossa tarkkaa arviointiprosessia. (Schmidt et al.
2014). Yhdysvalloissa on toteutettu vuosina 2011–2014 perusterveydenhuollossa neljän
ryhmän monikeskustutkimus. Tavoite on ollut selvittää, keille suuren sydänriskin potilasryhmässä kohdistuneet taloudelliset kannustimet ovat olleet tehokkaimpia: lääkäreille, po-
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tilaille vai molemmille suunnattuina. Perusterveydenhuollon vastaanotoilla yhteiset taloudelliset kannustimet lääkäreille ja potilaille ovat johtaneet tilastollisesti merkitsevään eroon
LDL-kolesterolipitoisuuden alentamisessa 12 kuukauden kohdalla. Tutkijoiden mukaan
LDL-tason vähennys on jäänyt kuitenkin vaatimattomalle tasolle. (Asch et al. 2015.)
2010-luvulla päättäjät ovat keskittyneet muuttamaan lääkäreiden toimintaa keinona
parantaa terveydenhuollon tuotannon tehokkuutta. Yhtenä lähestymistapana on ollut siirtää kannustimia palvelujen määrästä laatuun, mitä on kutsuttu ”arvoperusteiseksi korvaukseksi” ( Judson et al. 2015). Yhdysvalloissa (Department of Health and Human S ervices)
tavoitteena oli, että kaikista Medicaren maksuista 50 prosenttia sidottiin laatuun tai arvoon vuoden 2018 loppuun mennessä. Terveydenhuollon rahoituksen kehittyessä kohti
korvausjärjestelmiä, joissa lääkärit ottavat riskin, on ollut tärkeää löytää oikea yhdistelmä
lääkärin motivointitekijöitä. Motivointiin liittyvät kysymykset ovat koskeneet sekä ulkoisten motivoijien että luontaisten motivoijien tasapainoa. Ulkoisia motivoivia tekijöitä ovat
esimerkiksi taloudellinen korvaus tai muu tunnustus, kuten palkinnot. Luontaisia motivoivia tekijöitä ovat esimerkiksi hyvästä työstä johtuva henkilökohtainen tyytyväisyys tai
sisäinen halu saavuttaa tietty tavoite. ( Judson et al. 2015.)
Judson, Volpp ja Detsky (2015) ovat jaotelleet ja arvioineet motivointitekijöitä seuraavasti:
1. Ulkoinen motivaatio voi parantaa palvelujen tuottavuutta silloin, kun kiinteästä ja
hallintopainotteisesta palkkauksesta siirrytään palvelumaksuperusteiseksi palkitsemiseen (Pink 2009).
2. Luontainen motivaatio voi kukistaa ulkoisen motivaation, mikäli palkkio liittyy
olennaisesti perustehtävään.
3. Vahva luontainen ja sisäinen motivaatio voi johtaa henkilöstön hakeutumiseen riskialttiiseen ja tyydytystä tuottavaan työhön, jonka vaikutukset ovat välittömiä ja
merkityksellisiä, esimerkiksi pelastamalla suuren määrän ihmishenkiä suhteellisen
vähäisillä ponnisteluilla.
4. Ulkoinen motivaatio voi syrjäyttää sisäisen motivaation tehdä aiemmin tyydyttänyttä ja riskialtista työtä, mikäli on tietoa paremmin palkatusta ja helpommasta työstä.
Henkilöstön motivaatioasteen vaikutukset palvelutoimintaan ja siihen sitoutumiseen on
kuvattu taulukossa 3. Etenkin moniammatillisen ja monikulttuurisen henkilöstön palvelutoiminnan johtaminen on haasteellista, koska samassa toiminnassa olevat työntekijät ovat
usein motivoituneet tehtäviinsä hyvin erilaisin motivaatiopainotuksin.
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Taulukko 3. Henkilöstön motivaatioasteen vaikutus palveluun ja sitoutuminen toimintaan.
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toimintaan

Palvelumyönteisyys

Palvelujen
määrä

Palvelujen
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Ulkoiset ja luontaiset motivaattorit voivat olla tehokkaita tai tehottomia asiayhteydestä ja
odotuksista riippuen. Palvelumaksuympäristössä, jossa lääkärit ovat tottuneet siihen, että
heille maksetaan taloudellisesta tuottavuudesta, taloudelliset motivoijat hoidon määrän
lisäämiseksi voidaan ottaa hyvin vastaan. Kuitenkin ympäristössä, jossa lääkäreille maksetaan palkkaa ja he tuntevat saavansa jo työstä riittävää korvausta, voidaan tarkkaavaisuuden parantamiseen tarkoitettuja taloudellisia motivoijia pitää loukkaavana ammattitaitoa
kohtaan. Tässä luontainen motivaatio voi olla tehokkaampi keino muuttaa käyttäytymistä.
Työntekijän kokiessa, että hänelle maksetaan asianmukaisesti, autonomia, hallittavuus ja
tarkoituksen edistäminen parantavat suorituskykyä. (Pink 2009.)
Lääkäreiden palkkio-odotukset ovat myös olleet tärkeitä, etenkin hyvin palkatuilla lääkäreillä (Peckham 2015). Yhdysvalloissa lääkäriryhmästä korkeapalkkaisimpien sydänlääkäreiden tyytymättömyys on liittynyt siihen, että heidän ryhmässään tulot ovat poikkeuksellisesti hieman vähentyneet vuosina 2012–2013 (Kane 2014). Yksilöt ovat määritelleet
hyvinvointinsa tyypillisesti oman asemansa vertailukohtaan kuin absoluuttiseen palkan
määrään (Khullar 2015).
Yhteiskunnan kehitysaste ja kulttuurierot ovat myös voineet vaikuttaa perusterveydenhuollon työntekijöiden suorituskykyä motivoiviin tekijöihin. Kiinassa on tehty kyseisestä aiheesta laaja systemaattinen arvio ja meta-analyysi 1.1.2000–2.6.2018 PubMedissa ja
MEDLINE:ssa julkaistujen artikkeleiden pohjalta. Raportin lopputulos on osoittanut,
että työntekijöiden työtyytyväisyys Kiinassa on ollut alhainen. Taloudelliset kannustimet
ja urakehitys ovat olleet kaksi tärkeintä motivoivaa tekijää. Pyrkimyksissä parantaa työntekijöiden työsuoritusta on Kiinassa asetettava etusijalle kyseiset motivoivat tekijät ja otettava
järjestelmällisesti huomioon terveyspolitiikan vaikutukset työntekijöiden suorituskykyyn.
(Li et al. 2019.)
Toimintamuutosta motivoitaessa jaettua päätöksenteon prosessia on voinut pitää potilaskeskeisen hoidon ytimenä silloin, kun lääkäri ja potilas ovat tehneet yhdessä terveydenhuollon valinnan. Cochrane-katsauksen tuloksista ei kuitenkaan ole voinut vetää johto
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päätöksiä tehokkaimmista interventiotyypeistä, joilla on voinut lisätä terveydenhuollon
ammattilaisten jaetun päätöksentekoprosessin käyttöönottoa. (Légaré et al. 2010.)
Yhdysvaltalaisessa katsauksessa on raportoitu, mitä vaihtoehtoisten palkkio- ja toimintamallien käyttöönotosta on seurannut mielenterveydenhuollossa. Hoitoprosessitulokset
ovat parantuneet ja menot pienentyneet, sekä asiakaskunnassa mielenterveyshäiriöt ja päihdekäyttö ovat vähentyneet. Tutkimushavainnot eivät kuitenkaan ole katsauksen mukaan
korvanneet asiakaskunnan terveydellisten löydösten merkitystä. (Carlo et al. 2020.)
Covid-19-pandemia on nostanut esiin kysymyksiä, mitkä tekijät ovat motivoineet henkilökuntaa toimimaan annettujen ohjeiden ja vallitsevan tiedon mukaisesti. Terveydenhuollon työntekijöiden sitoutuminen infektioiden ehkäisy- ja valvontaohjeisiin on tullut
entistä tärkeämmäksi silloin, kun esimerkiksi hengitystieinfektiosairaudet yleistyvät tai uhkaavat yleistyä pandemiaksi. Hengitystieinfektion ehkäisyyn liittyvä katsaus on käsitellyt
vuoden 2020 covid-19-pandemiaan ja siihen liittyvää infektion suojelua ja seurantaa muun
muassa kasvomaskien käytöstä. Ohjeiden noudattamiseen ja viestintään on liittynyt useita
tekijöitä, esimerkiksi esimiesten tuki, työpaikkakulttuuri, koulutus, fyysinen tila, luottamus
henkilökohtaisiin suojavarusteisiin ja niiden käyttö sekä halu tarjota hyvää potilashoitoa.
Katsauksessa on korostettu, miten tärkeää toimintamuutoksen onnistumisessa on ollut
se, että koko laitoksen henkilöstö, mukaan luettuna tukihenkilöstö, on otettu mukaan,
kun tässä tapauksessa infektion suojelu- ja seurantasuunnitelmat on pantu käytäntöön.
(Houghton et al. 2020.)
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3

Tutkimuksen tavoitteet

Perusterveydenhuollossa toteutetun tutkimussarjan tavoite oli vertailla Espoon palkitsemisjärjestelmän ja Vantaan tietojärjestelmämuistutusten vaikutusta diagnoosien kirjaamistasoon ja sitä kautta perusterveydenhuollon laatuun. Lisäksi tavoite oli arvioida molemmissa interventioissa vaikutusten määrää ja säilymistä sekä selvittää kirjattujen diagnoosien
laatua.
Ensimmäisessä osatyössä oli tavoitteena verrata noin 3,5 vuoden seurantajakson ajalta
Espoon ja Vantaan perusterveydenhuollon lääkäreiden käyntisyy- ja diagnoosimerkintöjen
tasoja keskenään.
Toisessa osatyössä oli tavoitteena verrata Espoon ja Vantaan terveyskeskuslääkärin
käyntien kirjausten tasoja sen jälkeen, kun Vantaan perusterveydenhuollossa oli otettu
käyttöön tietojärjestelmämuistutus 2/2008. Tavoitteena oli tutkia, miten tämä vaikutus
erosi taloudellisten ryhmäpalkkioiden vaikutuksesta.
Kolmannessa osatyössä oli tavoitteena verrata Espoon ja Vantaan terveyskeskuslääkärikäynneillä tehtyjen diagnoosimerkintöjen määrän kehitystä potilastietojärjestelmissä.
Lisäksi Espoossa tavoitteena oli arvioida, aiheuttiko interventio hoitotiimien välisiä eroja
diagnoosien kirjaamistasoissa ja antoivatko diagnoosit luotettavia tietoja väestön terveydentilasta ja erityisesti pitkäaikaissairauksista, kuten diabeteksesta.
Neljännessä osatyössä tavoitteena oli tutkia Vantaalla, miten koko kaupungin tasolla
potilastietojärjestelmän sähköinen muistutus ja lääkäreiden palautekeskustelut vaikuttivat
diagnoosien merkintöjen määrään. Tavoitteena oli selvittää, oliko sähköinen muistutus
interventio tuottanut kansanterveydellisestikin luotettavaa diagnostista tietoa.
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4

Aineisto ja menetelmät

4.1 Tutkimusten taustatiedot
Tutkimukset seurantoineen on tehty vuosina 2003–2014 pääkaupunkiseudun naapurikaupunkien Espoon ja Vantaan kunnallisissa perusterveydenhuolloissa. Espoossa on ollut
vuonna 2006 noin 230 000 asukasta. Vantaan asukasmäärä on ollut vuonna 2008 noin
200 000. Kaupunkien väestön ominaispiirteet ovat olleet pitkälti samansuuntaiset useiden
demografisten tekijöiden osalta, kuten ikä- ja sukupuolijakauma ja sairastuvuus. Molempien kunnallinen perusterveydenhuolto on voittoa tavoittelematon palvelujärjestelmä, jota
ylläpitävät kaupungit rahoittavat verovaroin.
Espoon ja Vantaan perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmiin kohdistuneissa osatöissä on raportoitu ja verrattu, mitä seurasi kahdesta erilaisesta diagnoosien kirjaamiseen
vaikuttavasta interventiosta. Espoossa on otettu 5/2005 käyttöön tulospalkkiojärjestelmä,
jossa diagnoosien kirjaus on ollut mukana yhtenä tuloskortin palkkiotekijänä. Vantaan
potilastietojärjestelmässä sähköinen diagnoosin merkintämuistutus on otettu käyttöön
2/2008.
Espoon perusterveydenhuolto on käyttänyt Effica-potilastietojärjestelmää (Tieto LTD,
Helsinki, Suomi) ja Vantaan perusterveydenhuolto Finstar/Graafinen Finstar -potilastietojärjestelmää (GFS, Logica LTD, Helsinki, Suomi). Molemmissa potilastietojärjestelmissä
on ollut samanlainen spesifinen paikka, jossa ICPC-2- tai ICD-10-diagnoosit on voitu kirjata potilaskäynnin aikana. Samoin molemmissa järjestelmissä on voinut valita asianmukaisen diagnoosikoodin tai käyttää suoraan oikeaa koodia haluttuun diagnoosiin.
Vantaalla osatöiden seurantajakso on alkanut 2/2003 ja päättynyt 12/2014 ja Espoossa
vastaavasti 5/2003 alkaen 12/2012 asti.
Rekisterinpitäjinä Espoon ja Vantaan terveysviranomaiset ovat myöntäneet osatyötutkimuksille (I–IV) tutkimusluvat ja luovuttaneet tiedot tutkimuskäyttöön. Tutkimuksille
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ei ole tarvittu eettisen toimikunnan hyväksyntää, koska nämä tutkimukset on suoritettu
suoraan potilasrekisteristä tunnistamatta potilaita.

4.2 Ryhmätulospalkkion vaikutus diagnoosin kirjaukseen
Espoon osatyöt (I, III) ovat olleet retrospektiivisesti kokeenomaisesti järjestettyjä tutkimuksia. Espoon perusterveydenhuollon hallinto on määrittänyt ryhmäpalkitsemista koskevat palvelu- ja tulosalueet sekä niiden tavoitetasot vuoden 2005 alussa. Potilaskertomusten
diagnostiikan parantaminen on valittu perusterveydenhuollon tuloskortin yhdeksi tavoitteeksi. Espoon terveyspalveluiden terveysasemilla hoitotiimeille jaettava ryhmäpalkkio on
ollut tiimikohtainen, tasasuuruinen ja portaittainen esimerkiksi diagnoositason perusteella
nouseva.
Espoossa on ollut viisi kunnallista terveyspalvelualuetta, joista jokaisessa on ollut 3–6
hoitotiimiä. Yhteensä hoitotiimien määrä on ollut 23. Tiimissä on ollut 6–8 lääkäriä ja 6–8
sairaanhoitajaa. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien tarkka määrä on vaihdellut hieman tutkimuskauden aikana.
Henkilöstön sitouttaminen toimintojen muutokseen on varmistettu allekirjoittamalla
moniammatillinen tiimisopimus hoitotiimin kaikkien jäsenten kanssa. Sopimuksessa on
määritelty tiimien tehtävien säännöt ja lähestymistavat. Kaikki viidellä palvelualueella olevat tiimit ovat allekirjoittaneet tiimisopimukset 1.3.2005–30.5.2005 välisenä aikana, jonka
on katsottu olevan intervention aloitusajankohta. Tietoja on kerätty spesifisesti sähköisestä Effica-potilastietojärjestelmästä, josta tiedot ovat olleet luotettavasti saatavissa 1.5.2003
lähtien. Tilastoraporteista on kerätty luvut lääkärikäyntien kokonaismäärästä sekä näillä
käynneillä kirjattujen diagnoosien määrästä. Näin on saatu prosenttimäärät diagnoosin
tallentamisesta hoitoyksikön lääkäreille kuukausittain. Tämä on mahdollistanut prosenttiosuuksien keskiarvon laskemisen jokaiselle yksilöidylle hoitotiimille. Keskimääräinen
hoitoyksikkötason prosenttiosuus lääkärikäynneistä, joilla on merkitty diagnoosit/hoitoyksikkö/kuukausi, on ollut tämän tutkimuksen tärkein tutkimusparametri.
Saadut tiedot on analysoitu vertailemalla diagnoosien tallentamista samankaltaisissa
ajanjaksoissa ennen ja jälkeen ryhmäpalkitsemisen aloittamista kaikille hoitajille ja lääkäreille, jotka ovat kuuluneet Espoon perusterveydenhuollon hoitotiimeihin.
Kontrolliyksiköinä ovat olleet Espoon perusterveydenhuollon suun terveydenhoito ja Vantaan perusterveydenhuollon terveyskeskuksen terveysasemat, joissa ei ole ollut
käytössä samanlaisia ryhmäkannustimia. Espoossa suun terveydenhuollon tiedot on saatu Effica-potilaskertomusjärjestelmästä 1.5.2003 alkaen. Vantaan perusterveydenhuollon
terveysasemien osalta tiedot on saatu GFS-potilaskertomusjärjestelmästä (III).
Ensimmäisessä osatyössä (I) on keskitytty analysoimaan hoitotiimien välisiä eroja
Espoon perusterveydenhuollon terveysasemilla, suun terveydenhuollossa ja Länsimä
ki-Hakunilan perusterveydenhuollon terveysasemalla. Mittarina on käytetty keskimääräis-
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tä tiimipohjaista prosenttiosuutta kuukausittaisista lääkärikäynneistä, joissa diagnoosit on
kirjattu koko tutkimusjaksolla.
Ryhmäpalkitsemiseen liittyvissä osatöissä (I, III) on tutkittu myös ryhmäpalkkiointervention vaikutusta keskimääräiseen tiimipohjaiseen kirjattujen diagnoosien prosenttiosuuteen kuukausittaisista lääkärikäynneistä. Vaikutusta on seurattu kahden vuoden ajan ennen
interventiota ja 1,5 vuotta sen jälkeen. Ryhmäpalkkiojärjestelmää on muutettu vuoden
2010 jälkeen, vuosina 2011 ja 2012, koska diagnoosien tallentaminen ei ole enää tuottanut
taloudellista tiimikohtaista palkkiota. Saman parametrin tiedot on kerätty koko Espoon
terveyskeskuksen terveysasemien tilastoraporteista marraskuussa 2011 ja 2012 interventio-ohjelman lopettamisen jälkeen.

4.3 Tietojärjestelmämuistutuksen vaikutus diagnoosin kirjaukseen
Vantaan perusterveydenhuollossa on suoritettu kaksi retrospektiivistä pitkittäistä kokeenomaisesti järjestettyä ennen ja jälkeen -tutkimusasetelmaa (II, IV) sen jälkeen, kun sähköinen diagnoosimuistutus on asennettu 2/2008 GFS-potilastietojärjestelmään.
Toinen osatyö (II) on tehty Vantaan kaupungin Hakunila-Länsimäen terveysasemalla, jonka alueella on asunut vuonna 2008 noin 23 000 asukasta. Lääkäreiden määrä on
vaihdellut seurantajaksolla 12–15. Länsimäki-Hakunilan terveysaseman tiedot on kerätty
GFS-potilastietojärjestelmästä. Potilastietojärjestelmän tilastoraporteista on ollut mahdollista saada yleislääkärikäyntien kokonaismäärä ja tallennettujen diagnoosien määrä, josta
on voitu laskea yksittäisen yleislääkärin diagnoosin tallentamisen prosenttiosuus. Tämä on
mahdollistanut näiden prosenttiosuuksien keskiarvon laskemisen, ja se on ollut tämän osatyön tärkein analysoitava parametri. GFS:n luotettavien tietojen saamiseksi raportointiin
on tarvittu täsmällinen ennakkotunnistus tutkimuksen kohteena olevasta lääkäristä tietyssä
ajassa. Raportointijärjestelmä ei kuitenkaan ole pystynyt tuottamaan jatkuvia kuukausittaisia ja jatkuvia tietoja koko järjestelmästä. Tämän vuoksi vuoden vilkkain kuukausi (marraskuu) on valittu kontrollitiedoksi ja vertailua verrokkien välillä on suoritettu käyttämällä
tätä jaksoa.
Mikäli lääkäri ei ole merkinnyt diagnoosia potilastiedostoon, sähköinen potilaskertomusjärjestelmä on kysynyt raportin lopussa: ”Aiotko lopettaa raportin merkitsemättä
diagnoosia?” Lääkäri on voinut sulkea raportin vastaamalla ”kyllä”. Jos lääkäri vastasi ”ei”,
ohjelma on palannut automaattisesti takaisin diagnoosin merkitsemiskohtaan. Potilaskertomusjärjestelmä on pystynyt viimeistelemään raportin ilman muita kyselyitä, jos diagnoosi
on kirjattu muistutuksen jälkeen. Jos lääkäri toistamiseen on kieltäytynyt diagnoosin merkitsemisestä, hän on päässyt poistumaan potilaskäynnin tiedoista. Sähköisen muistutuksen vaikutusta on tehostettu eritasoisissa palautteissa, muun muassa kehityskeskusteluissa
yleislääkäreiden kanssa. Kehityskeskusteluita, jotka kestivät 45–60 minuuttia, on pidetty
vaihtelevassa määrin lääkäreille kerran vuodessa. Seurantajakso on alkanut tässä osatyössä
(II) vuodesta 2006 kestäen vuoteen 2009. Vantaan diagnoosimuistutustutkimuksessa on
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käytetty Espoon perusterveydenhuollon terveysasemien ryhmäpalkkioiden tutkimustietoja kontrollitietoina.
Vantaan perusterveydenhuollon terveysasemien lääkäreihin liittyvä toinen osatyö (IV)
on toteutunut ajalla 2003–2014 myös retrospektiivisena pitkittäisenä kokeenomaisena tutkimuksena, jossa on ollut ennen ja jälkeen -tutkimusasetelma. Tutkimuksessa on seurattu
yleislääkäreiden tallennettujen diagnoosimerkintöjen kuukausittaista kehitystä ennen ja
jälkeen sähköisen muistutuksen käyttöönottoa. Lisäksi on arvioitu tallennettujen diagnoosien muutosnopeuden vaihtelua. GFS-järjestelmän tilastoraportointi on tuottanut kuukausittaiset luvut yleislääkärikäyntien kokonaismäärästä, tallennettujen diagnoosien määrästä
ja diagnoosien tallennuksen prosenttiosuudesta yksilöimättä yksittäisiä yleislääkäreitä.

4.4 Tilastollinen analyysi
Tutkittavien Espoon hoitotiimien ajassa tapahtuneiden muutosten tilastollinen vertailu on
suoritettu osatyössä I käyttämällä RM-ANOVAa jatkaen post-hoc-testinä Bonferroni-korjattua t-testiä. Vaihtoehtoisesti on käytetty non-parametrista ANOVAa, jota on seurannut
Dunnin testi, jos materiaali ei ole taipunut parametriseen käsittelyyn ei-parametrisen jakautumisensa tai liian erisuuruisten hajontojensa takia. Diagnoosimerkinnän muutosnopeus
on analysoitu regressioanalyysillä, jota on seurannut t-testi (General Linear Model -menettely, Sigma Plot Statistical Software, Systat Software Inc., Richmond, CA, USA).
Espoon toisessa osatyössä (III) on tutkittu samaa ryhmäpalkitsemisinterventioiden
vaikutusta yleislääkärikäynneillä esiintyvien diagnoosien merkitsemistaajuuteen. Tilastollisessa vertailussa on käytetty ARIMA-mallin keskeytettyjen aikasarjojen ITS-analyysiä.
Analyysissä on vertailtu kuukausittaisten lääkärivastaanottojen prosenttiosuuksia ja tallennettuja diagnooseja ennen interventiota ja sen jälkeen. Samaa testausmenetelmää on käytetty, kun näitä osuuksia on verrattu Espoon suun terveydenhoidon ja Vantaan perustervey
denhuollon terveysasemien kontrolliyksiköihin.
Espoon perusterveydenhuollossa terveysasemilla ryhmien väliset vaihtelut on analysoitu käyttämällä yhteenlaskettuja tiimitason prosentteja vuonna 2006 ja testattu yksittäisen
hoitotiimin kehityksen muutosta ajan funktiona yksisuuntaisella RM-ANOVAlla, jota on
seurannut post-hoc-testinä Tukeyn testi.
Diabeteksen diagnoosien kuukausittaista lukumäärää (ICD-10-koodit E10. ** ja
E11. **) on analysoitu ITS-analyysin lisäksi myös yksisuuntaisella RM-ANOVAlla, jota on
seurannut post-hoc-testinä Bonferroni-korjattu t-testi.
Vantaan perusterveydenhuollossa Hakunila-Länsimäen terveysaseman potilaskertomusjärjestelmästä kerätyt tiedot (II) on analysoitu vertailemalla diagnoosien tallentamista
samankaltaisissa jaksoissa ennen sähköisen muistutuksen asentamista ja sen jälkeen. Hakunila-Länsimäen hoitotiimin vaihtelua on analysoitu käyttämällä kuukausittaisten lääkäreiden keskimääräistä hoitoyksikköpohjaista prosenttiosuutta, jossa ovat olleet kirjatut
diagnoosit koko tutkimusjakson ajalta. Tutkittujen yksiköiden kehitystä ajan funktiona
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on vertailtu käyttämällä ei-parametrista yksisuuntaista RM-ANOVAa, jota on seurannut
post-hoc-testinä Bonferroni-korjattu t-testi. T-testiä on käytetty, kun vastaavia ajanjaksoja
on verrattu kahden eri toimenpiteen välillä.
Osatyö IV:n tilastoseurantajakso on tapahtunut 2/2003–12/2014. Saadut tiedot on
analysoitu vertailemalla diagnoosien tallennusta vastaavien jaksojen aikana ennen sähköisen muistutuksen asentamista ja sen jälkeen Vantaan perusterveydenhuollon potilaskertomuksessa. Vertailut seuranta-ajanjaksojen välillä on suoritettu käyttäen parametrista
RM-ANOVAa, jota on seurannut post-hoc-testinä t-testi (Bonferroni-korjattu). Diagnoosimerkinnän muutosnopeus on analysoitu käyttämällä regressioanalyysia, jota on seurannut
t-testi (SigmaPlot Statisticat Software GLM-menettely, Systat Software Inc., Richmond,
CA, USA).
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5

Tulokset

5.1 Ryhmätulospalkan vaikutus diagnoosien kirjaukseen
Ensimmäisessä osatyössä (I) on havaittu, että Espoossa ennen ryhmäkannustimien käyttöä
diagnostiikan tallennuskattavuus lääkärikäynneillä on ollut ennen interventiota noin 55
prosenttia ja 90 prosenttia intervention jälkeen. Kontrolliyksiköissä ei ole vastaavaa parannusta havaittu. Intervention vaikutuksen on todettu jatkuneen ryhmäpalkkioiden ollessa
voimassa.

Kuva 1.

Kuukausittainen keskimääräinen tallennettuja diagnooseja sisältävien käyntien
tiimipohjainen prosenttiosuus lääkärivastaanotoilla ajalla 2003–2006.

Keskiarvot on esitetty pisteinä ja keskiarvon keskivirheet (SEM) hakasuluin.

55

Tiimipohjaisen ryhmäbonuksen vaikutus on näkynyt (kuva 1) merkittävänä lääkärivastaanottojen merkittyjen diagnoosien tason nousuna aikavälillä 5/2005–12/2006.
Espoon perusterveydenhuollossa lääkäreiden diagnoosien kirjaustaso on noussut seuranta-aikana, mutta vastaavaa ei ole havaittu kontrolleina toimineissa Hakunila-Länsimäen
terveysasemalla eikä saman Espoon perusterveydenhuollon terveyshallinnon alaisessa suun
terveydenhuollon yksiköissä (kuva 2).

Kuva 2.

Keskimääräinen kuukausittainen tallennettuja diagnoosimerkintöjä sisältävien käyntien
prosenttiosuus Espoon perusterveydenhuollon lääkärivastaanottojen interventioryhmässä
ja kontrolliryhmissä.

Marraskuun 2003–2006 keskiarvot on esitetty pisteinä ja keskiarvojen keskivirheet (SEM) hakasuluin.

Espoon perusterveydenhuollossa tiimipalkkioiden lopettamisen jälkeen diagnoosien kirjaustaso ei ole säilynyt, vaan on alkanut laskea merkittävästi (kuva 3).
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Kuva 3.

Tallennettujen diagnoosimerkintöjä sisältävien käyntien tasojen prosenttiosuuksien
mediaanit tiimipohjaisilla lääkärivastaanotoilla Espoon perusterveydenhuollon
interventioryhmässä heti ryhmäbonusten maksamisen jälkeen (vuodet 2005 ja 2006) ja
niiden lopettamisen jälkeen (2010) vuosina 2011 ja 2012.

Marraskuun mediaanit sekä 25 prosentin että 75 prosentin vaihteluvälit on esitetty laatikkopalkkeina. Kymmenen
ja 90 prosentin vaihteluväli on esitetty hakasuluin. Matalimmat ja korkeimmat arvot on esitetty pisteillä.

5.2 Sähköisen muistutuksen vaikutus diagnoosien kirjaukseen
Toisessa osatutkimuksessa (II) Vantaalla ennen interventiota on lääkäreiden diagnoosien
tallennustaso perusterveydenhuollon yksiköissä ollut noin 45 prosenttia. Yhdeksän kuukautta tämän toimenpiteen jälkeen diagnoosien kirjaaminen ei vielä ollut kasvanut tilastollisesti merkitsevästi, mutta 21 kuukauden kuluttua sähköinen muistutus on tuottanut
90 prosentin tallennusasteen (P <0.001). Kolmen vuoden kuluttua tämä prosenttiosuus on
ollut yli 95 prosenttia. Espoossa tulospalkkiot ja taloudellinen kannustin kontrollitoimenpiteenä ovat kasvattaneet tätä osuutta 50 prosentista 80 prosenttiin (P <0.001) yhdeksän
kuukauden kuluessa. 21 kuukauden kuluttua interventiosta diagnoosien tallennustaso on
ollut 90 prosenttia. Molemmat menetelmät ovat kasvattaneet tallennusdiagnoosien määrän samalle tasolle. Espoon ryhmäpalkkiot ovat nostaneet diagnoosien merkintäosuuksia
nopeammin kuin Vantaan muistutusohjelmisto (kuva 4).
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Kuva 4.

Vertailu ryhmäbonusten ja sähköisten muistutusten vaikutuksesta kuukausittaisten
tallennettuja diagnooseja sisältävien käyntien tason prosenttiosuuteen Espoon ja Vantaan
perusterveydenhuollon tiimipohjaisilla lääkärivastaanotoilla.

Tallennettujen diagnoosien prosenttiosuus yleislääkärivastaanotoilla on esitetty ennen sähköisen muistutuksen tai
ryhmäbonusten käyttöönottoa ja sen jälkeen. Keskiarvot on esitetty pistein ja niiden 95 prosentin luottamusvälit
(CI) hakasuluin.

Vantaalla Hakunila-Länsimäen perusterveydenhuollossa lääkärivastaanotoilla on saavutettu diagnoositason merkittävä nousu 21 kuukaudessa muistutusintervention jälkeen (kuva
5).
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Kuva 5.

Sähköisten muistutusten vaikutus tallennettuja diagnoosimerkintöjä sisältävien käyntien
kuukausittaiseen prosenttiosuuteen Hakunila-Länsimäen perusterveydenhuollon
tiimipohjaisilla lääkärivastaanotoilla 2002–2012.

Tallennettujen diagnoosien prosenttiosuus yleislääkärivastaanotoilla on esitetty ennen sähköisen muistutuksen
käyttöönottoa ja sen jälkeen helmikuussa 2008. Keskiarvot on näytetty pisteinä ja niiden 95 prosentin
luottamusvälit (CI) hakasuluin.

Espoon terveysasemien ryhmätulospalkkio-ohjelmassa vuosilta 2005–2010 diagnoosien
kirjauksen parantamisen hintaa on arvioitu jälkikäteislaskennassa. Tulospalkkion osuus
Espoon terveyspalveluissa on ollut vuosittain viidestä seitsemään prosenttia kokoaikaisen
henkilöstön vuosittaisesta palkkaosuudesta. Espoossa terveysasemien henkilöstön tulospalkkiojärjestelmään on kuulunut keskimäärin 250 työntekijää. Työntekijän sadan prosentin tulospalkka on merkinnyt korkeimmillaan noin 2 500 euron bonusta, josta henkilöstö
on käytännössä saavuttanut keskimäärin 40–60 prosentin osuuden. Tuloskortin mukaisten
maksettujen tiimipalkkioiden kokonaismäärä on ollut keskimäärin 100 000 euroa vuodessa. Käyntisyy- ja diagnostiikkatason palkkio-osuus on vaihdellut vuosina 2005–2010
tuloskortissa 5–20 prosentin välillä. Diagnostiikkatason palkkioiden laskennallisiksi kustannuksiksi on kertynyt yhteensä noin 50 000 euroa. Vantaan potilastietojärjestelmään
asennetun sähköisen diagnoosimuistutuksen kertaluonteinen hankintakustannus on ollut
noin 10 000 euroa.
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5.3 Ryhmätulospalkan arviointi ja seurantatutkimus
Espoossa eri terveyspalvelualueet ovat saaneet vaihtelevasti osatyön (III) mukaan alueittensa tiimien yhteisiä keskimääräisiä ryhmäpalkkioita, jotka ovat perustuneet tuloskortin
mittaritasoihin (taulukko 4).
Taulukko 4. Espoon ryhmäbonusta terveysalueittain saavan henkilöstön prosenttiosuus ja
keskimääräinen bonuspalkkio vuonna 2005 ja 2006.
Terveyspalvelualueet

Bonusta saavan
henkilöstön
prosenttiosuus
vuonna 2005

Bonusta saavan
henkilöstön
prosenttiosuus
vuonna 2006

Vuotuinen keskimääräinen bonus/
henkilö (e) vuonna
2005

Vuotuinen keskimääräinen bonus/
henkilö (e) vuonna
2006

alue 1

44,0

50,0

601,77

716,85

alue 2

16,0

49,0

205,15

670,97

alue 3

36,0

49,0

528,77

762,57

alue 4

26,0

41,5

347,85

592,45

alue 5

36,0

55,7

502,21

768,75

Espoon terveyskeskuksessa diagnoosien tallennusaste on kasvanut 17,9 prosenttia (95 %:n
luottamusväli: 13,6–22,3) ryhmäkannusteiden jälkeen. Vastaavaa muutosta ei havaittu
Vantaan terveyskeskuksen terveysasemilla tai Espoon suun terveydenhuollossa (-2,0 %...0,3 %), mikä ilmenee kuvassa 6.

Kuva 6.

Ryhmäbonuksen vaikutus tallennettuja diagnoosimerkintöjä sisältäneiden käyntien
prosenttiosuuteen Espoon perusterveydenhuollon lääkärivastaanotoilla verrattuna
kontrolliyksiköihin toukokuusta 2003 joulukuuhun 2006.
60

Espoon perusterveydenhuollon hoitotiimien välillä kirjattuja diagnooseja sisältäneiden
käyntien prosenttiosuus on vaihdellut suuresti pysyen keskimäärin 80:n ja 95 prosentin välillä, mikä ilmenee kuvassa 7.

Kuva 7.

Kuukausittaisten tallennettuja diagnoosimerkintöjä sisältävien käyntien prosenttiosuuksien
vertailu Espoon perusterveydenhuollon eri solujen (tiimit) välillä vuodelta 2006.

Mediaani ja 25:n ja 75 prosentin vaihteluvälit on esitetty laatikkopalkkina. Kymmenen ja 90 prosentin vaihteluväli
esitetään hakasuluilla sekä matalimmat ja korkeimmat arvot on esitetty pisteillä.

Tutkimuksessa on arvioitu Espoon parhaiten ja huonointen diagnooseja kirjanneiden tiimien/solujen kehitystä ennen ja jälkeen palkkiointervention (kuva 8). Parannuserot näiden
Espoon terveysasemien tiimien välillä ovat olleet suuret (kuva 8). Tiimissä 1 diagnoositason
parannus on ollut 33,7 prosenttia (26,6–41,3; P < 0.001, ITS-analyysi), kun taas tiimissä 11
parannus on ollut yli puolta pienempi (14,9 %) (4,7–25,2; P = 0.007).
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Kuva 8.

Ryhmäbonuksen vaikutus kuukausittaiseen tallennettuja diagnoosimerkintöjä sisältävien
käyntien prosenttiosuuteen Espoon yleislääkärivastaanotoilla tiimisoluissa 1 ja 11
toukokuusta joulukuuhun 2006.

Diabetesdiagnoosien kirjaukseen ei tulospalkkioilla ole ollut välitöntä tilastollisesti merkittävää vaikutusta (kuva 9), sillä ITS-analyysin mukaan nousua ei ole ollut lainkaan (1,0 %,
[CI95% -2,5–4,2 %]). Vaihtelu diagnoosimerkintöjen tekemisessä intervention jälkeen on
ollut erittäin suurta. Kaiken kaikkiaan seurannan viimeisenä vuotena (2006) diabetesdiagnoosien määrä (208/v, mediaani: IQR 97) on ollut kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi
korkeampi (P<0.001, RM-ANOVA) kuin vuosina 2003 (108;71), 2004 (117;30) tai 2005
(134;35).
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Kuva 9.

Espoon ryhmäbonuksen vaikutus tallennettujen diabetesdiagnoosien kuukausittaiseen
lukumäärään yleislääkärivastaanotoilla toukokuusta 2003 joulukuuhun 2006.

Suurin osa vastaanottokäynneistä on koskenut lievää ylähengitystieinfektiota, kohonnutta
verenpainetta, lanneselän kipua, poskiontelotulehdusta ja aikuisiän sokeritautia. Oheisessa
taulukossa on kuvattu kirjattujen diagnoosien määrä ja jakauma (taulukko 5).
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Taulukko 5. Käytetyimpien sairausdiagnoosien jakauma Espoon perusterveydenhuollon
terveysasemien lääkärivastaanotoilla vuonna 2006.
ICD-10

Potilaiden
lukumäärä

Diagnoosi

J06.9

Määrittämätön äkillinen ylähengitystieinfektio

I10

Essentiaali verenpainetauti

M54.5

Lanneselän kipu

J01.0

Äkillinen poskiontelotulehdus

E11

Aikuistyypin sokeritauti

A09

Ripuli ja maha-suolitulehdus, oletettavasti tarttuva

H66.9

Määrittämätön välikorvatulehdus

J20.9

Määrittämätön äkillinen keuhkoputkitulehdus

M54

Selkäsärky

G44.2

Jännityspäänsärky

H66.0

Äkillinen märkäinen välikorvatulehdus

M54.4

Lanneselän kipu, johon liittyy iskiaskipu

S93.4

Nilkan nyrjähdys

H10.3

Määrittämätön äkillinen sidekalvotulehdus

J03.9

Määrittämätön äkillinen nielurisatulehdus

N30.0

Äkillinen virtsarakkotulehdus

H10.0

Limaismärkäinen sidekalvotulehdus

R10.4

Muu tai määrittämätön vatsakipu

H65.0

Äkillinen seroosi välikorvantulehdus

J04.0

Äkillinen kurkunpäätulehdus

J02.9

Määrittämätön äkillinen nielutulehdus

E78.01

Hypekolesterolemia

F43.0

Äkillinen stressireaktio

R10.3

Alavatsakipu

M77.1

Lateraalinen epikondyliitti

I48

Eteisvärinä tai eteislepatus

F32.9

Määrittämätön masennustila

J45

Astma

I25.1

Arteriosklerootinen sydänsairaus

R50.9

Määrittämätön kuume

M75.1

Kiertäjäkalvosinoireyhtymä

J01.9

Määrittämätön äkillinen sivuontelotulehdus

F32

Masennustila

R53

Huonovointisuus ja väsymys

E10

Nuoruustyypin sokeritauti

F51.0

Ei-elimellinen unettomuus

M53.0

Niska-pääoireyhtymä, kaula-pääoireyhtymä

R05

Yskä

R51.80

Päänsärky
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9680
2708
2202
2061
1686
1290
1195
1184
988
940
854
647
584
565
540
532
514
512
500
487
466
452
394
388
383
379
370
367
352
345
338
319
304
291
289
277
272
271
264

% käynneistä
joilla diagnoosimerkintä
13,1
3,7
3
2,8
2,3
1,7
1,6
1,6
1,3
1,3
1,2
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

5.4 Sähköisen muistutuksen arviointi- ja seurantatutkimus
Neljännessä osatyössä (IV) on todettu, että Vantaan perusterveydenhuollon yksiköissä on
kirjattu ennen sähköisen muistutuksen käyttöönottoa diagnoosi 33–46 prosentissa yleislääkärikäynneistä. Neljän vuoden kuluttua tallennusaste on noussut 87–95 prosenttiin
(p <0.001) (kuvat 10 ja 11).

Kuva 10.

Tallennettuja diagnoosimerkintöjä sisältävien käyntien prosenttiosuuden kuukausittainen
kehitys yleislääkärikäynneillä ennen sähköisen muistutuksen käyttöönottoa ja sen jälkeen
helmikuussa 2008.

Diagnoosien kirjaamisen muutos on ollut suurinta ensimmäisen interventiovuoden aikana
ja tasaantui noin 3,5 vuoden kohdalla muistutusasennuksen jälkeen (kuva 11).
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Kuva 11.

Tallennettuja kuukausittaisia diagnoosimerkintöjä sisältävien käyntien prosenttiosuus
yleislääkärikäynneillä esitettynä vuositasoilla ennen sähköisten muistutusten käyttöönottoa
ja sen jälkeen.

Vuosittaiset keskiarvot on esitetty palkein ja hakasuluin 95 prosentin luottamusväli (CI).

Muistutusintervention vaikutus on näyttänyt jatkuneen tilastollisesti merkittävänä koko
seurantajakson ajan. Viidennen seurantavuoden kohdalla tosin on vaikuttanut jo siltä, että
intervention tavoitetaso on jo saavutettu, mutta vielä senkin jälkeen diagnoositaso on jatkanut edelleen paranemista (taulukko 6).
Taulukko 6. Tallennettujen diagnoosien muutosnopeus vuosittain Vantaalla 2002–2014 (keskiarvo ±
keskiarvon keskivirhe, SEM).
Ajanjakso

Keskiarvo ± SEM (%/kuukausi)

Ennen interventiota (2002 – tammikuu 2008)

0,035±0,014

1. vuosi intervention jälkeen

1.141±0.157***

2. vuosi intervention jälkeen

0.732±0.209***

3. vuosi intervention jälkeen

0.583±0.092***

4. vuosi intervention jälkeen

0.366±0.149***

5. vuosi intervention jälkeen

-0.20±0.149***

6. vuosi intervention jälkeen

0.285±0.093***

7. vuosi intervention jälkeen

0.196±0.09**

** p<0.01, *** p<0.001 ”ennen vs. jälkeen intervention”, t-test.
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Vantaalla suurin osa terveyskeskuksen lääkäreiden käynneistä on koskenut lieviä hengitystieinfektioita, kohonnutta verenpainetta, selkäkipuja ja tyypin 2 diabetesta (IV, taulukko
7).
Taulukko 7. Vantaan yleislääkäreiden kirjaama diagnoosijakauma vuonna 2004.
Diagnoosikoodi

Lukumäärä

%

ICD-10-diagnoosi

J06

14585

7,3

Määrittämätön ylähengitystietulehdus

M54

8976

4,5

Selkäsärky

H66

6777

3,4

Märkäinen tai määrittämätön välikorvatulehdus

R10

6435

3,2

Vatsa- ja lantiokipu

I10

5813

2,9

Verenpainetauti

M79

5092

2,5

Muualla luokittamattomat muut pehmytkudossairaudet

E11

4245

2,1

Aikuistyypin sokeritauti

H10

3701

1,8

Nuoruustyypin sokeritauti

J01

3593

1,8

Äkillinen sivuontelotulehdus

M17

3326

1,7

Polven nivelrikko

J20

3321

1,7

Äkillinen keuhkoputkitulehdus

F32

2519

1,3

Masennustila

Z02

2493

1,2

Hallinnollisista syistä tapahtuva yhteydenotto tai tarkastus

M75

2385

1,2

Hartiaseudun pehmytkudossairaudet

J45

2383

1,2

Astma

R05

2156

1,1

Yskä

R07

2150

1,1

Kurkku- ja rintakipu

F41

2063

1

Muut ahdistushäiriöt

Z04

1861

0,9

Muista syistä tapahtuva tarkastus tai tarkkailu

A09

1691

0,8

Tarttuvaksi oletettu ripuli ja maha-suolitulehdus

R53

1615

0,8

Huonovointisuus ja väsymys

H60

1536

0,8

Ulkokorvatulehdus

L30

1516

0,8

Muu dermatiitti

M30

1505

0,7

Valtimoiden kyhmytulehdus tai lähisukuiset tilat

M53

1499

0,7

Muualla luokittamattomat muut selkäsairaudet

R06

1438

0,7

Hengityksen poikkeavuus

I48

1312

0,7

Eteisvärinä tai eteislepatus

S93

1285

0,6

Nilkan ja jalkaterän nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai
venähdys

Z00

1268

0,6

Yleistarkastus, joka kohdistuu henkilöihin, joilla ei ole sairautta eikä
ilmaistua diagnoosia
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5.5 Osatöiden tulosten yhteenveto
Tulospalkkauksessa ryhmäpalkitseminen voi parantaa perusterveydenhuollon vastaanottojen toimintatapoja ainakin diagnostisen kirjauksen osalta. Kyseisillä taloudellisilla kannustimilla saatu vaikutus voi kuitenkin vähitellen alkaa murentua sen jälkeen, jos nämä palkkiot poistetaan.
Palkkakannusteen avulla tehostetun diagnoosikirjaustason vaihtelevuus on ollut eri
perusterveydenhuollon ryhmissä kuitenkin huomattava, vaikka ryhmäbonukset ovat parantaneet yleisesti perusterveydenhuollon diagnoosikirjauksen tasoa. Diagnoositason parantuminen ei ole näyttänyt kroonisissa sairauksissa takaavan parempaa kirjaamistasoa, sillä
ainakaan välitöntä paranemista ei ole esiintynyt diabetesdiagnoosien kirjauksessa. Kokonaisuutena diagnoosijakautuma on kuitenkin ollut aikaisemman kirjallisuuden tuottamien
ennakko-odotusten mukainen.
Sähköisten muistutuksien ja ryhmäpalkkakannusteen käyttöönoton jälkeen diagnoosien lopullinen kirjaustaso on ollut samalla tasolla. Sähköisiä muistutuksia yhdistettynä
esimiesten kanssa käytyihin keskusteluihin tai kehityskeskusteluihin voidaan pitää taloudellisesti parempana menetelmänä diagnoosien merkinnän tehostamiseksi kuin pelkkiä
taloudellisia kannustimia. Sähköiset muistutukset voivat tarjota perusterveydenhuollossa
edullisen ja kätevän menetelmän puuttua vastaanottojen kliinisiin käytäntöihin ja edistää
diagnoosin kirjaamisen täydellisyyttä perusterveydenhuollossa. Ne voivat olla tehokkaita
osatekijöitä perusterveydenhuollon kehittämisessä.
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6

Pohdinta

6.1 Lääkärin etiikka ja diagnoosien kirjaus
Lääkärillä on lakisääteinen yksinoikeus diagnoosin tekemiseen ja hoidon määrittämiseen.
Lääkärikunta on Suomessa saanut vahvan ja arvostetun yhteiskunnallisen aseman, profession. Professio tarkoittaa ammattia, jonka harjoittajia yhdistää vaativa tieteellinen koulutus
ja ammatinharjoittamiseen liittyvä vankka moraaliarvopohja, lääkärin ammatissa lääkärin
etiikka. Luottamus on profession ylläpitämisen keskeinen edellytys. (Pälve 2021.)
Eettiset periaatteet pysyvät tai muuttuvat hitaasti, mutta yhteiskunnan nopeat muutokset tuovat lääkäreille uusia eettisiä haasteita. Aiemmin eettisessä tarkastelussa on perinteisesti arvioitu yhden potilaan hoitoa. Nykyisin on arvioitava myös potilasryhmien ja
koko väestön hoitoa ja parasta. Sähköiset potilastietojärjestelmät aiheuttavat myös eettisiä
haasteita, koska potilaskortistot eivät ole enää lääkärin henkilökohtaista arkistoa. Lisäksi
potilastietojen toissijainen hyödyntäminen on mahdollistettu lailla. Epäluottamus viranomaisten toimintaan ja lainsäädännön muutokset voivat johtaa siihen, että lääkärin vastaanotoilta ei synny luotettavan kattavia potilaskertomusmerkintöjä yhteisiin rekistereihin.
Täsmällistä määritelmää diagnoosin käsitteelle ei ehkä ole mahdollista antaa. Sanakirjoissa ja käsitettä pohtivissa artikkeleissa on monenlaisia määritelmiä, joissa ovat painottuneet eri näkökulmat (Louhiala 2019; Stempsey 2000). Oirediagnoosi on diagnoosien
alkeellisin muoto. Anatominen määrittely on usein keskeinen osa diagnoosia. Kausaalinen
määrittely on esimerkiksi infektiotaudeissa usein mahdollista, mikä auttaa hoitopäätöksissä
(Krieger 1994). Oireyhtymä on tavallinen diagnoosityyppi, joka on usein diagnoosin alustava vaihe ennen tarkempaa käsitystä tautiprosessista ja etiologisista tekijöistä. Poissulkudiagnoosit ovat erityinen diagnoosityyppi, jossa määritelmän pääosan muodostaa luettelo
asioista, joita potilaalla ei ole todettu (Stempsey 2000).
Perusterveydenhuollossa lääkärin vastaanotoilla keskeinen käynninsyy ja diagnoosi
jäävät usein epävarmoiksi varsinkin, kun vastaanotolla käsitellään monia hoitoon liittyviä
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ongelmia ja sairauksia. Joskus diagnoosia ei voi lainkaan asettaa. Potilaan diagnoosi on suurella todennäköisyydellä ainoastaan silloin varma, kun sairastuneelta löydetty taudinaiheuttaja on tunnettu. Tällöin taudinaiheuttajaan kohdistuva hoito johtaa varmimmin potilaan
paranemiseen. Luotettavasti asetetun diagnoosin kirjaamista voi osaltaan vaikeuttaa se, että
diagnoosilla voi olla merkittäviä lääketieteellisiä, sosiaalisia tai taloudellisia seurauksia potilaalle. (Louhiala 2019.)
Terveydenhuollon tutkimuksissa taloudelliset eturistiriidat voivat aiheuttaa haasteita
lääkäreiden uskottavuuteen ja luotettavuuteen (Solyom 2004). Taloudellisia eturistiriitoja
voi syntyä, jos lääkärin luotettava päätöksenteko vaarantuu taloudellisten kannustimien tai
etujen vuoksi. Taloudelliset edut voivat aiheuttaa myös haittaa tutkimuksiin osallistujille,
itse tutkimushankkeille ja yhteiskunnalle. Tällaiset ristiriidat rikkovat eettisiä ja moraalisia
lääketieteen sääntöjä ja vahingoittavat siten lääkäreiden kunnioitusta ja professiota. Tutkimusasetelmissa tulee nämä ristiriidat huomioida korostamalla muun muassa lääkäreiden
ammatillista autonomiaa ja etiikkaa sekä varmistamalla tutkimusten tieteelliset kriteerit
täyttävä osallistumisvalinta. Espoon ja Vantaan osatöissä retrospektiivinen tutkimus kohdistui kaikkiin perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien rekisteritietoihin ja valikoimatta kaikkiin henkilöstöryhmiin, jolloin kyseiset eturiidat on vältetty.
Eettiset kysymykset tulisi ottaa huomioon sähköisten potilastietojärjestelmien kehittämisessä ja tutkimuksessa (Moerenhout et al. 2020). Tärkeää olisi kuulla lääkäreiden ja
muun henkilöstön mielipide ja palaute, joiden avulla on mahdollista parantaa heidän toimintamallejaan ja selviytymisstrategioitaan sähköisissä tietojärjestelmissä. Luotettavissa
uusissa toimintatavoissa tulee huomioida lääkäreiden autonomia, tietojen luottamuksellisuus sekä verkottuneiden potilaskertomusjärjestelmien asema.

6.2 Diagnoosien kirjaaminen ja terveydenhuollon laatu
Tutkimuksessani on oletettu, että diagnoosien kirjaamisen lisääminen on tärkeä osa tervey
denhuollon laadun parantamista. Oletus on perustunut siihen, että terveyskeskuskäyntien
syiden kirjaamisen on todettu tutkimuksessa parantaneen toiminnan tehokkuutta (Toikkanen 2005). Lisäksi diagnosoinnin parantamisen on todettu voivan tehostaa vastaanottotoiminnan tehokkuutta (Ketola et al. 2000; Hjerpe et al. 2019). Espoon ryhmätulospalkkauksella ja Vantaan tietojärjestelmämuistutuksella on pystytty diagnoosien kirjaamista
parantamaan merkittävästi, mutta vastaanottotoiminnan tehokkuutta tai vaikuttavuutta ei
tutkimuksissa ole arvioitu.
Länsimaisessa terveydenhuollossa hyväksytyt laatutavoitteet sisältävät palvelujen vaikuttavuuden, tehokkuuden, turvallisuuden, oikea-aikaisuuden, potilaskeskeisyyden ja tasa-arvon (Kekomäki 2019). Diagnostinen kirjaaminen liittyy välillisesti useimpiin näihin
laatu-ulottuvuuksiin.
Vaikuttavuuden arviointi terveydenhuollon hyvässä hoidon laadussa perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tutkittuun tietoon tai näyttöön perustuvaan palveluun sekä
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luotettaviin perustietoihin. Vaikuttavuuden arviossa diagnostiikan luotettavuus on tärkeä
osatekijä analysoitaessa ja vertailtaessa esimerkiksi eri potilasryhmien hoitotuloksia.
Tehokas palvelutoiminta on osaltaan hyvää terveydenhuollon laatua, joka toteutuu
asetettujen vaatimusten ja odotusten mukaisesti annettujen taloudellisten voimavarojen
rajoissa. Samoin kuin vaikuttavuuden arvioinnissa diagnostiikan luotettavuus korostuu
esimerkiksi annettujen hoitojen ja potilasryhmien välisessä taloudellisessa tehokkuustarkastelussa.
Hoidon turvallisuusosio parantuu terveydenhuollon laatutavoitteissa, mikäli diagnoosien kirjaus on laadukasta. Turvallisuuden ulottuvuus korostuu myös silloin, kun käytettävissä on yksinkertaisia sähköisiä muistutuksia tai kokonaisvaltaisia päätöksentukiohjelmistoja. Muistutukset ilmoittavat diagnoosien ja lääkitysten yhteensopimattomuudesta,
puuttuvista diagnooseista, lääkkeistä tai tarvittavista lisätutkimuksista.
Diagnoosien kirjauksen hyvä laatu varmistaa hoidon oikea-aikaisuutta sähköisten muistutusten tai päätöksentukiohjelmistojen kautta. Oikea-aikaisuus varmistuu sähköisten
tietojärjestelmien muistutuksilla asiakas- ja potilasryhmittäin potilaiden laboratorio- ja
kontrollitutkimuksiin tai rokotussarjojen tehostepistoksiin.
Asiakas- ja potilaskeskeisyys on lisääntynyt ja mahdollistunut sähköisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien ja toimintojen verkottumisen ansiosta. Kanta-palvelut ovat avanneet
viime vuosina kansalaisille yhä paremman näkyvyyden omiin lääkitys- ja terveystietoihinsa.
Omakanta- ja Omaolo-palveluissa lääkelistojen, käyntitietojen sekä omien ja oikein kirjattujen diagnoosien näkyvyys edesauttaa kansalaisten voimaantumista huolehtimaan itsestään.
Terveydenhuollossa palvelujen läpinäkyvyys on osaltaan parantanut kansalaisten tasa-arvoa, vaikka palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja
valinnanvapauteen on jäänyt haasteita. Terveydenhuollon sähköiset palvelut ja palveluverkostot ovat osaltaan parantaneet näitäkin osa-alueita. Laadullisesti luotettava ja kirjattu
diagnostiikka on olennainen osatekijä sähköissä palveluissa, jotta samantasoinen tasa-arvoinen hoito toteutuu eri potilasryhmien välillä ja sisällä.
Väestön terveydentilan parantamiseen tähtäävässä terveydenhuollon laatutyössä on
mittarina yleisesti käytössä ollut laatupainotettu elinvuosi (QALY). QALY kehitettiin
alun perin kustannustehokkuusanalyysissä terveyden tehokkuuden mittariksi päättäjille
(Weinstein et al. 2009; Whitehead et al. 2010). Laatupainotettu elinvuosi on laatupainotetun elinajan mittayksikkö. Yksi QALY vastaa yhtä elinvuotta ”täydellisessä terveyden
tilassa”. QALY yhdistää terveyteen liittyvän elämänlaadun ja odotettavissa olevan elinajan.
QALY:t lasketaan arvioimalla potilaan tai potilasryhmän elinvuodet tietyn hoidon tai intervention jälkeen ja painottamalla jokainen vuosi elämänlaatupisteillä (0–1). QALY:n laskennassa on keskeistä diagnostisesti korkea laatutaso arvioitavissa potilasryhmissä.
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6.2.1

Diagnoosin kirjaus Suomen perusterveydenhuollossa

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat pitkään 1980-luvun lopulle asti käyttäneet samaa kansainvälistä ICD-tautiluokitusta, joka ei kuitenkaan ole tyydyttänyt perusterveydenhuollon kirjaustarpeita. Yleislääkärin vastaanottotyön luonne on edellyttänyt
diagnostista rinnakkaisjärjestelmää (de Dombal et al. 1972; Bentsen 1986). ICPC julkaistiin vuonna 1987. Suomessakin 1990-luvun alusta sähköisiin potilastietojärjestelmiin asennettiin ICD-9-10-järjestelmän ohella perusterveydenhuoltoa varten ICPC.
Suomen perusterveydenhuollossa ICD-järjestelmän käyttö lääkäreillä on säilynyt vallitsevana huolimatta siitä, että lääkärit ovat pystyneet ICPC:n avulla luokittelemaan yhdellä
luokituksella vastaanottonsa keskeiset osa-alueet. ICD- ja ICPC-järjestelmien synkronoinnin kehittäminen (Wood et al. 1992; Lamberts et al. 1996) ei ole myöskään parantanut diagnoosien merkitsemistasoa. Oireiden ja diagnoosien hyödyntämistä helpottamaan
vuonna 2008 julkaistu ICPC2/ICD10-synonyymisanasto (Soler et al. 2008) ei vaikuttanut
Suomessa diagnoosien merkitsemistason paranemiseen.
1990-luvulla perusterveydenhuollon yksiköiden ottaessa Suomessa käyttöön potilas
tietokonejärjestelmiä kirjattiin järjestelmiin aluksi lähinnä vain potilaan henkilötiedot,
annettujen hoitojen määrät, kustannukset tai molemmat (Mäntyranta et al. 2004). Diagnostista kirjausta tietojärjestelmiin ei ole pidetty myöskään pakollisena Espoossa eikä Vantaalla, vaikka uusissa sähköissä Finstar-potilastietojärjestelmissä lääkäreillä on ollut mahdollista kirjata diagnoosit joko ICD-10- tai ICPC-koodistolla.
Diagnostisen kirjauksen kehittymiseen on pyritty valtakunnallisella tasolla. Kansallinen projekti (Tuomola et al. 2007) esitti vuonna 2002, että vuoden 2007 loppuun
mennessä perus
terveydenhuollonkin potilastietojärjestelmissä tuli olla rakenteellinen
sairauskertomus sekä yhtenäiset potilastietojärjestelmät, joissa olisi rakenteelliset sairauskertomusjärjestelmät. Tämä esitys ei ole parantanut diagnostista kirjaamisen tasoa, joka
on pitkään jäänyt edelleen epätyydyttävälle tasolle (Ketola et al. 2019; Mölläri et al. 2019;
Mölläri et al. 2020). Perusterveydenhuollon tuotteistusjärjestelmää, perusterveydenhuollon potilasryhmittely (APR), ei ole voitu riittävästi hyödyntää, koska käyntisyiden kirjaaminen on puutteellista. Diagnooseista ja käynnin syiden kirjaamisesta syntyvä tieto keskeisestä käynnin syystä ei ole luotettavasti arvioitavissa, koska perusterveydenhuollossa
lääkäreiden vuosi- ja seurantakäynneillä voidaan samalla vastaanottokäynnillä kirjata usein
monia kroonisia diagnooseja.

6.3 Taloudellisten kannustimien vaikutus diagnoosien kirjaamiseen
Taloudellisena kannustimena käytetty ja tiimisopimuksessa määritetty ryhmäpalkkio on
parantanut tallennettujen diagnoosien kirjaamisen astetta Espoon potilastietojärjestelmässä. Vertailuyksiköinä ovat olleet Espoon suun terveydenhuollon yksikkö ja Vantaan
Hakunila-Länsimäen terveysasema. Kontrolliyksiköissä ei todettu samanlaista diagnoo72

sien kirjaamisen määrän kasvua tutkituissa parametreissa samoina ajankohtina. Tieto
järjestelmien erojen on aiemmissa tutkimuksissa todettu voivan ennustaa hoidon laatueroja
(Kontopantelis et al. 2013). Erilaiset tietojärjestelmät eivät selitä tutkimustuloksiemme
eroja, koska Espoon suun terveydenhuollossa on ollut käytössä sama potilastietojärjestelmä
kuin Espoon perusterveydenhuollon terveysasemilla.
Ennen interventiota on oletettu, että diagnosoitujen vähäinen määrä on johtunut erilaisista hallinto- ja johtamiskulttuureista eri terveyspalvelualueilla, pysyvien lääkärien puutteesta ja tutor-palveluiden puutteesta (I). Taloudelliset kannustimet yhdistettynä hoitotiimien kanssa tehtyihin tiimisopimuksiin ovat kuitenkin voittaneet nämä alustavat esteet
potilastietojen asianmukaisen kirjaamisen osalta. Havainto taloudellisten kannustimien
vaikutuksesta on yhtenevä aiempien tutkimusten kanssa, joissa yleislääkäreiden taloudelliset kannustimet ovat lisänneet diagnosointia ja tiettyjen sairauksien tallentamista (Doran
et al. 2011; McLintock et al. 2014). Muidenkin tutkimusten perusteella on raportoitu, että
taloudellisia kannustimia on voitu käyttää lääkäreiden toiminnan muuttamiseen hoidon
laadun parantamiseksi (Kontopantelis et al. 2013; Rosenthal et al. 2005; Kirschner et al.
2012; Unützer et al. 2012). Lisäksi taloudellisten kannustimien on tutkimuksissa raportoitu
voivan edistää muita perusterveydenhuollon tärkeitä arvoja, kuten eriarvoisuuden vähentämistä puutteellisesti resursoiduilla ja hoidetuilla alueilla (Doran et al. 2008). Tulospalkkiojärjestelmien yhteydessä ainakin jotkut laatuun liittyvät osa-alueet ovat saattaneet osoittaa
parannusta, vaikka potilastuloksissa ei välttämättä ole parannusta todettu (Kontopantelis
et al. 2013; Kontopantelis et al. 2015). Aikaisempien tutkimustulosten kanssa tutkimuksemme tiedot tukevat näkemystä, että taloudelliset kannustimet ovat vaikuttaneet sähköisissä potilastietojärjestelmissä selvästi hoidon laadun indikaattoreihin (Campbell et al.
2009; Scott et al. 2009; Yuan et al. 2017) kuten myös diagnostiseen kirjaamiseen.
Kirjallisuudesta on löytynyt suhteellisen vähän asiaan liittyviä korkealaatuisia tutkimuksia, vaikka merkittävää näyttöä on siitä, että palveluntarjoajat ja potilaat reagoivat taloudellisiin kannustimiin (Christensen et al. 2016; Yuan et al. 2017; Kazungu et al. 2018;
Mehrotra et al. 2009; Ogundeji et al. 2016; Van Herck et al. 2010; Briesacher et al. 2009;
Scott et al. 2011; Witter et al. 2012; Das et al. 2016; Gillam et al. 2012; Mendelson et al.
2017; Hussey et al. 2012; Huang et al. 2013). Tulospalkkiojärjestelmät ovat vaikuttaneet
tehokkailta yksinkertaisten hoitoprosessien tai rakenteiden parannuksissa, mutta niillä ei
ole ollut terveysvaikutuksia tai vaikutukset ovat olleet suurelta osin tuntemattomia (Yuan
et al. 2017; Mehrotra et al. 2009; Ogundeji et al. 2016; Van Herck et al. 2010; Das et al.
2016). Tulospalkkakannustimien vaikutusten on raportoitu vaikuttavan jonkin verran vastaanotoilla hoidon tehoon ja hoidon tarjonnan tasapuolisuuteen, mutta vielä vähemmän
näyttöä on ollut vaikutusten jatkuvuudesta, potilaskeskeisyydestä ja kustannustehokkuudesta (Van Herck et al. 2010). Arvioinneissa on päädytty yleisesti siihen, että suoritustasoa
koskevat järjestelmät ovat olleet yleensä tehokkaampia perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa (Ogundeji et al. 2016). Useimmissa tutkimusraporteissa on todettu,
että tulospalkkiojärjestelmien tehokkuus on riippunut niiden täytäntöönpanon ajankoh-
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dasta ja kannustimen suunnitellusta toimintatavasta. Espoon perusterveydenhuollon kehityshankkeen toteutumista on pyritty edistämään ryhmätulospalkkauksella, jossa yhtenä
osamittarina on ollut diagnostinen kirjaus.
Avoin kysymys on edelleen, johtavatko palkitun henkilöstön taloudelliset kannustimet
hoidon todelliseen laadun parantumiseen (Scott et al. 2011). Todisteet tämänkaltaisten
toimien tehokkuudesta väestötasolla ovat olleet ristiriitaisia (Kontopantelis et al. 2015).
Tutkimuksellista näyttöä on löytynyt siitä, että yleislääkäreiden päivystyslähetteiden määrä
sairaaloihin on vähentynyt tulospalkkajärjestelmän käyttöönoton jälkeen (Harrison et al.
2014). Diabeteksen ja siihen liittyvien mitattavien muuttujien lisääntynyt tallennus ei automaattisesti ole taannut sairauden parempaa hoitoa (Goudswaard et al. 2003). Espoonkaan
tutkimustulokset eivät ole vastanneet, kuinka luotettavia ja päteviä esimerkiksi tällaisella
interventiolla saadut tiedot ovat olleet. Toistaiseksi tarvitaan vielä lisää tutkimuksia, ennen
kuin annetaan suosituksia ryhmäbonusten hyödyllisyydestä parantaa perusterveydenhuollon toimintatapoja.
Tutkimustuloksissa on ilmennyt, että Espoon terveysasemilla on yksiköitä, joissa lääkärikäyntien diagnoosien tallennustaajuus on laskenut ryhmäbonuksien maksun lopettamisen jälkeen. Tämä on linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joissa on todettu, että sellaiset laadullisen työn parametrit, jotka eivät ole yleislääkäreiden taloudellisia kannustimia,
voivat jopa heikentyä, jos muiden parametrien palkitsemista parannetaan (Doran et al.
2008; Campbell et al. 2009). Taloudellisten kannustimien osittainen peruuttaminen ei ole
kuitenkaan suurelta osin vaikuttanut yleislääkäreiden hoitotuloksiin (Kontopantelis et al.
2014). Rahoituskannustimista on raportoitu siten, että aluksi muutokset ovat saattaneet
olla suuriakin, mutta ne ovat kuitenkin vähentyneet ajan mittaan. Sama koskee myös potilaille suunnattuja taloudellisia kannustimia, jolloin vain se osa toiminnasta paranee, josta
maksetaan. Toimintatavan muutoksen mahdolliset seuraukset eivät tällöin välttämättä ole
vastanneet taloudellisten kannustimien käytön alkuperäistä tarkoitusta (Kontopantelis et
al. 2012; Kamb et al. 1998). Tutkimuksemme kahden vuoden seuranta-aika on ollut suhteellisen lyhyt vastaamaan kysymykseen siitä, mitä lopulta tapahtuu pitkällä aikavälillä, kun
ryhmäbonukset on peruttu kokonaan. Kuitenkin tallennettu diagnoositaso 2012 on ollut
selvästi ylivoimainen verrattuna vuosiin 2003 ja 2004 ennen interventiota. Johtopäätös on
siten tasapainossa hypoteesin kanssa, jonka mukaan taloudelliset kannustimet ovat tehokkaita perusterveydenhuollon interventioissa (Doran et al. 2008; Kontopantelis et al. 2012;
Feng et al. 2015) silloinkin, kun palkkioita sovelletaan ryhmäkannustimina koko hoitotiimille.
Espoossa tuloskortin mukaisten tiimipalkkioiden kokonaismäärä on vuosina 2005–
2010 ollut keskimäärin 100 000 euroa vuodessa (I). Käyntisyy- ja diagnostiikkatason palkkio-osuus on vuosina 2005–2010 vaihdellut 5–20 prosentin välillä, jolloin laskennallisiksi
kokonaiskustannuksiksi on kertynyt noin 50 000 euroa. Espoon kustannuserä on ollut selvästi suurempi kuin Vantaan potilastietojärjestelmään asennetulla muistutusohjelmistolla
(noin 10 000 euroa). Vastaavaa kustannusten yksilöityä vertailuasetelmaa ei ole löytynyt
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aiemmista tutkimuksista (Grimshaw et al. 2003; Shojania et al. 2005; Walsh et al. 2006;
Ranji et al. 2008; Yuan et al. 2017).
Espoon osatyössä terveysasemien verrokkiryhmässä suun terveydenhuollossa yksiköiden esimiehet ovat ohjanneet myös hammaslääkäreitä myös kiinnittämään huomiota
diagnoosien tallentamiseen. Tämän ohjauksellisen toimenpiteen on raportoitu lisänneen
diagnoosien merkintätasoa suun terveydenhuollossa (Kallio et al. 2017). Henkilöstölle
suunnattu, oikein ajoitettu ja laadullisesti perusteltu hallinnollinen toimenpidesuositus on
voinut tämän havainnon perusteella yksinään vaikuttaa samaan suuntaan kuin sähköinen
muistutus ja taloudellinen kannuste.
Tutkimuksessamme on todettu taloudellisen palkkiovaikutuksen vähenevän tulospalkkajärjestelmän lopettamisen jälkeen. Paluu diagnoositason lähtötasolle on kuitenkin
epätodennäköistä, koska parempaa saavutettua diagnoositasoa voi luotettavasti hyödyntää
nykyisten potilastietojärjestelmien kehittyneissä muistutus- ja päätöksentukijärjestelmissä
kuten myös Kanta-yhteensopivuudessa. Omakanta-järjestelmä, jossa kansalaiset ja potilaat
pääsevät tutustumaan omiin terveystietoihinsa, varmistaa osaltaan entistä luotettavampien
potilastietojen yhteiskäytön sekä kannustaa ja voimaannuttaa kansalaisia potilaslähtöiseen
omahoitoon.

6.4 Sähköisen muistutuksen vaikutus diagnoosien kirjaamiseen
Useimmat tutkimukset ovat raportoineet sähköisten muistutusten pienestä tai kohtalaisesta vaikutuksesta parantaa erilaisia perusterveydenhuollon vastaanottojen toimintatapoja
(Shojania et al. 2009; Holt et al. 2012). Tutkimuksien perusteella on suositeltu käytettävän sähköisiä potilas- tai tietokonemuistutuksia manuaalisten muistutusten sijaan laadun
parannustoimenpiteiden yhteydessä (Pantoja et al. 2019). Vertailevia tutkimuksia sähköisten muistutusten ja tulospalkkajärjestelmien vaikutuksesta diagnoosien kirjaukseen ei ole
aiemmista katsauksista löydetty (Giuffrida et al. 1999; Gosden et al. 2000).
Vantaalla potilastietojärjestelmään asennetun sähköisen muistutusohjelman on todettu
lisänneen diagnoosien kirjaamisprosentteja perusterveydenhuollon yleislääkärikäynneillä.
Muistutuksen käyttöönottoa on tuettu hallinnollisin esimies–alais- tai kehityskeskusteluin. Neljän sähköisen muistutuksen käyttövuoden jälkeen diagnostinen tallennus on saavuttanut 90 prosentin tason. Vastaavaa tai verrannollista diagnoosin kirjaamiseen liittyvää
tutkimusasetelmaa ei ole raportoitu.
Vantaan perusterveydenhuollossa ei ole ollut potilastietojärjestelmän sähkömuistutusten käytön lisäksi muita tunnettuja kehityshankkeita tai muutoksia, jotka ovat voineet selittää havaitun muutoksen. Tulos on heijastanut todellista perusterveydenhuollon
toimintatapaa, mutta tutkimustuloksia on mahdollista soveltaa vain perusterveydenhuoltoon. Diagnoosien tallennustaso on säilynyt Vantaalla vielä seurantajakson jälkeen, vaikka
diagnoosien kirjaamisen tallennustasoa ei ole enää valvottu yhtä aktiivisesti hallinnollisin
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keinoin (IV). Todennäköisesti diagnoosien kirjauksen taso on jäänyt osaksi yleislääkäreiden luontevaa laadun ja toiminnan seurantakulttuuria.
Tutkimuksessa (IV) suurin osa käynneistä on koskenut lieviä hengitystieinfektioita, kohonnutta verenpainetta, selkäkipuja ja tyypin 2 diabetesta samoin kuin Espoossa tehdyssä
tutkimuksessa (III). Löydökset ovat olleet yhdensuuntaisia verrattuna aiempiin suomalaisiin tutkimuksiin (Mäntyselkä 1988; Pärnänen et al. 2000).
Espoon ja Vantaan tiedot ja aiemmat raportit ovat olleet myös yhdenmukaisia tanskalaisen tutkimuksen kanssa, jossa on käytetty samaa ICPC-järjestelmää (Moth et al. 2012).
Tutkimuksissamme kirjatut diagnoosit ovat heijastaneet lääkärivastaanottojen todellisuutta skandinaavisessa perusterveydenhuollossa. Muistutusinterventio on tarjonnut luotettavaa tietoa yleislääkäripalvelujen käytöstä hallinnollisiin tarkoituksiin. Missään diagnostisessa luokituksessa ei ole ollut merkkejä systeemisestä liikakäytöstä.
Vantaalla yhden ydintiedon, diagnoosin, dokumentointitaso on parantunut merkittävästi sähköisellä tietojärjestelmämuistutuksella. Sähköisten hoitotilanteessa näytettyjen
muistutuslistojen on raportoitu olevan kuukausittaista palautejärjestelmää tehokkaampia
(Coma et al. 2019). Lisätutkimuksia muistutus- tai hälytysväsymyksestä tarvitaan arvioitaessa, miten monta ja minkä tasoista sähköistä potilastietojärjestelmän muistutusta lääkärit tai muu hoitohenkilökunta pystyvät huomioimaan kiireisen perusterveydenhuollon
vastaanottokäynnin yhteydessä.
Potilastietojärjestelmiin asennettu kliininen päätöksentukityökalun tarkoituksena on
ollut auttaa lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa hoitoihin liittyvässä päätöksenteossa ja antaa
hoitomuistutuksia. Eriasteiset muistutukset täydentävät tai korjaavat ammattilaisten aiempaa tietämystä ja kokemusta tai muistuttavat tallennetun tiedon puutteista. Tukijärjestelmä
tuottaa kuitenkin myös suuren määrän epäolennaisia hälytyksiä, mikä on johtanut muistutus- ja hälytysväsymykseen ammattilaisten keskuudessa. Henkilöstölle muistutusväsymys
on liikaa aikaa ja henkistä energiaa vievä hälytysten aiheuttama henkinen tila, joka johtaa
usein siihen, että asiaankuuluvat muistutukset ohitetaan vastaanotoilla perusteettomasti
hoidollisesti merkityksettömien muistutusten lisäksi (Backman et al. 2017). Muistutus- ja
hälytysväsymyksen hallintaa on pyritty parantamaan tietokoneohjelmilla (Wan et al. 2020),
mutta luotettavia tutkimuksia muistutusväsymyksen hallintaohjelmistojen vaikutuksista ei
ole vielä toistaiseksi ollut käytettävissä.

6.5 Rakenteelliseen kirjaamiseen vaikuttavia tekijöitä
Terveydenhuollossa luotettavaan kirjaamiskäytäntöön ja laadukkaaseen suorituskykyyn
vaikuttavat työntekijöihin monet samaan aikaan liittyvät tekijät. Kiireisessä vastaanotto
tilanteessa annetun valinnanvaraisen ja myös ohitettavan sähköisen diagnoosimuistutuksen
käyttöönotto voi olla helpommin hyväksyttävissä kirjaamisen laatua parantavana ja myös
hoidon jatkuvuutta varmistavana toimenpiteenä kuin pakottavat vastauksia vaativat muistutukset. Mikäli tässä tapauksessa diagnoosimuistutus on jäänyt lääkäriltä vastaanotolla
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kirjaamatta, on hänellä ollut mahdollisuus palata asiaan myöhemmin vastaanoton jälkeen
tai erillisellä toimistoajalla. Riittävä ajanvaraus hallinto- ja toimistotehtäviin edellyttää
perusterveydenhuollon lääkäreille joustavia työolosuhteita ja laajemmin työssäoloaikaan
liittyviä valintamahdollisuuksia ( Joyce et al. 2010). Joustavilla työolosuhteilla, kuten työilmapiirillä, voi lisäksi olla myönteinen vaikutus työn paremman hallinnan kautta työntekijöiden työsuorituksiin, tehokkuuteen ja hyvinvointiin.
Suomen perusterveydenhuollon voimavarat ovat vähentyneet tällä vuosituhannella
merkittävästi suhteessa erikoissairaanhoitoon. Väestön sairauksia ennaltaehkäisevä työ ja
potilaiden hoidon jatkuvuus ovat entistä haastavampia niukentuneiden resurssien ja muun
muassa erikoissairaanhoidosta siirtyvien tehtävien vuoksi. Ratkaisuksi uuteen tilanteeseen
on jo pitkään ehdotettu muun muassa palvelujen digitalisaatiota, joka toimiakseen edellyttää palvelutuottajien sähköisten rajapintojen yhteensovittamista, käyttäjäystävällisyyttä
niin ammattilaisille kuin väestölle (Halinen et al. 2008). Mainitut edellytykset eivät ole
toteutuneet edelleenkään tyydyttävästi. Perusterveydenhuollossa yleislääkäreiden vastaanottokäynneillä potilaiden moniongelmallisuus yhdistettynä rajalliseen vastaanottoaikaan ja
tietojärjestelmien monimutkaisuuteen johtaa edelleen siihen, että dokumentaatiopalaute ja
diagnoosien kirjaustaso ovat jääneet hyvin epätyydyttävälle tasolle (Ketola et al. 2019). Mikäli palvelujen digitalisoinnin ja tietojärjestelmämuutosten siirtymävaiheessa ei riittävästi
huomioida varsinkin henkilöstön lisäkoulutuksesta ja olemassa olevasta perusterveydenhuollon resurssivajeesta johtuvaa palvelutason ja -määrän laskua, uhkaavat digitalisoinnin
hyödyt siirtyä kauemmas tulevaisuuteen.
Toimenpiteet terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi edellyttävät
käyttäjäystävällisempien tietojärjestelmien lisäksi luottamuksellista henkilöstön ja väestön
laaja-alaista huomioon ottamista muutosprosessissa, jossa myös monipuolisella paikallisiin
olosuhteisiin sopivalla kannustinvalikoimalla on sijansa. Terveydenhuollon tietojärjestelmien mahdollisimman suuri luotettavuus ja sitä kautta hyödynnettävyys perustuvat suurelta osin kirjaamisen laatuun. Lääkäreiden keskeinen työ potilaiden tutkimisessa on selvittää
potilaiden oirehdinnalle mahdollisimman tarkka lääketieteellinen peruste ja diagnoosi.
Tutkimuksen tekoaikaan käytetyimmät diagnostiset kirjaamisvälineet ovat olleet perusterveydenhuollossa lääkärien ja hoitajien käytössä oleva ICPC-2-koodisto sekä lääkäreillä
ICD10-diagnoosit (Laatikainen et al. 2020).
Tutkimuksissamme olemme raportoineet, miten tulospalkkauksen ja tietokonemuistuttajien avulla olemme parantaneet diagnostista kirjaamisen määrää ja nostaneet diagnoosien kirjaamistasoa. Aiempaa kattavampi diagnostinen dokumentaatio parantaa osaltaan
nykyisten rekisteritietojen luotettavuuden astetta.
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6.6 Tutkimusten heikkoudet
6.6.1

Tietosuojarajoite ja tietojärjestelmä

Osatyöt ovat olleet Espoon ja Vantaan perusterveydenhuollon rekisteritutkimuksia, joissa on tarkasteltu palkkakannusteiden ja sähköisten muistutusten vaikutuksia alueittaisten
lääkäreiden ja työryhmien diagnoositasoihin. Osatöissämme Espoon osalta on raportoitu
diagnoosin kirjaamista hoitotiimeittäin, mutta ei ole puututtu aktiivisesti lääkäreihin, jotka ovat toimineet vallitsevan palkkakannusteen periaatteiden vastaisesti. Vantaalla kehityskeskusteluissa lähiesimiesten kanssa on ollut mahdollista puuttua yksilöllisesti lääkäreiden
diagnoosien kirjauskäyttäytymiseen.
Sähköinen potilastietojärjestelmä on saavuttanut jokaisen Espoon ja Vantaan julkisen
perusterveydenhuollon lääkärin ja Espoossa jokaisen julkisen perusterveydenhuollon hammaslääkärin. Kaikkien diagnoosien tarkkuutta ei kuitenkaan voitu taata näissä osatöissä.
Yksittäisten yleislääkäreiden diagnoosien koodaamisessa on ollut eroja. Tietomäärät ovat
olleet kuitenkin niin suuria, että erot koodauksessa eri yleislääkäreiden välillä todennäköisesti ovat kadonneet satunnaispoikkeamana. Mikäli diagnooseja virheellisesti tai puutteellisesti tallentaneet lääkärit olisi voitu kartoittaa tietojärjestelmällisesti, olisivat he voineet
saada yksilöllisen viikkopalautteen toiminnastaan. Kyseinen palautejärjestelmä olisi todennäköisesti varmistanut tavoitteen mukaisen toimintakäyttäytymisen nopeammin ja kestävämmin.

6.6.2

Espoossa diagnoosikirjaus osana kehittämishanketta

Espoossa tutkimusintervention toteutuksen aikaan vuosina 2005–2010 toteutettiin Omahoito-hanke. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut varmistaa, että diagnoosit on kirjattu
mahdollisimman kattavasti pitkäaikaissairauksien hoidon kehittämishankkeessa. Hankkeessa on rakennettu perusterveydenhuoltoon pitkäaikaissairauksien hoitomallia, luotu
yhtenäisiä toimintakäytäntöjä, työkaluja ja uudenlaisia sähköisiä palveluja. Perusterveydenhuollon prosesseihin mallin tuli tuoda systemaattiset toimintakäytännöt, jotka mahdollistaisivat kuntalaisten yhdenmukaisen palvelun terveysasemasta ja työntekijästä riippumatta
(Suurnäkki 2010). Tuloskorttiin on koottu kehittämäishankkeen keskeiset mitattavat parametrit. Espoon hankkeen taloudellista kokonaispanostusta ei ole kuitenkaan selvitetty
kattavasti huomioiden uuden toimintamallin vaikuttavuus ja tehokkuus. Hankkeen aikana
diabeetikoiden diagnoosien merkintätason paranemista ei voitu osoittaa, mutta diabeetikoiden pitkäaikaissokeritasojen on todettu hankkeen aikana laskeneen. Diabeetikoiden
HbA1c-tason laskun perusteella on voitu määrittää hankkeelle suuntaa antava QALY-arvo.
QALY-arvo on osoittanut, että hanke itsessään on ollut taloudellisesti lyhyellä aikavälillä
tuloksellinen. Kuitenkaan tilastollista vertailuaineistoa ei ole ollut käytettävissä tämän havainnon varmistamiseksi.
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6.6.2.1 Diagnoositason laskennallinen osuus Espoon tuloskortissa
Espoon osatöiden ja etenkin sen tulospalkkioiden jälkikäteen suoritettuna laskuhaasteena
oli, että Espoon ryhmäpalkkiojärjestelmän tuloskortissa oli useita muitakin parametreja
kuin käyntisyiden ja diagnoosien kirjaamistaso. Käyntisyy- ja diagnoosimittarin painoarvo
oli tulosmittarissa vuonna 2005 20 prosenttia. Muut vuoden 2005 tuloskortin parametrit
ja painotusarvot olivat: vastaanoton hoitajilla potilasohjauksessa painopisteen siirto yksilöohjauksesta ryhmäohjaukseen (10 %), diabeetikkopotilaiden hoitotason selvitys ensimmäisenä vuonna (10 %), tiimijohtamisen kehittäminen (10 %), asiakaspalvelussa puhelinyhteyksien läpipääsyn nopeuttaminen (10 %), hoidon saatavuuden parantaminen (40 %).
Tuloskortin parametreja arvioitiin ja päivitettiin vuosittain, jolloin käyntisyy-diagnoosin
painoarvo oli enää viisi prosenttia vuonna 2010.
Espoon terveyspalveluissa tulospalkkauksen kokonaiskustannusosuus on ollut viisi prosenttia kaikkien palkkion piiriin kuuluneiden työntekijöiden työpalkasta vuonna 2005.
Vuonna 2011 on käyntisyiden ja diagnoosien merkitsemistaso poistettu terveysasemien
omasta tuloskortin osuudesta. Terveyspalveluiden yhteisestä tuloskortista vuonna 2011 terveysasemien osuus on ollut enää 30 prosenttia. Terveysasemien tuloskortin painotusalueet
olivat puhelinsaatavuus (5 %), T3-odotusaika lääkärille (7,5 %), pitkäaikaissairaiden vuosikäyntien määrä (7,5 %), sähköinen asiointimäärä (5 %), lääkärivakanssien täyttöaste (5 %).
Terveyspalvelujen lopusta tulospalkan osuudesta vastasivat omilla painotusalueillaan suun
terveydenhuolto (30 %), mielenterveys- ja päihdepalvelut (20 %), ympäristöterveydenhuolto (5 %), lääkinnällinen kuntoutus (5 %) ja kaikille yhteinen hallinto (10 %). Terveysasemien vastaanottotoiminnassa tiimien oman osuuden etääntyessä koko palveluyksikön tulospalkkioista on muiden ”naapuritulosyksiköiden” suurentunut 70 prosentin vastuuosuus
saattanut houkutella oman yksikön työntekijöitä niin sanottuun vapaamatkustajarooliin.
Espoon tuloskortin muut palkkio-osiot ovat muodostaneet suurimman osan maksetuista ryhmäpalkkioista, mikä on vaikeuttanut diagnoositason palkkioiden todellisen suuruuden arviota. Tämä ei kuitenkaan muuta johtopäätöstä, että sähköinen muistutus on ollut
merkittävästi edullisempi interventio kuin ryhmäpalkkiot saavuttaa merkittävä diagnoosikirjauksen tason kohentuminen.
Espoossa kuten usein muissakin kunnissa palvelutoiminnan kehittämiseen pyrkivällä
hankkeella on pyritty samanaikaisesti vaikuttamaan moneen asiaan. Espoossa käyttöön otetussa tuloskortissa on pyritty yksilöimään kunnan omalta kannalta perusterveydenhuollon
tärkeimmät kehityskohteet sekä määrittämään niille seurantamittarit. Kehityshankkeessa
määritettyjen toimenpiteiden vaikutuksia ei ole etukäteen perusteellisesti selvitetty eikä
jälkikäteen tutkittu. Hankkeen seuranta on keskittynyt taloudelliseen seurantaan ja alueiden väliseen vertailuun. Samansuuntainen toimintamalli on ollut kunnissamme yleinen ja
vaikeuttanut osaltaan tietojärjestelmätutkimuksen suorittamista. Kyseinen toimintamalli
on vaikeuttanut kuntainterventioiden tehokkuuksien luotettavaa arviointia. Syytä tähän
hallinnon usein hätäisen oloiseen toimintaan ei ole tarkemmin selvitetty. Hallinnon sekä
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tutkimukseen ja vaikutusten mittaamiseen perehtyneiden ammattilaisten yhteistyö vähentäisi ongelmaa jo silloin, kun kehittämishankkeiden toimenpiteitä aletaan suunnitella.

6.6.3

Osatöiden heikkoudet

Ryhmäpalkkiot eivät ole näyttäneet ensimmäisessä osatyössä (I) vaikuttaneen pitkäaikaissairauksien, kuten diabeteksen, kirjaamiseen. Diabeetikot ovat käyneet harvoin vuosi- ja
määräaikaiskontrolleissa vastaanotoilla, joilla lääkärit ovat pääasiassa tallentaneet pitkä
aikaisdiagnooseja. Tässä tilanteessa pitkäaikaissairauksien diagnoosien tallennus on toteutunut korostuneesti niin hitaasti, ettei ITS-analyysi ole pystynyt tunnistamaan sitä. Siitä
huolimatta ei ole voitu lyhyen seuranta-ajan puitteissa vahvistaa, ovatko ryhmäpalkkiot olleet tehokkaita vaikuttajia perusterveydenhuollossa kroonisten sairauksien hoidossa.
Vastausta ei ole pystytty antamaan myöskään kysymykseen, miksi ryhmäbonukset ovat
olleet tehokkaampia parantamaan diagnoosien kirjaamista joissakin Espoon hoitotiimeissä
ja vähemmän tehokkaita toisissa. Hoitotiimikohtainen tulospalkkio on ollut korkeimmillaan noin 1000 euroa vuodessa. Keskimääräinen 60 euron tulospalkkio kuukaudessa on
ollut huomattava palkanlisä muille tiimin jäsenille kuin yleislääkäreille. Tutkimuksen mukaan hoitotiimien on oltava suhteellisen pieniä, jotta vapaamatkustajaryhmän syntymisen
on voinut välttää ja estää kannustimen heikentyminen. Asetelma on sopinut hyvin Espoon
hoitoryhmiin, joissa on ollut enintään 16 henkilöä. Hoitotiimien suhteellisen pieni koko
on saattanut luoda ryhmäpaineen, joka on motivoinut koko joukkuetta parantamaan suoritustaan. Raha on ollut tärkeä tekijä, mutta myös muilla mekanismeilla, kuten ryhmäpaineella, on voinut olla merkitystä taloudellisissa kannustinpohjaisissa interventioissa. Talou
dellisten kannustimien osittaisen peruuttamisen ei tarvitse johtaa perusterveydenhuollon
toimenpiteissä tulosten heikkenemiseen.
Osatyöt eivät ole antaneet selkeää mallia siitä, miten ryhmäpalkkioita voi soveltaa muille terveydenhuollon osa-alueille. Tärkeä avainkysymys on jäänyt avoimeksi, eli voiko taloudellisten kannustimien käyttö perusterveydenhuollossa parantaa myös potilaskeskeisiä tulosmittareita. Laadullisia tutkimuksia sekä erityyppisten tulospalkkioiden vertailua muun
tyyppisiin kannustinpohjaisiin toimenpiteisiin tulisi suorittaa. Täten olisi mahdollista saada tietoa siitä, kuinka esimerkiksi ryhmäkannustimet toimivat ja miksi ryhmäkannustimien
vaikutukset vaihtelevat niin paljon.
Diagnoosien tallennus ei ole vähentynyt seurantavuosien aikana. Luovuttaessa taloudellisista diagnoositason parantamiseen tarkoitetuista tuloskortin mukaisista hoitotiimipalkkioista on havaittu Espoossakin, että tallennettujen diagnoosien kirjausaktiivisuus on
vähentynyt. Oheishavaintona on todettu, että diagnostiikkatason tallennus on lisääntynyt
saman palveluyksikön toisessa toiminnossa eli suun terveydenhuollossa (Kallio et al. 2017).
Tämä on osaltaan vahvistanut, että henkilöstön sitoutuminen on ollut vähintään yhtä tärkeää kuin taloudellisten kannustimien käyttö vastaanottotyön laadun parantamisessa perusterveydenhuollossa. Henkilöstöjen sitoutumiserot toiminnanmuutokseen ovat jääneet
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avoimeksi, mutta ne voivat selittää Espoossa eri hoitotiimien välisiä diagnoosien kirjaamistasojen eroja.
Vallinneessa kokeellisessa tutkimusympäristössä ei osatöissä ole voitu täysin poissulkea
yhtäaikaisesti intervention kanssa olleiden alueellisten, valtakunnallisten tai koulutuksellisten suuntauksien vaikutuksia. Terveydenhuollon hallinto ei ole retrospektiivisen tutkimusasetelman takia kuullut tutkijoita silloin, kun interventio suoritettiin. Tämän johdosta tietoja muista, olettavasti yhtä mielenkiintoisista parametreista, kuten lääkitykseen liittyvistä
tiedoista, ei ole kerätty.
Potilastietojärjestelmien tiedot ovat pitkään olleet usein puutteellisia, mikä on haitannut diabeetikoiden hoidon järjestelmällistä lähestymistapaa. Diabetestutkimuksessamme
oletuksena on ollut, että parempi tietojen tallennus johtaa parempaan sokeritaudin hallintaan. Omassa tutkimuksessamme on todettava, että vaikka tallennuksessa diagnostinen
kirjaustaso on parantunut ja potilaat luokiteltiin diagnostisesti kattavammin, ei tutkimuksessamme ole voitu arvioida, onko tästä seurannut myös näille potilaille ”parempaa hoitoa”.
Yhteenvetona osatöistä voidaan todeta, että niissä on keskitytty tarkastelemaan ryhmäpalkkion ja lääkärin muistutusintervention vaikutusta hoidon laatuun välillisesti diagnoosikirjaamisen laadun ja kattavuuden avulla. Tutkimusinterventioiden vaikutusta ei ole
laajemmin arvioitu muihin suoriin laatuparametreihin, kuten siihen, missä määrin lääkäreiden ja koko hoitotiimin kirjaamiskäyttäytymisen muutos vaikuttaa potilaan terveyskäyttäytymiseen, omahoitoon motivoitumiseen tai QALY-hintaan ja -arvoon. Laadullisia
tutkimuksia ja ryhmäbonusten vertaamista muun tyyppisiin kannustininterventioihin olisi
suoritettava, jotta saisimme tietoa siitä, miten ryhmäkannustimet toimivat ja miksi esimerkiksi ryhmäpalkkion vaikutus oli niin vaihteleva.

6.6.4

Yleisiä interventiotutkimusten ongelmia perusterveydenhuollossa

Espoon tutkimusasetelmassa etenkin tuloskortti muodosti tyypillisen monimutkaisen
interventiotutkimuksen haasteen, jossa yksittäisen kehityshankkeen osatekijän, kuten diagnoosin kirjauksen, merkityksen arviointi on haastavaa. Laskennallisesti kehityshankkeissa
yhden osatekijän taloudellinen osuus on mahdollista laskea, mutta muu merkitys jää pitkälti avoimeksi. Kehityshankkeiden interventioita yksinkertaistamalla ja yhdenmukaistamalla voidaan toki välttää tutkimustulosten vaihtelevuus (Grimshaw et al. 2003; Ranji et
al. 2008; Shojania et al. 2005; Walsh et al. 2006). Avoimesti arvioitavaksi kuitenkin jää,
milloin kannattaa hyödyntää yksittäisiä laadun parantamiseen tähtääviä interventioita ja
milloin monimutkaisia useita samanaikaisia interventioita sisältäviä kehityshankkeita.
Interventiot voivat toteutua tavoitteen mukaisesti usein vain tietyissä olosuhteissa ja
tietyissä tutkimusasetelmissa (Arditi et al. 2017). Sähköisten muistutusten on todettu voivan todennäköisesti parantaa hoidon laatua. Luotettavan tiedon edellytyksenä ovat hyvin
suunnitellut ja rajatut interventiotutkimukset, johon mekin olemme ainakin muistutus
interventiossa pyrkineet.
81

Interventioiden valmisteluvaihteesta interventiotutkimuksien tutkimusasetelmassa tulisi kiinnittää huomiota myös interventiovaikutuksen mahdollisiin esteisiin. Käyttäjäkokemus ja työolosuhteiden muutokset tulisi huomioida, samoin laatu- ja kustannusvaikutukset sekä työnantajan toimenkuva interventiossa (Than et al. 2016). Kustannusvaikutukset
jäävät liiankin usein määrääviksi ja helpoiten arvioitaviksi tekijöiksi. Työolojen vaikutusta
työntekijöiden terveyteen, hyvinvointiin ja suorituskykyyn ei ole huomioitu riittävästi tutkimusasetelmissa. Lisäksi interventiotutkimusten osittaisen ja metodologisesti rajallisen
näyttöpohjan vuoksi niiden havaintoja olisi tulkittava varoen.

6.7 Diagnoosien oikeellisuus perusterveydenhuollossa
Tutkimuksessamme teimme diagnostisen luotettavuusarvion pohjoismaisten rekisteri
tietojen vertaisarviointina, joka osoitti tietomme olleen oikeansuuntaisen. ICPC-koodiston vähäinen käyttökokemus on paljastanut perusterveydenhuollossa kyseisen järjestelmän
osaamisvajeen, vaikka ICPC-järjestelmä on ollut käytettävissä valtaosassa Suomen potilastietojärjestelmissä. Valtaosassa lääkärikoulutusta on opetettu ja korostettu erikoissairaanhoidon tarpeisiin rakennettua ICD-10-diagnoosijärjestelmää. Lisäksi ICD-10-järjestelmä
on erikoissairaanhoidossa liitetty kiinteästi osaksi palvelun laskutuksen ja dokumentaation
prosesseja, joita ei voi saattaa loppuun asti, ellei diagnoosia kirjata.
Perusterveydenhuollossa diagnostista kirjauspakkoa ei ole ollut. Perusterveydenhuollossa tietojärjestelmien kankeutta, ICD-10-valta-asemaa ja myös lääkärikunnan resurssi
vajetta on vuosikymmeniä pidetty yhtenä syynä, ettei diagnostista kirjauspakkoa ole käytetty. Kunnissa ja kaupungeissa on ollut käytössä monia erilaisia potilastietojärjestelmiä, mikä
on myös saattanut vaikuttaa siihen, ettei yksittäinen kunta ole uskaltanut ottaa diagnostista
kirjauspakkoa käyttöön peläten vallitsevaa suurempaa lääkärikatoa.
Perusterveydenhuollossa ICPC-koodiston käyttö todennäköisesti paljastaa ICD-10koodeja paremmin diagnostisen epävarmuustilan, joka on tyypillistä terveysasemien vastaanottotoiminnassa. Yleislääkäreiden ja hoitajien vastaanotoilla ICPC-koodilla kirjataan
potilaiden tulosyyt ja ”työdiagnostisessa” etsintävaiheessa käynnin syyt. Suomessa perusterveydenhuollon lääkäreillä ICPC:n käyttö on rajoittunut lähinnä tulosyy- ja oirepohjaiseen
luokitteluun. Ilmeisesti puutteellisesta koulutuksesta johtuen ICPC:n hoitoprosessin vaiheita kuvaavia koodeja ei ole käytetty alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. ICPC:n prosessikoodien väärinkäyttö on ollut todennäköistä etenkin silloin, kun lääkäri ei ole löytänyt sopivaa oirediagnoosia. Norjassa lääkäreiden raportoitiin tästä syystä käyttäneen koko
16 vuoden seuranta-aikana virheellisiä ja sopimattomia koodeja. Tulokset ovat viitanneet
vahvasti siihen, että lääkärit eivät ole noudattaneet ICPC-standardia sen epätäydellisyyden
vuoksi (Botsis et al. 2020).
ICPC-koodiston ylläpito ja kehittäminen edellyttää käyttäjäystävällisen palautejärjestelmän sekä jatkossakin säännöllisiä päivityksiä ja laajennuksia ilmenneiden puute- ja
virhekokemusten perusteella. ICPC-koodiston tarkoituksen mukainen käyttö ja hyödyn82

täminen vaatisivat vahvaa panostusta järjestelmän koulutukseen niin lääkäreiden perusopetuksessa kuin perusterveydenhuollossakin.
Tutkimuksessamme emme todenneet taloudellisten palkkioiden lisänneen pitkä
aikaissairauksista sokeritaudin diagnoosien kirjaamista, vaikka tutkimusten perusteella
pitkäaikaissairailla diagnoosin luotettavuus on ollut erityisen tärkeää (Bundy et al. 2012).
Pitkäaikaissairailla oikea-aikainen laboratorioseuranta on voinut vähentää pitkäaikaisen
lääkityksen käyttöön liittyviä mahdollisia haittoja. Sähköisillä potilastietojärjestelmillä voi
olla tärkeä merkitys parantaa lääkkeiden seurantaa. Laadun varmistusprosessi edellyttää,
että lääkärit kirjaavat luotettavasti diagnoosin ja lääkityksen ja määräävät tarvittavat laboratoriokokeet.
Sähköisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien vaihto- ja hankintatilanteissa on toteutettu useimmiten samalla myös muutoksia koko terveydenhoitojärjestelmän hoitokäytäntöihin ja -prosesseihin. Tietojärjestelmien muutosvaiheessa ovat vahvasti uhattuna muun
muassa lääkäreiden luotettava diagnostinen kirjauksen laatu ja lääkelistojen ylläpito. Muutosprosessiin liittyvä työmäärän kasvu ilmenee tyytymättömyytenä tietojärjestelmää kohtaan (Toikkanen 2021; Nykänen 2021) sekä tuottavuuden vähentymisenä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttäjäystävällisyys ja koulutukseen tehty riittävä panostus tulee ilmi
yleensä muutosvaiheen alussa. Luotettavat kustannus-hyötyarviot ovat mahdollisia vasta
järjestelmien sisäänajovaiheen jälkeen.
Sähköisen potilastietojärjestelmän tietojen luotettavuus yksittäisen diagnoosin suhteen näyttää tutkimuksen mukaan parantuvan, mitä useammin vuosien kuluessa oikea
ICD-diagnoosi kirjataan. Löydös on viitannut siihen, että ICD-diagnoosikoodit ovat
voineet olla myös työkalu tunnistaa potilaita sähköisen tietojärjestelmän avulla tai myös
hallinnollisista tarpeista (Sun et al. 2020). Vastaavasti voi päätellä, että oikein ja toistuvasti
kirjatut ICD- ja ICPC-koodit parantavat perusterveydenhuollossakin potilasryhmien tunnistusta. Jatkossa suunnitelmallisella ja laadukkaalla diagnostisien koodien käytöllä voidaan
edistää terveydenhuollon parempaa kokonaissuorituskykyä, tuottavuutta ja laatua sekä epidemiologisten tietojen luotettavuutta.
Potilastietojärjestelmissä kirjatun tiedon rakenteistamisen on todettu lisäävän suomalaisen katsauksen perusteella tiedon laatua ja yhtenäisyyttä. Toisiokäytön näkökulmasta kertomustiedon tulisi lisäksi olla kattavaa ja ristiriidatonta (Vuokko et al. 2015). Rakenteistettu kertomustieto mahdollistaa tiedon toisiokäyttöä esimerkiksi hoidon laadun arviointiin,
hoitosuositusten noudattamisen arviointiin, organisaation resurssienhallintaan ja laskutukseen, päätöksentuen kehittämiseen, tekstin‐ ja tiedonlouhintavälineiden kehittämiseen.
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7

Käytännön näkökulmia ja jatkokehittämisen aiheita

7.1 Maksujärjestelmien ja -tapojen edut ja haitat
Kaikilla maksutavoilla on omat etunsa ja haittansa. Teoriassa kiinteäpalkkaisilla terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole taloudellisia kannustimia parantaa palvelun laatua tai hallita
kustannuksia. Palkka maksetaan terveydenhuollon ammattilaisille työskentelyajan perusteella. Kuitenkin moneen palkkaperusteiseen maksutapaan liittyy myös arviointia suorituskyvystä. Nousevassa palkka-asteikossa voi olla mukana suorituskyvyn arviointikriteereihin perustuvia kannustimia, joilla pyritään muuttamaan terveydenhuollon ammattilaisten
toimintatapaa.
Palvelumaksujärjestelmässä palvelu maksetaan palveluntarjoajille tiettyjen toimitettujen palveluerien perusteella. Palvelumaksu on perinteinen menetelmä, jolla potilaat ja
kolmannet osapuolet maksavat virkalääkäreille. Palvelumaksu tarjoaa terveydenhuollon
ammattilaisille taloudellisia kannustimia tarjota lisää palveluja riippumatta niiden tarpeellisuudesta, joten kustannusten nousu saattaa olla suurin ongelma tämän maksutavan yhteydessä. Kapitaatiomallissa on huomioitava, ettei mallin asiakaspohjaan valita tai valikoida
muuta väestöä terveempiä tai sairausriskittömämpiä yksilöitä, koska tämä vaikeuttaa mallin
puolueetonta arviointia (Yuan et al. 2017; Kekomäki 2019).
Tulospalkkajärjestelmässä palkkiomaksu liittyy suoraan terveydenhuollon ammattilaisten suorituskykyyn. Tulospalkkajärjestelmää voidaan käyttää yksittäisille lääkäreille, työryhmille tai tiimeille. Vastaavasti esimerkiksi organisaatiot ja vakuutusyhtiöt voivat maksaa
suorituskyvystä terveydenhuollon palveluyksiköille. Suorituskyky tarkoittaa sitä, miten
hyvin palveluntarjoajat suoriutuvat tehtävissään suhteessa tavoitteisiin, vertailuarvoihin tai
perusaikataulun mukaiseen suorituskykyyn. Tarkat suoritustehon mittaukset ovat vaihdelleet sen mukaan, miten suorituskyky on määritetty.
Tutkimuksellisesti tulisi vertailla taloudellisten kannustimien suhteellisia kustannuksia
ja vaikutuksia muihin toimintakäyttäytymiseen liittyviin muutoksiin. Lääkärit, jotka ovat
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tarjonneet ”huonoa” hoitoa, ovat saattaneet vetäytyä näistä terveyttä koskevista suunnitelmista ja valita työsopimuksen, jossa ei ole ollut kannustinjärjestelmiä. Kyseiset lääkärit eivät
näin ollen ole halunneet osallistua tutkimukseen ja jättäneet ”paremmin toimivat” lääkärit
tutkimukseen. Suorituskykyyn liittyvät parannukset voivat näin ollen johtua valinnasta
eikä varsinaisista lääkärin toimintatavan muutoksista.
Maksutapojen vaikutusten selvittämiseksi on käytettävä tarkempia tutkimussuunnitelmia silloin, kun lääkäreille valitaan palkkiopohjaista kannustinjärjestelmää. Tutkimusten
pitäisi kuvata johdonmukaisemmin lähtötilanteessa uuden maksujärjestelmän tyyppi sekä
kontrolliryhmä. Tutkimusten tulisi kuvata tarkemmin, miten palkkiot lääketieteellisille
työryhmille on käytetty ja miten palkkiot on jaettu työryhmien sisällä.
Tulos- ja suorituskykyyn perustuvilla maksujärjestelmillä on todettu olleen todennäköisesti vain pieniä etuja, tai niillä on vähän tai ei lainkaan eroa terveydenhuollon tarjoajan toimintatapaan tai potilaiden terveydenhuoltopalvelujen käyttöön. Varmuutta ei ole, aiheuttaako tulospalkkajärjestelmä suoranaista vahinkoa. Varmuutta ei ole myöskään muiden
maksujärjestelmien vahingoista. Hallinnollisia kustannuksia on aiheutunut riippumatta
siitä, mitä maksutapoja on käytetty. Lähtökohtaisesi voidaan todeta, että mitä monimutkaisempia maksutavat ovat, sitä enemmän aiheutuu hallinnollisia kustannuksia.
Tulospalkkakannustimien on todettu perusterveydenhuollossa johtavan todennäköisesti terveydenhuollon ammattilaisten tutkimuskokeiden tai hoitojen käytön lievään lisääntymiseen erityisesti kroonisten sairauksien osalta. Harkittaessa tulospalkkiojärjestelmän käyttämistä terveydenhuollossa tulee pohtia huolellisesti kaikkia maksujärjestelmän
osia, kuten tehokkuuden mittarivalintaa, suorituskykytavoitteita ja maksutaajuutta. Lisäksi
on huomioitava mahdollisen ylimääräisen hankerahoituksen osuus toimintamuutoksen toteuttamisessa.
Mikäli tulospalkkauksessa on käytettävissä lisämäärärahaa, on harkittava, onko maksutaso riittävä muuttamaan terveyspalvelujen tarjoajien käyttäytymistä ja onko palkkiomaksut kohdistettava yksittäisille ammattilaisille, työryhmille tai palveluyksiköille.
Tulos- ja suorituspalkkiojärjestelmän käyttöönotossa on huomioitava, että tulospalkkaus perusterveydenhuollossa palvelujentuottajille voi johtaa todennäköisesti palvelujen
tarjoamisen lisääntymiseen.

7.2 Tietojärjestelmämuistutusten ja
päätöksentukijärjestelmien merkityksestä
Ammattilaisille suunnattujen sähköisen potilastietojärjestelmän muistutusten on todettu muuttavan perusterveydenhuollon lääkärien toimintaa hallinnoivan tahon haluamaan
suuntaan kuten myös parempaan hoidon jatkuvuuteen ja seurantaan. Vantaan perustervey
denhuollossa yksittäinen sähköinen diagnoosimuistutus paransi diagnoosien kirjauksen
aktiviteettia.
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Sähköisen potilastietojärjestelmän käytön on todettu vaikuttavan vastaanotoilla potilas-lääkärihoitosuhteeseen. Haastattelututkimuksessa lääkärit kuvailivat sähköisen potilastietojärjestelmän päätöksenteon tukea ”lääkkeeksi, jolla on sivuvaikutuksia”. Ennen kaikkea
haastateltavat pitivät kuitenkin järjestelmän käyttöä hyödyllisenä hoidon laadun kannalta.
Tutkimuksessa on tunnistettu kysymykset, jotka liittyivät potilaiden itsemääräämisoikeuteen, luottamukseen ja apua tavoittelevaan käyttäytymiseen. Potilaat ovat kolmikeskisessä
suhteessa lääkärin sekä sähköisen potilastietojärjestelmän kanssa (Moerenhout et al. 2020).
Potilaan kokemuksena voi tällöin olla, että lääkäri on enemmän kiinnostunut tietojärjestelmän sisällöstä kuin potilaan ajankohtaisesta tilasta. Sähköisen potilastietojärjestelmän
suunnittelua ja toteutusta voitaisiin parantaa arvioimalla lääkäreiden ja potilaiden toimintamalleja sekä toteuttamalla heidän parannusehdotuksiaan.
Potilastietojärjestelmissä muistutukset on liitetty kiinteäksi osaksi järjestelmien päätöksenteon tukea. Päätöksenteon tuki antaa hoitavalle ammattihenkilölle potilaskohtaisia
neuvoja, joiden tavoitteena on parantaa hoitokäytäntöjä tai estää hoitovirheitä (Varonen et
al. 2006). Päätöksentuen avulla voidaan potilaan taustatiedoista ja laboratoriolöydöksistä
nostaa esiin kussakin tilanteessa oleellisimmat asiat. Duodecimin päätöksenteon tukiohjelmistoa on alkuvaiheessa pilotoitu vuosina 2007–2010 myös Espoon Effica-potilastietojärjestelmässä. Ohjelmiston käyttöä on seurattu ja todettu, että vain vajaa kymmenen lääkäriä
on käyttänyt silloista ohjelmaversiota. Hekään eivät ole käyttäneet ohjelmaa kuin satunnaisesti.
Potilaat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa omia terveystietojaan, kirjallisia taustatietojaan
sekä hoitoon liittyviä selvennyksiä kohtaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa (Liira
et al. 2015). Näyttöön perustuvat kliiniset ohjeet voivat tukea ammattilaisten ja potilaiden
yhteistä päätöksentekoa sekä auttaa jatkossa myös potilaita osallistumaan aktiivisesti hoitoonsa. Sähköiset viestintäkanavat asiakas- ja potilastietojärjestelmissä ovat kehittymässä
tähän tarpeeseen käyttäjäystävällisiksi, kuten HUS:ssa Apotin Maisa ja Kanta-palvelun
Omaolo.

7.3 Tulevaisuuden näkymiä
Tulevaisuudessa on mahdollista hyödyntää terveydenhuoltojärjestelmiin kertynyttä tietoa
monen tason päätöksentukijärjestelmissä, kuten väestötasolla, terveydellisten riskitekijöiden kartoituksessa, tautikohtaisessa hoidonlaadun seurannassa, lääkäreiden ja hoitotiimien
laadun arvioinnissa sekä potilaiden ja asukkaiden omahoidossa. Mahdollisimman korkea
ja luotettava diagnoosien rakenteellinen kirjaamisaste parantaa tietojärjestelmien hyödynnettävyyttä esimerkiksi kaikkien käytettävissä olevien Kanta-yhteensopivien ohjelmistojen
välillä. Terveydenhuollon ammattilaisten kirjaamistason parantuminen heijastuu myös
suoraan kansalaisille valtakunnallisen Omakanta-tiedoston kautta ja mahdollistaa ajan
tasaisten lääketietojen lisäksi muun muassa luotettavammat omavastuiset hoitopäätökset,
hoitoon sitoutumisen ja tulevan Kansalaisen Päätöksentuen terveyshyötykäytön. Tarkem86

pi ja laadukkaampi terveydenhuollon kirjaaminen muutoinkin tulee todennäköisesti lähi
tulevaisuudessa parantamaan mahdollisuuksia hyödyntää tekoälysovelluksia päättelemään
ja tekemään personoituja ehdotuksia kansalaisille ja ammattilaisille potilaiden riskitekijöistä ja puuttuvista tallennetuista ydintiedoista.
Covid-19-pandemian laajeneminen vuoden 2020 alussa osoitti Kanta-palveluiden,
muun muassa Omakannan ja Koronavilkun, hyödyllisyyden. Diagnostiikkatietojen ja
muunkin rakenteellisen kirjaamisen taso tuli kansalaisille avoimesti entistä kattavammin
arvioitavaksi. Kansalaispalaute ja yhteiset integroidut hyvinvointi-, asiakas- ja potilastietojärjestelmät saattavat lähitulevaisuudessa osaltaan olla merkittävä paineistus parantaa nykyistä nopeammin potilastietojärjestelmiin tallennettujen tietojen laatua.
Mahdollisuudet ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon niin primaari- kuin sekundaaritasolla paranevat. Tautikohtaisesti on mahdollista kattavampien ja luotettavampien terveydenhuollon taustatiedostojen avulla vähentää sairauksien pahenemis- ja komplikaatio
riskiä. Terveydenhuollon painopistettä on näin mahdollista siirtää kustannuksiltaan
kalliimmasta erikoissairaanhoidosta ennalta ehkäisevään perusterveydenhuoltoon.
Sähköisissä asiakas- ja potilasjärjestelmissä on rakenteisesti kirjatun tiedon lisäksi mahdollista hyödyntää myös vapaamuotoisena tekstinä tallennettua kertomustietoa tekstin‐ ja
tiedonlouhinnan avulla (Vuokko et al. 2015). THL on hankkinut vuonna 2018 käyttö
oikeudet Snomed CT terminologiaan, jota voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa
rakenteisen tiedon kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Tämä terminologia sisältää esimerkiksi lääketieteen, hoitotyön, palvelujen järjestämisen ja potilashallinnon termejä. Terminologian käyttö parantaa asiakas- ja potilastiedon sekä hyvinvointitiedon sisällön yhteen
toimivuutta ja yhtenäistää kirjaamiselle tuotetun tiedon laatua sekä tiedon vaihtoa ja vertailtavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. (Snomed 2018.)
Lisäksi terminologia tarjoaa olemassa olevia malleja muun muassa tietorakenteiden
määrittelyyn ja rekisteritiedon yhtenäistämiseen sekä eri tietovarannoissa sijaitsevien tietojen käsittelyn tehostamiseen (Snomed 2018). Snomed CT:n käytöllä on mahdollista
vahvistaa muun muassa hoitoprosessien vakiointia ja laatua, potilas- ja tautiryhmäkohtaista
laadunseurantaa sekä kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmien käyttökelpoisuutta.
Tulevaisuudessakin perusterveydenhuollon ammattilaisten on pyrittävä asiakas- ja potilastietojärjestelmissä laadukkaan luotettavaan ja luottamukselliseen dokumentaatioon niin
vapaana tekstinä kuin rakenteellisesti kirjattuna. Tällöin tietojärjestelmistä on mahdollista
saada uusien ja kehittyvien tiedonlouhintatyökalujen sekä tekoälysovellusten avulla paras
hyöty niin kansalaisten kuin väestön hyvinvoinnin kannalta.
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Johtopäätökset

Tutkimustemme ideointi alkoi 2000-luvun alussa, jolloin sähköiset potilastietojärjestelmät
olivat olleet jo varsin kattavasti käytössä Suomessa ja niiden käyttö oli vakiintunut. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa on jo vuosikymmeniä ollut tärkeää, että entistä
nopeammin voitaisiin hyödyntää luotettavia rekisteritietoja, varsinkin sähköisiä tiedostoja.
Rekisteritietojen luottavuus ja kattavuus ovat ajan myötä parantuneet, kuten kansallisessa
FinTerveys 2017 -tutkimuksessa (FinTerveys 2017) on todettu. Kyselyä on päivitetty vuoden 2020 lopulla. Kyseisessä tutkimuksessa on raportoitu, että hoitoilmoitusrekisterien tiedot ovat vielä edelleen olleet täysin puutteellisia esimerkiksi kohonneen verenpaineen ja
lihavuuden tunnistamisessa. Arviot sellaisten sairauksien yleisyydestä, jotka ovat vaatineet
jatkuvaa seurantaa ja säännöllistä lääkitystä, ovat sen sijaan olleet jo hyvin yhteneviä sekä
rekisteri- että tutkimustiedon perusteella. Tämän tiedon valossa on voinut päätellä diagnostiikkatason kirjauksen merkittävästi parantuneen. Hoitoilmoitusrekisterien tieto ei sen
sijaan ole vielä antanut luotettavaa kuvaa terveysriskien yleisyydestä.
Diagnostinen määrällinen kirjaamisen taso niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa viime vuosikymmenenä on todennäköisesti parantunut, joskin epätasaisesti, mutta kehitys on näyttänyt viime vuosina pysähtyneen. Rakenteellisen tiedon, kuten
terveysriskitekijöiden, luotettavassa ja laadukkaassa kirjauksessa on edelleen selvästi parannettavaa. Osatyömme ovat käsitelleet kahta vaikuttavaa keinoa diagnostisen tiedon kirjaamisen parantamiseksi.
Perusterveydenhuollossa taloudelliset ryhmäbonukset voivat tutkimuksemme (I) perusteella tarjota muistutuskäytäntöä nopeamman menetelmän lisätä diagnoosien kirjaustasoa kliinisten käytäntöjen palvelutoiminnan kehittämisen yhteydessä. Taloudellisilla
kannustimilla saadut odotetut vaikutukset voivat kuitenkin hitaasti heiketä, jos nämä kannusteet kokonaan lopetetaan tai kannusteet ja seurattava toimintamittaristo etäännytetään
liian etäälle perusterveydenhuollon toiminnasta.
Tutkimuksemme (II) osoitti myös, että sähköinen muistutus on näyttänyt olleen merkittävästi taloudellisempi yksittäinen panostus kuin henkilöstölle maksettava vuosittainen
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taloudellinen kannuste. Sähköisten muistutusten on voitu katsoa tuottavan kestävämpiä
vaikutuksia kuin taloudelliset palkkiot pyrittäessä muuttamaan yleislääkäreiden toimintatapaa perusterveydenhuollossa. Molemmat interventiomuodot näyttävät tuottavan perusterveydenhuollon hallintoa varten myös arvokasta kansanterveydellistä tietoa.
Henkilökunnan sitouttamisen toimintamuutokseen on todettu olleen tärkeää. Espoossa kaikki terveysasemien hoitotiimien jäsenet allekirjoittivat sitoumuksen tuloskortin palkkiojärjestelmään. Aiemmissa tulospalkkaan liittyvissä tutkimuksissa ei ole käsitelty lääkäreiden ja henkilöstön sitoutumista kannustinjärjestelmään.
Taloudelliset kannusteet eivät ole tutkimuksemme (III) perusteella lisänneet kroonisten sairauksien, kuten diabeteksen, diagnoosien kirjaamista. Tutkimuksessamme emme
ole voineet vahvistaa kroonisten pitkäaikaissairauksien diagnoosien tallennuksen luotettavuutta ryhmäpalkkioiden avulla. Tulospalkkauksessa ryhmäpalkkiot ovat olleet ajallisesti
nopeampi keino parantaa diagnoosien kirjaamistasoja kuin sähköinen muistutus.
Sähköiset muistutukset ovat olleet myös tutkimuksemme (IV) perusteella tehokkaita
keinoja muuttaa yleislääkäreiden diagnoosien kirjaamistasoa. Muistutusten lisäys yhdistettynä eritasoisiin ja muotoisiin kehityskeskusteluihin on johtanut samalle parantuneelle
tasolle diagnoositason kirjaamisessa kuin ryhmäbonukset.
Sähköiset muistutukset ja päätöksentukijärjestelmät asiakas- ja potilastietojärjestelmissä voivat yleistyä terveydenhuollon yksiköiden ja laitosten edetessä tietokoneteknologian
käytössä. Sähköisten muistutusten lukumäärässä tulee kuitenkin olla rajallinen kohtuus
etenkin, kun muistutukset on liitetty päätöksentukijärjestelmiin. Viime vuosina Suomessa on vallinnut lääkäreillä vahva tyytymättömyys potilastietojärjestelmien käytettävyyteen.
Runsas rakenteellinen kirjaaminen ja siihen liittyvät muistutukset jäykistävät ja hidastavat
perusterveydenhuollossa vastaanottotoimintaa sekä heikentävät palvelujen tuottavuutta.
Tulospalkkana ryhmäpalkitseminen ei välttämättä ole tehokas toimenpide kroonisten
sairauksien hoidossa, eikä sen teho Espoon hoitotiimeissä ole ollut kovin vakio. Terveyden
huollossa on harkittava huolellisesti, millaista kestävää, laadukasta ja vaikuttavaa terveyttä
tuottavaa toimintatapaa palkitaan. Terveydenhuollossa taloudellisia palkkioita ja tieto
järjestelmien muistutuksia käytettäessä on hyvä kysyä, johtavatko kyseiset toimenpiteet
esimerkiksi diagnoosien merkintöjen määrän kasvun lisäksi luotettavaan diagnostiikkaan.
Luotettava diagnostiikka varmistaa merkityksellisen tiedon kertymisen verkottuneisiin
tietojärjestelmiin ja väestötasolla mitattavaan terveyshyötyyn.
Toimintatavan muutoksen toteutuminen terveydenhuollossa on monien peräkkäisten
ja rinnakkaisten tekijöiden prosessi, jonka tukevia osia voivat olla sähköiset muistutukset
ja tulospalkkajärjestelmä. Huomioitavaa on, että muutosprosessin ohjeisiin ja viestintään
liittyy useita tekijöitä, kuten esimiesten tuki, palkkaus, työpaikkakulttuuri, koulutus, fyysinen tila, sähköiset tietojärjestelmät, työhön liittyvä riskikartoitus ja varautuminen riskeihin
sekä halu tarjota hyvää potilashoitoa. Toimintamuutosten suunnittelussa ja toteuttamisessa
on tärkeää huomioida koko organisaation henkilöstö ja tukihenkilöstö.
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Lyhyesti:
– Lääkäreiden peruskoulutuksessa tulee panostaa perusterveydenhuollon diagnoosijärjestelmän (ICPC) hyödyntämiseen. Lisäksi on syytä harkita, tulisiko diagnoosien
kirjaus olla pakollista perusterveydenhuollossa, kuten ICD-10-diagnoosin kirjaus
on erikoissairaanhoidossa.
– Sähköisillä muistutuksilla ja tulospalkkauksella on mahdollista lisätä perusterveydenhuollossa diagnoosien kirjaamisen määrää.
– Sähköisten muistutusten vaikutus alkaa hitaammin kuin tulospalkan vaikutus, mutta muistutuksen vaikutus kestää pitempään ja on taloudellisesti edullisempi kuin tulospalkkakannuste.
– Tulospalkkamittaristoa tulee päivittää säännöllisesti 1–2 vuoden välein, jotta koko
tarjottava palveluvalikko säilyy tasalaatuisena.
– Sähköisten muistutusten ja tulospalkkaukseen liittyvän tuloskortin tulee tukea ja
motivoida henkilöstöä terveyspalvelujen kehittämistoimintaan, joka mahdollistaa
eri palveluiden terveyshyötyjen arvioinnin.
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Kiitokset

Tutkimustyöni 2000-luvun alussa mahdollistui päästessäni osallistumaan Akateemisen
terveyskeskuksen toimintaan. Olin siirtynyt tätä ennen pois Keravan terveydenhuollosta
Espoon terveyspalveluihin. Kiitän professori Mats Brommelsia sekä dosentti Outi Elonheimoa kannustavasta ja ohjaavasta asenteesta luennoillaan, ryhmätöissään ja seminaareissaan,
joissa minulla oli mahdollista jalostaa omia tutkimusaihioitani. Akateemisen terveyskeskuksen puitteissa tutustuin myös LT Timo Kauppilaan, joka ymmärsi Espoon terveydenhuollon kirjaamiseen liittyvän tiedon tutkimuksellisen arvon.
Kiitokset ylilääkäri Marko Rainalle, koska tutkimuksellinen yhteistyö Vantaan tervey
denhuollon kanssa toteutui pitkälti hänen ansiostaan. Pääsimme yhteistyön kautta vertailemaan koko työryhmämme panoksella kahden erityyppisen intervention vaikutusta
diagnostiseen kirjaukseen. Espoosta kiitokset ylilääkäri Jouko Kalliolle ja tietojärjestelmä
vastuulääkäri Lasse Suomiselle hedelmällisestä yhteistyöstä ja vertailuaineistojen keräämisestä. Kiitokset dosentti Timo Kauppilalle ja dosentti Reijo Sundille monimutkaisten
tilastollisten toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Osatöiden sisällöstä ja kirjallisesta hiomisesta kiitokset ohjaajilleni dosentti Anna Maria Heikkiselle ja Timo Kauppiselle. Etenkin Timo Kauppilalla on riittänyt ehtymättömältä tuntuvia voimia kannustamiseen ja uudelleen yrittämiseen oman tutkimususkoni horjuessa.
Kiitokset Tampereen yliopiston, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan professori Markku Sumaselle, että hän suostui ottamaan tutkimustyöni laitoksensa tohtorikoulutusohjelmaan.
Lämpimät kiitokset professori Jarmo Reposelle, koska hänen tarkkanäköisellä tiedollaan ja tuntemuksellaan löytyi väitöskirjalleni perusterveydenhuollosta monipuolinen ja
ansiokas vastaväittäjä, dosentti Simo Kokko. Jarmo Reposen ansiosta saatiin väitöskirjani
asiantunteviksi esitarkastajiksi professori Hanna Kuusisto ja dosentti Mikko Nenonen. Esitarkastajieni kärsivällisyyden ja tuen avulla sain tiivistettyä ja selkeytettyä omaa kryptistä
ilmaisutapaani helpommin luettavaan muotoon.
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Kiitän vaimoani, psykologian tohtori ja koulutuspsykoanalyytikko Pirjo Lehtovuorta,
ymmärtävästä kärsivällisyydestä sietää eläkkeelle jääneen ylilääkärimiehensä väitöskirjan
synnytystuskia – muun ohessa.

Tuomo Lehtovuori

92

10 Lähteet

Alemi F, Alemagno S, Goldhagen J, Ash L, Finkelstein B, Lavin A, Butts J, Ghariri A. Computer
Reminders Improve On-Time Immunization Rates. Medical Care: October 1996 - Volume
34 - Issue 10 - p 45-51, DOI: 10.1097/00005650-199610003-00005
Alshamsan R, Majeed A, Ashworth M, Car J, Millett C. Impact of pay for performance on
inequalities in health care: systematic review. J Health Serv Res Policy. 2010 Jul;15(3):17884. DOI: 10.1258/jhsrp.2010.009113
Alshamsan R, Lee JT, Majeed A, Netuveli G, Millett C. Effect of a UK pay-for-performance program
on ethnic disparities in diabetes outcomes: interrupted time series analysis. Ann Fam Med.
2012 May-Jun;10(3):228-34. DOI: 10.1370/afm.1335
An LS, Bluhm JH, Foldes SS, Alesci NL, Klatt CM, Center BA, Nersesian WS, Larson ME,
Ahluwalia JS, Manley MW. A randomized trial of a pay-for-performance program targeting
clinician referral to a state tobacco quitline. Arch Intern Med. 2008 Oct 13;168(18):1993-9.
DOI: 10.1001/archinte.168.18.1993
Anisimowicz Y, Bowes AE, Thompson AE, Miedema B, Hogg WE, Wong ST, Katz A, Burge F,
Aubrey-Bassler K, Yelland GS, Wodchis WP. Computer use in primary care practices in
Canada. Can Fam Physician, 2017 May; 63(5): e284–e290. PMID: 28500211
Arditi C, Rège‐Walther M, Durieux P, Burnand B. Computer‐generated reminders delivered on
paper to healthcare professionals: effects on professional practice and healthcare outcomes.
Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 06 July 2017. https://doi.
org/10.1002/14651858.CD001175.pub4
Asch DA, Troxel AB, Stewart WF, Sequist TD, Jones JB, Hirsch A-MG, Hoffer K, Zhu J, Wang W,
Hodlofski A, Frasch AB, Weiner MG, Finnerty DD, Rosenthal MB, Gangemi K, Volpp KG.
Effect of Financial Incentives to Physicians, Patients, or Both on Lipid Levels: A Randomized
Clinical Trial. JAMA. 2015 Nov 10;314(18):1926-35. DOI: 10.1001/jama.2015.14850
Ashburner JM, Atlas SJ, Khurshid S, Weng L-C, Hulme OL, Chang Y, Singer DE, Ellinor PT, Lubitz
SA. Electronic physician notifications to improve guideline-based anticoagulation in atrial
fibrillation: a randomized controlled trial. J Gen Intern Med. 2018 Dec;33(12):2070-2077.
Epub 2018 Aug 3. DOI: 10.1007/s11606-018-4612-6
Atnafu DD, Tilahun H, Alemu YM. Community-based health insurance and healthcare service
utilisation, North-West, Ethiopia: a comparative, cross-sectional study. BMJ Open. 2018
Aug 8;8(8):e019613. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-019613
93

Baker R, Honeyford K, Levene LS, Arch G, Mainous AG, Jones DR, Bankart MJ, Stokes J.
Population characteristics, mechanisms of primary care and premature mortality in
England: a cross-sectional study. BMJ Open. 2016 Feb 11;6(2): e009981. DOI: 10.1136/
bmjopen-2015-009981
Balkin DB, Montemayor EF. Explaining Team-Based Pay: A Contingency Perspective Based on the
Organizational Life Cycle, Team Design, and Organizational Learning Literatures. Human
Resource Management Review. 2000;10(3):249–269. http://leeds-faculty.colorado.edu/
balkin/pubs.html
Bardach NS, Wang JJ, De Leon SF, Shih SC, Boscardin WJ, Goldman LE, Dudley RA. Effect of payfor-performance incentives on quality of care in small practices with electronic health records:
a randomized trial. JAMA. 2013 Sep 11;310(10):1051-9. DOI: 10.1001/jama.2013.277353
Basinga P, Gertler PJ, Binagwaho A, Soucat ALB, Sturdy J, Vermeersch CMJ. Effect on maternal
and child health services in Rwanda of payment to primary health-care providers for
performance: an impact evaluation. Lancet. 2011 Apr 23;377(9775):1421-8. DOI: 10.1016/
S0140-6736(11)60177-3
Basu S, Berkowitz SA, Phillips RL, Bitton A, Landon BE, Phillips RS. Association of Primary Care
Physician Supply With Population Mortality in the United States, 2005-2015. JAMA Intern
Med. 2019 Apr 1;179(4):506-514. DOI: 10.1001/jamainternmed.2018.7624
Bates DW, Kuperman GJ, Rittenberg E, Teich JM, Fiskio J, Ma’luf N, Onderdonk A, Wybenga D,
Winkelman J, Brennan TA, Komaroff AL, Tanasijevic M. A randomized trial of a computerbased intervention to reduce utilization of redundant laboratory tests. Am J Med. 1999
Feb;106(2):144-50. DOI: 10.1016/s0002-9343(98)00410-0
Beilby JJ. Primary care reform using a layered approach to the Medicare Benefits Scheme:
unpredictable and unmeasured. Med J Aust. 2007 Jul 16;187(2):69-71, PMID: 17635084.
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.tuni.fi/17635084/
Bentsen BG. International classification of primary care, Scand J Prim Health Care. 1986
Feb;4(1):43-50. DOI: 10.3109/02813438609013970
Berman P. Organization of ambulatory care provision: a critical determinant of health system
performance in developing countries. Bull World Health Organ. 2000;78(6):791-802.
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.tuni.fi/pmc/articles/PMC2560790/
Bird CE, Fremont A, Wickstrom S, Bierman A, McGlynn E. Improving women’s quality of care for
cardiovascular disease and diabetes: the feasibility and desirability of stratified reporting of
objective performance measures. Womens Health Issues. Jul-Aug 2003;13(4):150-7. DOI:
10.1016/s1049-3867(03)00035-5
Bonfrer I, Soeters R, Van de Poel E, Basenya O, Longin G, van de Looij F, van Doorslaer E.
Introduction of performance-based financing in burundi was associated with improvements
in care and quality. Health Aff (Millwood). 2014 Dec;33(12):2179-87. DOI: 10.1377/
hlthaff.2014.0081
Botsis T, Bassøe C-F, Hartvigsen G. Sixteen years of ICPC use in Norwegian primary care: looking
through the facts. BMC Med Inform Decis Mak. 2010 Feb 24;10:11. DOI: 10.1186/14726947-10-11
Brage S, Bentsen BG, Bjerkedal T, Nygård JF, Tellnes G. ICPC as a standard classification in Norway.
Fam Pract. 1996 Aug;13(4):391-6. DOI: 10.1093/fampra/13.4.391

94

Briesacher BA, Field TS, Baril J, Gurwitz JH. Pay-for-performance in nursing homes. Health Care
Financ Rev. Spring 2009;30(3):1-13. PMCID: PMC2758526
Brocklehurst P, Price J, Glenny A-M, Tickle M, Birch S, Mertz E, Grytten J. The effect of different
methods of remuneration on the behaviour of primary care dentists. Cochrane Database Syst
Rev. 2013 Nov 6;2013(11):CD009853. DOI: 10.1002/14651858.CD009853.pub2
Bruce DA. Why do we behave as we do? J Craniofac Surg. 2009 Sep;20 Suppl 2:1647-51. DOI:
10.1097/SCS.0b013e3181b2d2ed
Bundy DG, Marsteller JA, Wu AW, Engineer LD, Berenholtz SM, Caughey AH, Silver D, Tian J,
Thompson RE, Miller MR, Lehmann CU. Electronic Health Record–Based Monitoring
of Primary Care Patients at Risk of Medication-Related Toxicity. The Joint Commission
Journal on Quality and Patient Safety, Volume 38, Issue 5, May 2012, Pages 216-223, AP1AP2. https://doi.org/10.1016/S1553-7250(12)38027-6
Campanella P, Vukovic V, Parente P, Sulejmani A, Ricciardi W, Specchia ML. The impact of Public
Reporting on clinical outcomes: a systematic review and meta-analysis. BMC Health Serv
Res. 2016 Jul 22;16:296. DOI: 10.1186/s12913-016-1543-y
Campbell M, Buckeridge D, Dwyer J, Fong S, Mann V, Sanchez-Sweatman O, Stevens A, Fung L. A
systematic review of the effectiveness of environmental awareness interventions. Can J Public
Health. Mar-Apr 2000;91(2):137-43. DOI: 10.1007/BF03404930
Campbell SM, Reeves D, Kontopantelis E, Sibbald B, Roland M. Effects of Pay for Performance on
the Quality of Primary Care in England, New England Journal of Medicine 2009; 361:368378. DOI: 10.1056/NEJMsa0807651
Campbell SM, Kontopantelis E, Reeves D, Valderas JM, Gaehl E, Small N, Roland MO. Changes in
patient experiences of primary care during health service reforms in England between 2003
and 2007. Ann Fam Med. Nov-Dec 2010;8(6):499-506. DOI: 10.1370/afm.1145
Campbell SM, Scott A, Parker RM, Naccarella L, Furler JS, Young D, Sivey PM. Implementing
pay-for-performance in Australian primary care: lessons from the United Kingdom and
the United States, Med J Aust. 2010 Oct 4;193(7): 408-11. https://doi-org.libproxy.tuni.
fi/10.5694/j.1326-5377.2010.tb03971.x
Canavan A, Swai G. Payment for Performance (P4P) evaluation: 2008 Tanzania country
report for Cordaid. Research Gate January 2008. https://www.researchgate.net/
publication/237142219
Carlo AD, Benson NM, Chu F, Busch AB. Association of Alternative Payment and Delivery Models
With Outcomes for Mental Health and Substance Use Disorders: A Systematic Review.
JAMA Netw Open. 2020 Jul 1;3(7):e207401. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.7401
Casey JA, Schwartz BS, Stewart WF, Adler NE. Using Electronic Health Records for Population
Health Research: A Review of Methods and Applications, Annu Rev Public Health.
2016;37:61-81. Epub 2015 Dec 11. https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1146/annurevpublhealth-032315-021353
Catalano R, Libby A, Snowden L, Cuellar AE. The effect of capitated financing on mental health
services for children and youth: the Colorado experience. Am J Public Health. 2000
Dec;90(12):1861-5. DOI: 10.2105/ajph.90.12.1861
Catalano RA, Coffman JM, Bloom JR, Ma Y, Kang SH. The impact of capitated financing on
psychiatric emergency services. Psychiatr Serv. 2005 Jun;56(6):685-90. DOI: 10.1176/appi.
ps.56.6.685
95

Chan BTB, Ovens HJ. Frequent users of emergency departments. Do they also use family physicians’
services? Can Fam Physician. 2002 Oct;48:1654-60. PMCID: PMC2213944
Chen EH, Bodenheimer T. Improving population health through team-based panel management:
comment on ”Electronic medical record reminders and panel management to improve
primary care of elderly patients”. Arch Intern Med. 2011 Sep 26;171(17):1558-9. DOI:
10.1001/archinternmed.2011.395
Chien AT, Eastman D, Li Z, Rosenthal MB. Impact of a pay for performance program to improve
diabetes care in the safety net. Prev Med. 2012 Nov;55 Suppl:S80-5. DOI: 10.1016/j.
ypmed.2012.05.004
Christakis DA, Zimmerman FJ, Wright JA, Garrison MM, Rivara FP, Davis RL. A randomized
controlled trial of point-of-care evidence to improve the antibiotic prescribing practices for
otitis media in children. Pediatrics. 2001 Feb;107(2):E15. DOI: 10.1542/peds.107.2.e15
Christensen M, Lundh A. Medication review in hospitalised patients to reduce morbidity and
mortality Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 20 February 2016.
https://doi.org/10.1002/14651858.CD008986.pub3
Christianson JB, Leatherman S, Sutherland Kim. Lessons from evaluations of purchaser pay-forperformance programs: a review of the evidence. Med Care Res Rev. 2008 Dec;65(6
Suppl):5S-35S. DOI: 10.1177/1077558708324236
Coburn KD, Marcantonio S, Lazansky R, Keller M, Davis N. Effect of a community-based nursing
intervention on mortality in chronically ill older adults: a randomized controlled trial, PLoS
Med. 2012;9(7):e1001265. Epub 2012 Jul 17. DOI: 10.1371/journal.pmed.1001265
Coma E, Medina M, Méndez L, Hermosilla E, Iglesias M, Olmos C, Calero S. Effectiveness of
electronic point-of-care reminders versus monthly feedback to improve adherence to 10
clinical recommendations in primary care: a cluster randomized clinical trial. BMC Med
Inform Decis Mak. 2019 Nov 29;19(1):245. DOI: 10.1186/s12911-019-0976-8
Costa Oliveira H, Rodrigues LL, Craig R. Bureaucracy and the balanced scorecard in health care
settings, Int J Health Care Qual Assur. 2020 Apr 8;ahead-of-print(ahead-of-print). DOI:
10.1108/IJHCQA-07-2019-0121
Da Luz Pereira A, Ramalho A, Viana J, Hespanhol AP, Freitas A, Biscaia A. The effect of
commissioning on Portuguese Primary Health Care units’ performance: A four-year
national analysis Health Policy, Available online 26 February 2021, In Press, Journal Preproof. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2021.02.008
Das A, Gopalan SS, Chandramohan D. Effect of pay for performance to improve quality of maternal
and child care in low- and middle-income countries: a systematic review, BMC Public
Health. 2016 Apr 14;16:321. DOI: 10.1186/s12889-016-2982-4
D’Avila OP, da Silva Pinto LP, Hauser L, Gonçalves MR, Harzheim E. The use of the Primary Care
Assessment Tool (PCAT): an integrative review and proposed update. Cien Saude Colet.
2017 Mar;22(3):855-865. DOI: 10.1590/1413-81232017223.03312016
De Dombal FT, Leaper DJ, Staniland JR, McCann AP, Horrocks JC. Computer-aided diagnosis
of acute abdominal pain. Br Med J. 1972 Apr 1;2(5804):9-13. DOI: 10.1136/bmj.2.5804.9
De Domenico EBL, Ide CAC. References for competence teaching in nursing. Rev Bras Enferm.
Jul-Aug 2005;58(4):453-7. DOI: 10.1590/s0034-71672005000400014

96

De Jong J, Visser MRM, Wieringa-de Waard M. Which barriers affect morbidity registration
performance of GP trainees and trainers? Int J Med Inform. 2013 Aug;82(8):708-16. Epub
2013 Feb 28. DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2013.02.002
Deeble JS. Health insurance and the structure of health services. World Bank. Background paper for
the Hungary Health Care and Social Insurance Project 12 May 1992.
Dexheimer JW, Talbot TR, Sanders DL, Rosenbloom ST, Aronsky D. Prompting clinicians about
preventive care measures: a systematic review of randomized controlled trials. J Am Med
Inform Assoc. May-Jun 2008;15(3):311-20. Epub 2008 Feb 28. DOI: 10.1197/jamia.M2555
Dexheimer JW, Kirkendall ES, Kouril M, Hagedorn PA, Minich T, Duan LL, Mahdi M, Szczesniak
R, Spooner SA. The Effects of Medication Alerts on Prescriber Response in a Pediatric
Hospital. Appl Clin Inform. 2017 May 10;8(2):491-501. DOI: 10.4338/ACI-2016-10RA-0168
Dexter PR, Perkins S, Overhage JM, Maharry K, Kohler RB, McDonald CJ. A computerized
reminder system to increase the use of preventive care for hospitalized patients. N Engl J
Med. 2001 Sep 27;345(13):965-70. DOI: 10.1056/NEJMsa010181
Dhillon-Chattha P, McCorkle R, Borycki E. An Evidence-Based Tool for Safe Configuration of
Electronic Health Records: The eSafety Checklist, Appl Clin Inform 2018; 09(04): 817830, Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York. DOI: 10.1055/s-0038-1675210
DiMatteo MR, Sherbourne CD, Hays RD, Ordway L, Kravitz RL, McGlynn EA, Kaplan S,
Rogers WH. Physicians’ characteristics influence patients’ adherence to medical treatment:
results from the Medical Outcomes Study, Health Psychol. 1993 Mar;12(2):93-102. DOI:
10.1037/0278-6133.12.2.93
Donabedian A, Evaluating the quality of medical care. Milbank Mem Fund Q. 1966 Jul;44(3):
Suppl:166-206,PMID:
5338568.
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.tuni.
fi/5338568/
Donohoe MT. Comparing generalist and specialty care: discrepancies, deficiencies, and excesses,
Arch Intern Med. 1998 Aug 10-24;158(15):1596-1608. DOI: 10.1001/archinte.158.15.1596
Doran T, Fullwood C, Gravelle H, Reeves D, Kontopantelis E, Hiroeh U, Roland M. Pay-forperformance programs in family practices in the United Kingdom. N Engl J Med. 2006 Jul
27;355(4):375-84. DOI: 10.1056/NEJMsa055505
Doran T, Fullwood C, Kontopantelis E, Reeves D. Effect of financial incentives on inequalities in
the delivery of primary clinical care in England: analysis of clinical activity indicators for the
quality and outcomes framework, Lancet. 2008 Aug 30;372(9640):728-36. Epub 2008 Aug
11. DOI: 10.1016/S0140-6736(08)61123-X
Doran T, Kontopantelis E, Valderas JM, Campbell S, Roland M, Salisbury C, Reeves D. Effect of
financial incentives on incentivised and non-incentivised clinical activities: longitudinal
analysis of data from the UK Quality and Outcomes Framework, BMJ 2011; 342. doi:
https://doi.org/10.1136/bmj.d3590
Dyrbye LN, Shanafelt TD. Physician burnout: a potential threat to successful health care reform.
JAMA. 2011 May 18;305(19):2009-10. DOI: 10.1001/jama.2011.652
Eccles M, McColl E, Steen N, Rousseau N, Grimshaw J, Parkin D, Purves I. Effect of computerised
evidence based guidelines on management of asthma and angina in adults in primary care:
cluster randomised controlled trial. BMJ. 2002 Oct 26;325(7370):941. DOI: 10.1136/
bmj.325.7370.941
97

Eisenberg RS, Nicholson W. Promoting healthcare innovation on the demand side. J Law Biosci.
2017 Jan 16;4(1):3-49. DOI: 10.1093/jlb/lsw062
Elonheimo O. et al. Terveyspalvelujen suunnittelu 2003, Duodecim.
Emmert M, Eijkenaar F, Kemter H, Esslinger AS, Schöffski O. Economic evaluation of pay-forperformance in health care: a systematic review. Eur J Health Econ. 2012 Dec;13(6):755-67.
Epub 2011 Jun 10. DOI: 10.1007/s10198-011-0329-8
Encinosa WE, Gaynor M, Rebitzer JB. The Sociology of Groups and the Economics on Incentives:
Theory and Evidence on Compensation Systems. National Bureau of Economics Research,
working paper 5953, March 1997.
Engineer CY, Dale E, Agarwal A, Agarwal A, Alonge O, Edward A, Gupta S, Schuh HB, Burnham
G, Peters DH. Effectiveness of a pay-for-performance intervention to improve maternal
and child health services in Afghanistan: a cluster-randomized trial. Int J Epidemiol. 2016
Apr;45(2):451-9. Epub 2016 Feb 13. DOI: 10.1093/ije/dyv362
Evans RG. Supplier-Induced Demand: Some Empirical Evidence and Implications. The
Economics of Health and Medical Care pp 162-173. https://link.springer.com/
chapter/10.1007/978-1-349-63660-0_10
Feng Y, Ma A, Farrar S, Sutton M. The tougher the better: an economic analysis of increased payment
thresholds on the performance of general practices. Health Econ. 2015 Mar;24(3):353-71.
Epub 2014 Jan 5. DOI: 10.1002/hec.3022
Field MJ, Lohr KN. Guidelines for Clinical Practice: From Development to Use. Institute of
Medicine (US) Committee on Clinical Practice Guidelines. Washington (DC): National
Academies Press (US); 1992. DOI: 10.17226/1863
Filippi A, Sabatini A, Badioli L, Samani F, Mazzaglia G, Catapano A, Cricelli C. Effects of an
automated electronic reminder in changing the antiplatelet drug-prescribing behavior
among Italian general practitioners in diabetic patients: an intervention trial. Diabetes Care.
2003 May;26(5):1497-500. DOI: 10.2337/diacare.26.5.1497
Fleming DM, Schellevis FG, Paget WJ. Health monitoring in sentinel practice networks: the
contribution of primary care. Eur J Public Health. 2003 Sep;13(3 Suppl):80-4, DOI:
10.1093/eurpub/13.suppl_1.80
Flodgren G, Pomey M-P, Taber SA, Eccles MP. Effectiveness of external inspection of compliance
with standards in improving healthcare organisation behaviour, healthcare professional
behaviour or patient outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Nov 9;(11):CD008992.
DOI: 10.1002/14651858.CD008992.pub2
Flodgren G, Hall AM, Goulding L, Eccles MP, Grimshaw JM, Leng GC, Shepperd S. Tools
developed and disseminated by guideline producers to promote the uptake of their guidelines.
Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 22 August 2016. https://doi.
org/10.1002/14651858.CD010669.pub2 (b)
Flottorp S, Oxman AD, Håvelsrud K, Treweek S, Herrin J. Cluster randomised controlled trial of
tailored interventions to improve the management of urinary tract infections in women and
sore throat. BMJ. 2002 Aug 17;325(7360):367. DOI: 10.1136/bmj.325.7360.367
Frank O, Litt J, Beilby J. Opportunistic electronic reminders. Improving performance of preventive
care in general practice. Aust Fam Physician. Jan-Feb 2004;33(1-2):87-90. https://pubmedncbi-nlm-nih-gov.libproxy.tuni.fi/14988972/

98

Fracolli LA, Pereira Gomes MF, Rodrigues Zequini Nabão F, Souza Santos M, Cappellini VK,
Correa de Almeida AC. Primary health care assessment tools: a literature review and
metasynthesis. Cien Saude Colet. 2014 Dec;19(12):4851-60. DOI: 10.1590/1413812320141912.00572014
Frese T, Herrmann K, Bungert-Kahl P, Sandholzer H. Inter-rater reliability of the ICPC-2 in
a German general practice setting, Swiss Med Wkly. 2012 Aug 22;142:w13621. DOI:
10.4414/smw.2012.13621
Fretheim A, Witter S, Lindahl AK, Olsen IH. Performance-based financing in low- and middleincome countries: still more questions than answers. Bull World Health Organ. 2012 Aug
1;90(8):559-559A. DOI: 10.2471/BLT.12.106468
Gagnon M-P, Légaré F, Labrecque M, Frémont P, Pluye P, Gagnon J, Car J, Pagliari C, Desmartis
M, Turcot L, Gravel K. Interventions for promoting information and communication
technologies adoption in healthcare professionals. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan
21;(1):CD006093. DOI: 10.1002/14651858.CD006093.pub2
Garg AX, Adhikari NKJ, McDonald H, Rosas-Arellano MP, Devereaux PJ, Beyene J, Sam J, Haynes
RB. Effects of computerized clinical decision support systems on practitioner performance
and patient outcomes: a systematic review. JAMA. 2005 Mar 9;293(10):1223-38. DOI:
10.1001/jama.293.10.1223
Gené-Badia J, Escaramis-Babiano G, Sans-Corrales M, Sampietro-Colom L, Aguado-Menguy F,
Cabezas-Peña C, Gallo de Puelles P. Impact of economic incentives on quality of professional
life and on end-user satisfaction in primary care, Health Policy. 2007 Jan;80(1):2-10. Epub
2006 Mar 20. DOI: 10.1016/j.healthpol.2006.02.008
Giacomini M, Hurley J, Gold I, Smith P, Abelson J. The policy analysis of ’values talk’: lessons
from Canadian health reform. Health Policy. 2004 Jan;67(1):15-24. DOI: 10.1016/s01688510(03)00100-3
Gidding LG, Spigt MG, Dinant G-J. Patients with psychological ICPC codes in primary care; a
case-control study investigating the decade before presenting with problems. Eur J Gen Pract.
2017 Dec;23(1):217-224. DOI: 10.1080/13814788.2017.1359536
Gillam SJ, Siriwardena AN, Steel N. Pay-for-performance in the United Kingdom: impact of
the quality and outcomes framework: a systematic review. Ann Fam Med. Sep-Oct
2012;10(5):461-8. DOI: 10.1370/afm.1377
Giuffrida A, Gosden T, Forland F, Kristiansen I, Sergison M, Leese B, Pedersen L, Sutton M.
Target payments in primary care: effects on professional practice and health care outcomes.
Cochrane Systematic Review – Intervention Version published: 25 October 1999. DOI:
10.1002/14651858.CD000531
Goldrat EM, Cox J. The Goal, A Process of Ongoing Improvment, North River Press 2012
Gosden T, Forland F, Kristiansen I, Sutton M, Leese B, Giuffrida A, Sergison M, Pedersen L.
Capitation, salary, fee‐for‐service and mixed systems of payment: effects on the behaviour of
primary care physicians. Cochrane Systematic Review – Intervention Version published: 24
July 2000. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002215
Gosden T, Forland F, Kristiansen IS, Sutton M, Leese B, Giuffrida A, Sergison M, Pedersen L.
Impact of payment method on behaviour of primary care physicians: a systematic review. J
Health Serv Res Policy. 2001 Jan;6(1):44-55. DOI: 10.1258/1355819011927198

99

Gosden T, Sibbald B, Williams J, Petchey R, Leese B. Paying doctors by salary: a controlled study
of general practitioner behaviour in England. Health Policy. 2003 Jun;64(3):415-23. DOI:
10.1016/s0168-8510(02)00204-x
Goudswaard AN, Lam K, Stolk RP, Rutten G. Quality of recording of data from patients with type
2 diabetes is not a valid indicator of quality of care, A cross-sectional study. Family Practice,
Volume 20, Issue 2, April 2003, Pages 173–177. https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1093/
fampra/20.2.173
Gravelle H, Sutton M. Income, relative income, and self-reported health in Britain 1979-2000.
Health Econ. 2009 Feb;18(2):125-45. DOI: 10.1002/hec.1354
Grimshaw J, L McAuley LM, Bero LA, Grilli R, Oxman AD, Ramsay C, Vale L, Zwarenstein M.
Systematic reviews of the effectiveness of quality improvement strategies and programmes,
BMJ Quality and Safety Health Care 2003;12:298–303. http://dx.doi.org.libproxy.tuni.
fi/10.1136/qhc.12.4.298
Grimshaw JM, Thomas RE, MacLennan G, Fraser C, Ramsay CR, Vale L, Whitty P, Eccles MP,
Matowe L, Shirran L, Wensing M, Dijkstra R, Donaldson C. Effectiveness and efficiency
of guideline dissemination and implementation strategies. Health Technol Assess. 2004
Feb;8(6):iii-iv, 1-72. DOI: 10.3310/hta8060
Grönroos PE, Irjala KM, Selén GP, Forsström JJ. Computerized monitoring of potentially interfering
medication in thyroid function diagnostics. Int J Clin Monit Comput 1997; 14: 255–9.
Guiriguet C, Muñoz-Ortiz L, Burón A, Rivero I, Grau J, Vela-Vallespín C, Vilarrubí M, Torres M,
Hernández C, Méndez-Boo L, Toràn P, Caballeria L, Macià F, Castells A. Alerts in electronic
medical records to promote a colorectal cancer screening programme: a cluster randomised
controlled trial in primary care. Br J Gen Pract. 2016 Jul;66(648):e483-90. Epub 2016 Jun 6.
DOI: 10.3399/bjgp16X685657
Gupta N, Ayles HM. Effects of pay-for-performance for primary care physicians on diabetes outcomes
in single-payer health systems: a systematic review. Eur J Health Econ. 2019 Dec;20(9):13031315. Epub 2019 Aug 10. DOI: 10.1007/s10198-019-01097-4
Halinen M, Koukkunen H, Pitkäranta T. Diagnoosien kirjaamiskäytännöissä kehittämisen varaa,
Suomen Lääkärilehti 37/2008 vsk. 63, s2987. https://fimnet.fi/cgi-cug/brs/brshowdoc.
pl?start=1&session_id=42801.1837746061
Hamade N, Terry A, Malvankar-Mehta M. Interventions to improve the use of EMRs in primary
health care: a systematic review and meta-analysis, BMJ Health & Care Informatics
2019;26:e000023. doi: 10.1136/bmjhci-2019-000023
Harrison MJ, Dusheiko M, Sutton M, Gravelle H, Doran T, Roland M. Effect of a national primary
care pay for performance scheme on emergency hospital admissions for ambulatory care
sensitive conditions: controlled longitudinal study. BMJ. 2014 Nov 11;349:g6423, DOI:
10.1136/bmj.g6423
Heinonen J, Koskela TH, Soini E, Ryynänen OP. Primary-care-based episodes of care and their costs
in a three-month follow-up in Finland. Scand J Prim Health Care. 2015;33(4):283-90, DOI:
10.3109/02813432.2015.1114352
Heselmans A, Delvaux N, Laenen A, Van de Velde S, Ramaekers D, Kunnamo I, Aertgeerts B.
Computerized clinical decision support system for diabetes in primary care does not improve
quality of care: a cluster-randomized controlled trial. Implement Sci. 2020 Jan 7;15(1):5.
DOI: 10.1186/s13012-019-0955-6

100

Hickie IB, McGorry PD. Increased access to evidence-based primary mental health care: will
the implementation match the rhetoric? Med J Aust. 2007 Jul 16;187(2):100-3. PMID:
17635093. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.tuni.fi/17635093/
Hicks LS, Sequist TD, Ayanian JZ, Shaykevich S, Fairchild DG, Orav EJ, Bates DW. Impact of
computerized decision support on blood pressure management and control: a randomized
controlled trial. J Gen Intern Med. 2008 Apr;23(4):429-41. DOI: 10.1007/s11606-0070403-1
Hillman AL, Ripley K, Goldfarb N, Nuamah I, Weiner J, Lusk E. Physician financial incentives
and feedback: failure to increase cancer screening in Medicaid managed care. Am J Public
Health. 1998 Nov;88(11):1699-701. DOI: 10.2105/ajph.88.11.1699
Hillman AL, Ripley K, Goldfarb N, Weiner J, Nuamah I, Lusk E. The use of physician financial
incentives and feedback to improve pediatric preventive care in Medicaid managed care.
Pediatrics. 1999 Oct;104(4 Pt 1):931-5. DOI: 10.1542/peds.104.4.931
Hirdes JP, Botz CA, Kozak J, Lepp V. Identifying an appropriate case mix measure for chronic care:
evidence from an Ontario pilot study. Healthc Manage Forum. Spring 1996;9(1):40-6. DOI:
10.1016/S0840-4704(10)60943-X
Holt TA, Dalton A, Marshall T, Fay M, Qureshi N, Kirkpatrick S, Hislop J, Lasserson D, Kearley K,
Mollison J, Yu L-M, Hobbs FDR, Fitzmaurice D. Automated Software System to Promote
Anticoagulation and Reduce Stroke Risk: Cluster-Randomized Controlled Trial. Stroke.
2017 Mar;48(3):787-790. Epub 2017 Jan 24. DOI: 10.1161/STROKEAHA.116.015468
Holt TA, Dalton AR, Kirkpatrick S, Hislop J, Tom Marshall T, Matthew Fay M, Qureshi N, Lasserson
DS, Kearley K, Mollison J, Yu L-M, Fitzmaurice D, Hobbs FR. Barriers to a software
reminder system for risk assessment of stroke in atrial fibrillation: a process evaluation of a
cluster randomised trial in general practice. Br J Gen Pract. 2018 Dec;68(677):e844-e851.
Epub 2018 Nov 5. DOI: 10.3399/bjgp18X699809
Houghton C, Meskell P, Delaney H, Smalle M, Glenton C, Booth A, Chan XHS, Devane D, Biesty
LM. Barriers and facilitators to healthcare workers’ adherence with infection prevention
and control (IPC) guidelines for respiratory infectious diseases: a rapid qualitative evidence
synthesis. Cochrane Systematic Review – Qualitative Version published: 21 April 2020.
DOI: 10.1002/14651858.CD013582
Houweling ST, Kleefstra N, van Hateren KJJ, Groenier KH, Meyboom-de Jong B, Bilo HJG. Can
diabetes management be safely transferred to practice nurses in a primary care setting? A
randomised controlled trial, J Clin Nurs. 2011 May;20(9-10):1264-72. Epub 2011 Mar 15.
DOI: 10.1111/j.1365-2702.2010.03562.x
Hoxha I, Syrogiannouli L, Braha M, Goodman DC, da Costa BR, Jüni P. Caesarean sections
and private insurance: systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2017 Aug
21;7(8):e016600. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-016600
Huang J, Yin S, Lin Y, Jiang Q, He Y, Du L. Impact of pay-for-performance on management of
diabetes: a systematic review. J Evid Based Med. 2013 Aug;6(3):173-84. DOI: 10.1111/
jebm.12052
Hunt DL, Haynes RB, Hanna SE, Smith K. Effects of computer-based clinical decision support
systems on physician performance and patient outcomes: a systematic review. JAMA. 1998
Oct 21;280(15):1339-46. DOI: 10.1001/jama.280.15.1339

101

Hussey PS, Mulcahy AW, Schnyer C, Schneider EC. Closing the quality gap: revisiting the state of
the science (vol. 1: bundled payment: effects on health care spending and quality), Evid Rep
Technol Assess (Full Rep). 2012 Aug;(208.1): 1-155. DOI: 10.23970/ahrqepcerta208.1
ILO (International Labour Office) and UNPD (United Nations Development Programme.
Thailand: report to government on social security implementation and development. Part I:
main policy and tecnical problems. Document THA/90/041(I) 1993.
Jacobson Vann JC, Jacobson RM, Coyne-Beasley T, Asafu-Adjei JK, Szilagyi PG. Patient reminder
and recall interventions to improve immunization rates. Cochrane Database Syst Rev. 2018
Jan 18;1(1):CD003941. DOI: 10.1002/14651858.CD003941.pub3
Jamtvedt G, Young JM, Kristoffersen DT, O’Brien MA, Oxman AD. Does telling people what
they have been doing change what they do? A systematic review of the effects of audit and
feedback. Qual Saf Health Care. 2006 Dec;15(6):433-6. DOI: 10.1136/qshc.2006.018549
Jerant A, Fenton JJ, Franks P. Primary care attributes and mortality: a national person-level study.
Ann Fam Med. Jan-Feb 2012;10(1):34-41. DOI: 10.1370/afm.1314
Jia L, Yuan B, Meng Q, Scott A. Payment methods for ambulatory care health professionals.
Cochrane Database of Systematic Reviews. Version published: 08 September 2015. https://
doi.org/10.1002/14651858.CD011865
Jia L, Meng Q, Scott A, Yuan B, Zhang L. Payment methods for healthcare providers working in
outpatient healthcare settings. Cochrane Database of Systematic Reviews. Version published:
20 January 2021. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011865.pub2
Joyce K, Pabayo R, Critchley JA, Bambra C. Flexible working conditions and their effects on employee
health and wellbeing. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Feb 17;2010(2):CD008009. DOI:
10.1002/14651858.CD008009.pub2
Judge J, Field TS, DeFlorio M, Laprino J, Auger J, Rochon P, Bates DW, Gurwitz JH. Prescribers’
responses to alerts during medication ordering in the long term care setting. J Am Med
Inform Assoc. Jul-Aug 2006;13(4):385-90. Epub 2006 Apr 18. DOI: 10.1197/jamia.M1945
Judson TJ, Volpp KG, Detsky AS. Harnessing the Right Combination of Extrinsic and Intrinsic
Motivation to Change Physician Behavior, JAMA. 2015 Dec 1;314(21):2233-4. DOI:
10.1001/jama.2015.15015
Kahn KE, Santibanez TA, Zhai Y, Bridges CB. Association between patient reminders and influenza
vaccination status among children. Vaccine. 2018 Dec 18;36(52):8110-8118. Epub 2018
Nov 15. DOI: 10.1016/j.vaccine.2018.10.029.
Kallio J, Kauppila T, Suominen L, Heikkinen AM. A Competition between Care Teams Improved
Recording of Diagnoses in Primary Dental Care: A Longitudinal Follow-Up Study, Int J
Dent. 2017;2017:3080957. DOI: 10.1155/2017/3080957
Kamb ML, Rhodes F, Hoxworth T, Rogers J, Lentz A, Kent C, MacGowen R, Peterman TA.
What about money? Effect of small monetary incentives on enrollment, retention, and
motivation to change behaviour in an HIV/STD prevention counselling intervention. The
Project RESPECT Study Group, Sex Transm Infect. 1998 Aug;74(4):253-5. DOI: 10.1136/
sti.74.4.253
Kane L, Peckham C. Medscape Physician Compensation Report 2014. Medscape website April 15,
https://www.medscape.com/features/slideshow/compensation/2014/public/overview

102

Kaneko M, Ohta R, Nago N, Fukushi M, Matsushima M. Correlation between patients’ reasons
for encounters/health problems and population density in Japan: a systematic review of
observational studies coded by the International Classification of Health Problems in
Primary Care (ICHPPC) and the International Classification of Primary care (ICPC).
BMC Fam Pract. 2017 Sep 13;18(1):87. DOI: 10.1186/s12875-017-0658-5
Kanfer R, Frese M, Johnson RE. Motivation related to work: A century of progress. J Appl Psychol.
2017 Mar;102(3):338-355. Epub 2017 Feb 2. DOI: 10.1037/apl0000133
Kaplan RS, Norton DP. The balanced scorecard--measures that drive performance. Harv Bus Rev.
Jan-Feb 1992;70(1):71-9. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.tuni.fi/10119714/
Karimi-Shahanjarini A, Shakibazadeh E, Rashidian A, Hajimiri K, Glenton C, Noyes J, Lewin
S, Laurant M, Colvin CJ. Barriers and facilitators to the implementation of doctor-nurse
substitution strategies in primary care: a qualitative evidence synthesis. Cochrane Database
Syst Rev. 2019 Apr 15;4(4):CD010412. DOI: 10.1002/14651858.CD010412.pub2
Kawamoto K, Houlihan CA, Balas EA, Lobach DF. Improving clinical practice using clinical
decision support systems: a systematic review of trials to identify features critical to success.
BMJ. 2005 Apr 2;330(7494):765. Epub 2005 Mar 14. DOI: 10.1136/bmj.38398.500764.8F
Kazungu JS, Barasa EW, Obadha M, Chuma J. What characteristics of provider payment mechanisms
influence health care providers’ behaviour? A literature review. Int J Health Plann Manage.
2018 Oct;33(4):e892-e905. Epub 2018 Jul 8. DOI: 10.1002/hpm.2565
Kekomäki M. Mihin tarvitsemme big dataa terveydenhuollossa, Duodecim Vsk. 72 • Nr: 15-16 /
2017, s. 985.
Kekomäki M. Etiikasta ekonomiaan ja takaisin, Duodecim 2019, s. 134-140
Kenealy T, Arroll B, Petrie KJ. Patients and computers as reminders to screen for diabetes in family
practice. Randomized-controlled trial. J Gen Intern Med. 2005 Oct;20(10):916-21. DOI:
10.1111/j.1525-1497.2005.0197.x
Ketola E, Sipilä R, Mäkelä M, Klockars M. Quality improvement programme for cardiovascular
disease risk factor recording in primary care, Qual Health Care. 2000 Sep;9(3):175-80.
DOI: 10.1136/qhc.9.3.175
Ketola E, Pitkänen V, Huvinen S, Seppälä T. Koko Suomen perusterveydenhuollon asiakaskirjo on
nyt kuvattu, Suomen Lääkärilehti 37 / 2019 vsk 74 s. 2027–2030. https://fimnet.fi/cgi-cug/
brs/brshowdoc.pl?start=2&session_id=42801.1837746061
Khullar D, Chokshi DA, Kocher R, Reddy A, Basu K, Conway PH, Rajkumar R. Behavioral
economics and physician compensation--promise and challenges. N Engl J Med. 2015 Jun
11;372(24):2281-3. DOI: 10.1056/NEJMp1502312
Kirschner K, Braspenning J, Jacobs JEA, Grol R. Design choices made by target users for a pay-forperformance program in primary care: an action research approach. BMC Fam Pract. 2012
Mar 27;13:25. DOI: 10.1186/1471-2296-13-25
Kirschner K, Braspenning J, Akkermans RP, Jacobs JEA, Grol R. Assessment of a pay-for-performance
program in primary care designed by target users. Fam Pract. 2013 Apr;30(2):161-71. Epub
2012 Sep 20. DOI: 10.1093/fampra/cms055
Koivuranta P (toim.). Terveydenhuollon laatuopas 2019, 2. uudistettu painos ISBN 978-952293-650-9 (pdf ) © Suomen Kuntaliitto Helsinki 2019. https://www.kuntaliitto.fi/
ajankohtaista/2019/uudistettu-terveydenhuollon-laatuopas-julkistettu

103

Kontopantelis E, Reeves D, Valderas JM, Campbell S, Doran T. Recorded quality of primary care for
patients with diabetes in England before and after the introduction of a financial incentive
scheme: a longitudinal observational study. BMJ Journals, Quality and Safety 2012, Volume
22, Issue 1. http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs-2012-001033
Kontopantelis E, Buchan I, Reeves D, Checkland K, Doran T. Relationship between quality of care
and choice of clinical computing system: retrospective analysis of family practice performance
under the UK’s quality and outcomes framework. BMJ Open. 2013 Aug 2;3(8):e003190.
DOI: 10.1136/bmjopen-2013-003190
Kontopantelis E, Springate DA, Ashworth M, Webb RT, Buchan IE, Doran T. Investigating the
relationship between quality of primary care and premature mortality in England: a spatial
whole-population study, BMJ 2015; 350: h904. https://doi.org/10.1136/bmj.h904 (d)
Kontopantelis E, Springate DA, Reeves D, Ashcroft DM, Valderas JM, Doran T. Withdrawing
performance indicators: retrospective analysis of general practice performance under UK
Quality and Outcomes Framework. BMJ. 2014 Jan 27;348:g330. DOI: 10.1136/bmj.g330
Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S (toim.). Terveys, toimintakyky
ja hyvinvointi Suomessa: FinTerveys 2017 -tutkimus, Raportti: 2018_004. http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-343-105-8
Kralj B, Iverson D, Hotz K, Ashbury FD. The impact of computerized clinical reminders on
physician prescribing behavior: evidence from community oncology practice. Am J Med
Qual. Sep-Oct 2003;18(5):197-203. DOI: 10.1177/106286060301800504
Krall MA, Traunweiser K, Towery W. Effectiveness of an electronic medical record clinical quality
alert prepared by off-line data analysis. Stud Health Technol Inform. 2004;107(Pt 1):135-9.
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.tuni.fi/15360790/
Krieger N. Epidemiology and the web of causation: has anyone seen the spider? Soc Sci Med
1994;39:887-903.
Kucher N, Koo S, Quiroz R, Cooper JM, Paterno MD, Soukonnikov B, Goldhaber SZ. Electronic
alerts to prevent venous thromboembolism among hospitalized patients. N Engl J Med.
2005 Mar 10;352(10):969-77. DOI: 10.1056/NEJMoa041533
Kuhn, M. Quality in Primary Care: Economic Approaches to Analysing Quality-Related Physician
Behaviour. Monographs, Office of Health Economics, number 000483, January 2003.
Kunnamo I, Jousimaa J, Niemi A, Nyberg P. Tutkimustiedon keruuta helpottavat tietojärjestelmät.
Duodecim 2014;130(10):1024-30
Kühlein T, Virtanen M, Claus C, Popert U, van Boven K. Coding in general practice - Will the ICD11 be a step forward? Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz.
2018 Jul;61(7):828-835. DOI: 10.1007/s00103-018-2750-y
Kyytsönen M, Hyppönen H, Koponen S, Kinnunen U-M, Saranto K, Kivekäs E, Kaipio J,
Lääveri T, Heponiemi T, Vehko T. Tietojärjestelmät sairaanhoitajien työn tukena eri
toimintaympäristöissä: kokemuksia tuotemerkeittäin. Finnish Journal of eHealth and
eWelfare 2020;12(3). DOI: https://doi.org/10.23996/fjhw.95704
Laatikainen T, Koponen P, Reinikainen J, Tolonen H, Jousilahti P, Suvisaari J, Mattila T, Niiranen
T, Koskinen S. Kansanterveyden seuranta, arviointi ja ennakointi: Mitä tietoa Suomessa
saadaan hoitoilmoitusrekistereistä ja mitä väestötutkimuksista? Suomen Lääkärilehti 37 /
2020 vsk 75, s. 1853–1858.

104

Laditka JN, Laditka SB. Insurance status and access to primary health care:disparate outcomes
for potentially preventable hospitalization. J Health Soc Policy. 2004;19(2):81-100. DOI:
10.1300/J045v19n02_04
Lamberts H, Hofmans-Okkes I. The core of computer based patient records in family practice:
episodes of care classified with ICPC. Int J Biomed Comput. 1996 Jul;42(1-2):35-41. DOI:
10.1016/0020-7101(96)01179-8
Langenbrunner JC, Cashin C, O`Dougherty S. Designing and implementing health care provider
payment systems; how-to manuals 2009. The International Bank for Recontruction and
Development/The Word Bank 2009.
Langenbrunner JC, Hovig D, Cashin C. Trends in Health Financing: The Move from Passive to
Strategic Purchasing in Middle- and Low-Income Countries. World Hosp Health Serv.
2016;52(4):12-19.
Laranjo L, Rodrigues D, Pereira AM, Ribeiro RT, Boavida JM. Use of Electronic Health Records
and Geographic Information Systems in Public Health Surveillance of Type 2 Diabetes: A
Feasibility Study. JMIR Public Health Surveill. 2016 Mar 17;2(1):e12. eCollection Jan-Jun
2016. DOI: 10.2196/publichealth.4319
Laurant M, van der Biezen M, Wijers N, Watananirun K, Kontopantelis E, van Vught AJ.
Nurses as substitutes for doctors in primary care. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jul
16;7(7):CD001271. https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1002/14651858.cd001271.pub3
Ledley R S, Lusted L B. Reasoning foundations of medical diagnosis. Science 1959; 130: 9–21.
Lee JT, Netuveli G, Majeed A, Millett C. The Effects of Pay for Performance on Disparities in
Stroke, Hypertension, and Coronary Heart Disease Management: Interrupted Time Series
Study, Plos One, Published: December 15, 2011. DOI: 10.1371/journal.pone.0027236
Letrilliart L, Gelas-Dore B, Ortolan B, Colin C. Prometheus: The implementation of clinical coding
schemes in French routine general practice. Inform Prim Care. 2006;14(3):157-65. DOI:
10.14236/jhi.v14i3.626
Levola JM, Sailas ES, Säämänen TS, Turunen LM, Thomson AC. A register-based observational
cohort study on persistent frequent users of emergency services in a Finnish emergency
clinic. BMC Health Serv Res. 2019 Nov 21;19(1):881. DOI: 10.1186/s12913-019-4723-8
Liira H, Saarelma O, Callaghan M, Harbour R, Jousimaa J, Kunnamo I, Loudon K, Mcfarlane E.
Patients, health information, and guidelines: A focus-group study. Pages 212-219, Received
08 Oct 2014, Accepted 30 May 2015, Published online: 24 Jul 2015. https://doi-org.
libproxy.tuni.fi/10.3109/02813432.2015.1067517
Loo TS, Davis RB, Lipsitz LA, Irish J, Bates CK, Agarwal K, Markson L, Hamel MB. Electronic
medical record reminders and panel management to improve primary care of elderly patients.
Arch Intern Med. 2011 Sep 26;171(17):1552-8. DOI: 10.1001/archinternmed.2011.394
Louhiala P. Mitä diagnoosit ovat ja mitä väliä sillä on? Duodecim 2019;135(15):1355-9
Malmström T, Huuskonen O, Torkki P, Malmström R. Structured classification for ED presenting
complaints - from free text field-based approach to ICPC-2 ED application. Scand J Trauma
Resusc Emerg Med. 2012 Nov 24;20:76. DOI: 10.1186/1757-7241-20-76
Mathes T, Pieper D, Morche J, Polus S, Jaschinski T, Eikermann M. Pay for performance for hospitals.
Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jul 5;7(7):CD011156. DOI: 10.1002/14651858.
CD011156.pub2

105

Mauro M, Rotundo G, Giancotti M. Effect of financial incentives on breast, cervical and colorectal
cancer screening delivery rates: Results from a systematic literature review. Health Policy.
2019 Dec;123(12):1210-1220. Epub 2019 Sep 27. DOI: 10.1016/j.healthpol.2019.09.012
McAdam-Marx C, Tak C, Petigara T, Jones NW, Yoo M, Briley MS, Gunning K, Gren L. Impact
of a guideline-based best practice alert on pneumococcal vaccination rates in adults in a
primary care setting. BMC Health Serv Res. 2019 Jul 10;19(1):474. DOI: 10.1186/s12913019-4263-2
McCowan C, Neville RG, Ricketts IW, Warner FC, Hoskins G, Thomas GE. Lessons from a
randomized controlled trial designed to evaluate computer decision support software to
improve the management of asthma. Med Inform Internet Med. Jul-Sep 2001;26(3):191201. DOI: 10.1080/14639230110067890
McDonald CJ, Overhage JM, Tierney WM, Abernathy GR, Dexter PR. The promise of
computerized feedback systems for diabetes care. Ann Intern Med. 1996 Jan 1;124(1 Pt
2):170-4. DOI: 10.7326/0003-4819-124-1_part_2-199601011-00018
McDonald R, Roland M. Pay for performance in primary care in England and California:
comparison of unintended consequences. Ann Fam Med. Mar-Apr 2009;7(2):121-7. DOI:
10.1370/afm.946
McHugh S, Marsden P, Brennan C, Murphy K, Croarkin C, Moran J, Harkins V, Perry IJ. Counting
on commitment; the quality of primary care-led diabetes management in a system with
minimal incentives. BMC Health Services Research volume 11, Article number: 348 (2011).
https://doi.org/10.1186/1472-6963-11-348
McLintock K, Russell AM, Alderson SL, West R, House A, Westerman K, Foy R. The effects of
financial incentives for case finding for depression in patients with diabetes and coronary
heart disease: interrupted time series analysis, BMJ Open 2014 General practice / Family
practice, Research. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-005178
Mehrotra A, Damberg CL, Sorbero ME, Teleki SS. Pay for performance in the hospital setting: what
is the state of the evidence? Am J Med Qual. 2009 Jan-Feb;24(1):19-28. Epub 2008 Dec 10.
https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1177/1062860608326634
Meigs JB, Cagliero E, Dubey A, Murphy-Sheehy P, Gildesgame C, Chueh H, Barry MJ, Singer
DE, Nathan DM. A controlled trial of web-based diabetes disease management: the MGH
diabetes primary care improvement project. Diabetes Care. 2003 Mar;26(3):750-7. DOI:
10.2337/diacare.26.3.750
Mendelson A, Kondo K, Damberg C, Low A, Motúapuaka M, Freeman M, O’Neil M, Relevo R,
Kansagara D. The Effects of Pay-for-Performance Programs on Health, Health Care Use,
and Processes of Care: A Systematic Review, Ann Intern Med. 2017 Mar 7;166(5):341-353.
Epub 2017 Jan 10. DOI: 10.7326/M16-1881
Messer-Misak K. Use of ICPC-2 - Current Status, Strengths and Weaknesses of the System. Stud
Health Technol Inform. 2019;260:136-137. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31118329/
Minchin M, Roland M, Richardson J, Rowark S, Guthrie B. Quality of Care in the United Kingdom
after Removal of Financial Incentives. New England Journal of Medicine. 2018 Sep
6;379(10):948-957. DOI: 10.1056/NEJMsa1801495
Moerenhout T, Fischer GS, Saelaert M, De Sutter A, Provoost V, Devisch I. Primary Care Physicians’
Perspectives on the Ethical Impact of the Electronic Medical Record. The Journal of the
American Board of Family Medicine January 2020, 33 (1) 106-117. https://doi.org/10.3122/
jabfm.2020.01.190154
106

Moja L, Polo FH, Capobussi M, Kwag K, Banzi R, Ruggiero F, González-Lorenzo M, Liberati EG,
Mangia M, Nyberg P, Kunnamo I, Cimminiello C, Vighi G, Grimshaw JM, Delgrossi G,
Bonovas S. Effectiveness of a Hospital-Based Computerized Decision Support System on
Clinician Recommendations and Patient Outcomes: A Randomized Clinical Trial. JAMA
Netw Open. 2019 Dec 2;2(12):e1917094. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2019.17094
Moth G, Olesen F, Peter Vedsted P. Reasons for encounter and disease patterns in Danish primary
care: Changes over 16 years Pages 70-75 | Received 30 Apr 2011, Accepted 11 Feb 2012,
Published online: 29 May 2012. https://doi.org/10.3109/02813432.2012.679230
Mullen KJ, Frank RG, Rosenthal MB. Can you get what you pay for? Pay-for-performance
and the quality of healthcare providers. Rand J Econ. Spring 2010;41(1):64-91. DOI:
10.1111/j.1756-2171.2009.00090.x
Mundinger MO, Kane RL, Lenz ER, Totten AM, Tsai WY, Cleary PD, Friedewald WT, Siu AL,
Shelanski ML. Primary care outcomes in patients treated by nurse practitioners or physicians:
a randomized trial, JAMA. 2000 Jan 5;283(1):59-68. DOI: 10.1001/jama.283.1.59
Mustonen P, Kallio M. www.terveysportti.fi aukeaa. Duodecim 2000;116(19):2061-2062.
Mäkelä M. Käypä hoito -projekti. Duodecim 1995; 111: 1069–74.
Mäkelä M, Kunnamo I. Näyttöön perustuvat hoitosuositukset. Duodecim 1997;113:19–22.
Mäntyranta T, Elonheimo O, Mattila J, Viitala J. Terveyspalvelujen suunnittelu, Kustannus Oy
Duodecim, 1.painos 2004.
Mäntyselkä P, Kumpusalo E, Ahonen R, Kumpusalo A, Kauhanen J, Viinamäki H, Halonen P,
Takala J. Pain as a reason to visit the doctor: a study in Finnish primary health care, Pain.
2001 Jan;89(2-3):175-80. DOI: 10.1016/s0304-3959(00)00361-4
Mölläri K, Saukkonen S-M. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden
käyntisyyt vuonna 2018. THL Tilastoraportti 19/2019. http://urn.fi/URN:NBN:fife2019052817424
Mölläri K, Hauhio N, Puroharju T. Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit
2019, THL Tilastoraportti 44/2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020070947181
Neuner-Jehle S, Zechmann S, Grundmann Maissen D, Rosemann T, Senn O. Patient-provider
concordance in the perception of illness and disease: a cross-sectional study among
multimorbid patients and their general practitioners in Switzerland. Patient Prefer
Adherence. 2017 Aug 22;11:1451-1458. eCollection 2017. DOI: 10.2147/PPA.S137388
Niemi A. Sote-uudistus, Yleislääkäri 4/2021, s. 35-37.
Niinimäki
J,
Duodecimin
tiedonhallintaryhmä.
Lääketieteen
tiedon
hallinta,
Duodecim1998;114(17):1750
Nykänen P. Apotin mysteeri. Suomen Lääkärilehti, vsk. 76, 23/2021, s. 1445.
O’Brien MA, Rogers S, Jamtvedt G, Oxman AD, Odgaard-Jensen J, Kristoffersen DT, Forsetlund
L, Bainbridge D, Freemantle N, Davis DA, Haynes RB, Harvey EL. Educational outreach
visits: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database Syst
Rev. 2007 Oct 17;2007(4):CD000409. DOI: 10.1002/14651858.CD000409.pub2
Ogundeji YK, Bland JM, Sheldon TA. The effectiveness of payment for performance in health
care: A meta-analysis and exploration of variation in outcomes. Health Policy. 2016
Oct;120(10):1141-1150. Epub 2016 Sep 5. DOI: 10.1016/j.healthpol.2016.09.002

107

O’Halloran J, Miller GC, Britt H. Defining chronic conditions for primary care with ICPC-2, Fam
Pract. 2004 Aug;21(4):381-6. DOI: 10.1093/fampra/cmh407
Okkes IM, Jamoulle M, Lamberts H, Bentzen N. ICPC-2-E: the electronic version of ICPC-2.
Differences from the printed version and the consequences, Fam Pract. 2000 Apr;17(2):1017. DOI: 10.1093/fampra/17.2.101
Okkes IM, Becker HW, Bernstein RM, Lamberts H. The March 2002 update of the electronic
version of ICPC-2. A step forward to the use of ICD-10 as a nomenclature and a terminology
for ICPC-2. Fam Pract. 2002 Oct;19(5):543-6. DOI: 10.1093/fampra/19.5.543
Okkes IM, Veldhuis M, Lamberts H. Severity of episodes of care assessed by family physicians
and patients: the DUSOI/WONCA as an extension of the International Classification of
Primary Care (ICPC) Fam Pract. 2002 Aug;19(4):350-6. DOI: 10.1093/fampra/19.4.350
(c)
Olagundoye OA, Malan Z, Mash B, van Boven K, Gusso G, Ogunnaike A. Reliability measurement
and ICD-10 validation of ICPC-2 for coding/classification of diagnoses/health problems
in an African primary care setting, Fam Pract. 2018 Jul 23;35(4):406-411. DOI: 10.1093/
fampra/cmx132
Overhage JM, Tierney WM, Zhou XH, McDonald CJ. A randomized trial of ”corollary orders”
to prevent errors of omission. J Am Med Inform Assoc. Sep-Oct 1997;4(5):364-75. DOI:
10.1136/jamia.1997.0040364
Oxman AD, Thomson MA, Davis DA, Haynes RB. No magic bullets: a systematic review of 102
trials of interventions to improve professional practice. CMAJ. 1995 Nov 15; 153(10):
1423–1431. PMID: 7585368
Pantoja T, Grimshaw JM, Colomer N, Castañon C, Martelli JL. Manually‐generated reminders
delivered on paper: effects on professional practice and patient outcomes. Cochrane
Systematic Review – Intervention Version published: 18 December 2019. https://doi.
org/10.1002/14651858.CD001174.pub4
Patel S. Structural, institutional and organizational factors associated with successful pay for
performance programmes in improving quality of maternal and child health care in
low and middle income countries: a systematic literature review. J Glob Health. 2018
Dec;8(2):021001. DOI: 10.7189/jogh.08.021001
Pati S, Shea S, Rabinowitz D, Carrasquillo O. Health expenditures for privately insured adults
enrolled in managed care gatekeeping vs indemnity plans. Am J Public Health. 2005
Feb;95(2):286-91. DOI: 10.2105/AJPH.2002.013466
Pauker SG, Wong JB. How (should) physicians think?: a journey from behavioral economics to the
bedside. JAMA. 2010 Sep 15;304(11):1233-5. DOI: 10.1001/jama.2010.1336
Peckham C. Medscape Physician Compensation Report 2015. April 21, 2015. https://www.
medscape.com/features/slideshow/compensation/2015/emergencymedicine#page=1
Petersen LA, Simpson K, Pietz K, Urech TH, Hysong SJ, Profit J, Conrad DA, Dudley RA,
Woodard LD. Effects of individual physician-level and practice-level financial incentives
on hypertension care: a randomized trial. JAMA. 2013 Sep 11;310(10):1042-50. DOI:
10.1001/jama.2013.276303

108

Petersen LA, Simpson-Ramos K, Pietz K, Woodard LD. Impact of a Pay-for-Performance Program
on Care for Black Patients with Hypertension: Important Answers in the Era of the
Affordable Care Act. Health Serv Res. 2017 Jun;52(3):1138-1155. Epub 2016 Jun 22. DOI:
10.1111/1475-6773.12517
Peterson JF, Rosenbaum BP, Waitman LR, Habermann R, Powers J, Harrell D, Miller RA. Physicians’
response to guided geriatric dosing: initial results from a randomized trial. Stud Health
Technol.Inform. 2007;129(Pt2):1037-40. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.tuni.
fi/17911873/
Pink DH. Drive. New York, NY: Penguin Books; 2009:84-145.
Preker AS, Langenbrunner JC. The role of purchasing in hospital performance. World Hosp Health
Serv. 2005;41(4):22-9.
Prochaska JO. Why do we behave the way we do? Can J Cardiol. 1995 Jan;11 Suppl A:20A-25A.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7850672/
Pälve H. Lääkärin etiikka (8.painos), Etiikka ja professio. Suomen Lääkäriliitto 2021.
Pärnänen H, Kumpusalo E, Takala J. Primary health care ICD--a tool for general
practice research. Int J Health Plann Manage. Apr-Jun 2000;15(2):133-48. DOI:
10.1002/1099-1751(200004/06)15:2<133::AID-HPM583>3.0.CO;2-J
Qayum M, Sawal SH, Khan HM. Motivating employees through incentives: productive or a
counterproductive strategy. J Pak Med Assoc. 2014 May;64(5):567-70. https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/25272546/
Raivio A. Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa, Yleislääkäri 7/2020, s. 17-19.
Ramalho A, Castro P, Gonçalves-Pinho M, Teixeira J, Vasco Santos J, Viana J, Lobo M, Santos P,
Freitas A. Primary health care quality indicators: An umbrella review. PLoS One. 2019 Aug
16;14(8):e0220888. eCollection 2019. DOI: 10.1371/journal.pone.0220888
Ranji SR, Steinman MA, Shojania KG, Gonzales R. Interventions to Reduce Unnecessary Antibiotic
Prescribing: A Systematic Review and Quantitative Analysis, Medical Care: August 2008 Volume 46 - Issue 8 - p 847-862. DOI: 10.1097/MLR.0b013e318178eabd
Rashidian A, Omidvari A-H, Vali Y, Sturm H, Oxman AD. Pharmaceutical policies: effects of
financial incentives for prescribers. Cochrane Systematic Review - Intervention Version
published: 04 August 2015. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006731.pub2
Rifkin SB. Alma Ata after 40 years: Primary Health Care and Health for All-from consensus to
complexity. BMJ Glob Health. 2018 Dec 20;3(Suppl 3):e001188. eCollection 2018. DOI:
10.1136/bmjgh-2018-001188
Roland M, Dudley RA. How Financial and Reputational Incentives Can Be Used to Improve
Medical Care. Health Serv Res. 2015 Dec;50 Suppl 2(Suppl 2):2090-115. Epub 2015 Nov
17. DOI: 10.1111/1475-6773.12419
Rosenthal MB, Frank RG, Li Z, Epstein AM. Early Experience With Pay-for-Performance: From
Concept to Practice. JAMA. 2005;294(14):1788-1793. DOI:10.1001/jama.294.14.1788
Roski J, Jeddeloh R, An L, Lando H, Hannan P, Hall C, Zhu S-H. The impact of financial incentives
and a patient registry on preventive care quality: increasing provider adherence to evidencebased smoking cessation practice guidelines. Prev Med. 2003 Mar;36(3):291-9. DOI:
10.1016/s0091-7435(02)00052-x

109

Rothschild JM, McGurk S, Honour M, Lu L, McClendon AA, Srivastava P, Churchill WH,
Kaufman RM, Avorn J, Cook EF, Bates DW. Assessment of education and computerized
decision support interventions for improving transfusion practice. Transfusion. 2007
Feb;47(2):228-39. DOI: 10.1111/j.1537-2995.2007.01093.x
Rowe AK, de Savigny D, Lanata CF, Victora CG. How can we achieve and maintain highquality performance of health workers in low-resource settings? Lancet. 2005 Sep 1723;366(9490):1026-35. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67028-6
Rudasingwa M, Soeters R, Bossuyt M. The effect of performance-based financial incentives on
improving health care provision in Burundi: a controlled cohort study. Glob J Health Sci.
2014 Oct 29;7(3):15-29. DOI: 10.5539/gjhs.v7n3p15
Saarelma O. Pätevä tieto–käypä hoito. Duodecim 1997; 113: 1343–9.
Saastamoinen P, Hyppönen H, Kaipio J, Lääveri T, Reponen J, Vainiomäki S, Vänskä J.
Lääkärien arviot potilastietojärjestelmistä ovat parantuneet hieman. Suomen Lääkärilehti
2018;73(34):1814-1819
Safran C, Rind DM, Davis RB, Sands DZ, Caraballo E, Rippel K, Wang Q, Rury C, Makadon
HJ, Cotton DJ. A clinical trial of a knowledge-based medical record. Medinfo. 1995;8 Pt
2:1076-80. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.tuni.fi/8591371/
Samal L, Linder JA, Lipsitz SR, Hicks LS. Electronic health records, clinical decision support, and
blood pressure control. Am J Manag Care. 2011 Sep;17(9):626-32. https://jamanetwork.
com/article.aspx?doi=10.1001/archinternmed.2011.394
Schmidt H, Emanuel EJ. Lowering medical costs through the sharing of savings by physicians and
patients: inclusive shared savings. JAMA Intern Med. 2014 Dec;174(12):2009-13. DOI:
10.1001/jamainternmed.2014.5367
Schrans D, Boeckxstaens P, De Sutter A, Willems S, Avonts D, Christiaens T, Matthys J, Kühlein T.
Is it possible to register the ideas, concerns and expectations behind the reason for encounter
as a means of classifying patient preferences with ICPC-2? Prim Health Care Res Dev. 2018
Jan;19(1):1-6. Epub 2017 Sep 13. DOI: 10.1017/S1463423617000391
Scott A. Eliciting GPs’ preferences for pecuniary and non-pecuniary job characteristics. J Health
Econ. 2001 May;20(3):329-47. DOI: 10.1016/s0167-6296(00)00083-7
Scott A, Schurer S, Jensen PH, Sivey P. The effects of an incentive program on quality of care in
diabetes management. Health Econ. 2009 Sep;18(9):1091-108. DOI: 10.1002/hec.1536
Scott A, Sivey P, Ouakrim DA, Willenberg L, Naccarella L, Furler J, Young D. The effect of
financial incentives on the quality of health care provided by primary care physicians,
Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 07 September 2011. DOI:
10.1002/14651858.CD008451.pub2
Scott IA. Pay for performance in health care: strategic issues for Australian experiments. Med J Aust.
2007 Jul 2;187(1):31-5. DOI: 10.5694/j.1326-5377.2007.tb01111.x
Sequist TD, Gandhi TK, Karson AS, Fiskio JM, Bugbee D, Sperling M, Cook EF, Orav EJ, Fairchild
DG, Bates DW. A randomized trial of electronic clinical reminders to improve quality of care
for diabetes and coronary artery disease. J Am Med Inform Assoc. Jul-Aug 2005;12(4):4317. Epub 2005 Mar 31. DOI: 10.1197/jamia.M1788
Serumaga B, Ross-Degnan D, Avery AJ, Elliott RA, Majumdar SR, Zhang F, Soumerai SB. Effect
of pay for performance on the management and outcomes of hypertension in the United
Kingdom: interrupted time series study. BMJ. 2011 Jan 25;342:d108. DOI: 10.1136/bmj.
d108
110

Shea S, Clayton PD. Computerized clinical decision support systems begin to come of age. Am J
Med. 1999 Feb;106(2):261-2. DOI: 10.1016/s0002-9343(98)00412-4
Shi L, Starfield B. Primary care, income inequality, and self-rated health in the United States: a
mixed-level analysis. Int J Health Serv. 2000;30(3):541-55. DOI: 10.2190/N4M8-303M72UA-P1K1
Shojania KG, Ranji SR, Shaw LK, Charo LN, Lai JC, Rushakoff RJ, McDonald KM, Owens DK.
Closing the Quality Gap: A Critical Analysis of Quality Improvement Strategies (Vol. 2:
Diabetes Care). Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2004
Sep. Report No.: 04-0051-2. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.tuni.fi/20734526/
Shojania KG, Grimshaw JM. Evidence-Based Quality Improvement: The State Of The Science,
Health Affairs, vol. 24, no 1: Putting evidence into practice, publisced: january/febryary
2005. DOI: 10.1377/hlthaff.24.1.138
Shojania KG, Ranji SR, McDonald KM, Grimshaw JM, Sundaram V, Rushakoff RJ, Owens DK.
Effects of quality improvement strategies for type 2 diabetes on glycemic control: a metaregression analysis, JAMA. 2006 Jul 26;296(4):427-40. DOI: 10.1001/jama.296.4.427
Shojania KG, Jennings A, Mayhew A, Ramsay CR, Eccles MP, Grimshaw J. The effects of on‐screen,
point of care computer reminders on processes and outcomes of care. Cochrane Systematic
Review – Intervention Version published: 08 July 2009. DOI: 10.1002/14651858.
CD001096.pub2
Snomed. https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/-/snomed-ct-terminologiakayttoon-suomessa-thl-n-kautta
Soeters P, Kimakuka C. Results of the household survey, quality survey and nursing survey.
Performance Purchase Program in the Health Zones of the District North of South Kivu,
Feb 2008.
Soeters P, Peerenboom PB, Mushagalusa P, Kimanuka C. Performance-based financing experiment
improved health care in the Democratic Republic of Congo. Health Aff (Millwood). 2011
Aug;30(8):1518-27. DOI: 10.1377/hlthaff.2009.0019
Soler J-K, Okkes I, Wood M, Lamberts H. The coming of age of ICPC: celebrating the 21st birthday
of the International Classification of Primary Care. Fam Pract. 2008 Aug;25(4):312-7. Epub
2008 Jun 17. DOI: 10.1093/fampra/cmn028
Solyom AE. Ethical challenges to the integrity of physicians: financial conflicts of interest in clinical
research. Account Res. Apr-Jun 2004;11(2):119-39. DOI: 10.1080/03050620490512313
Sosiaali- ja terveysministeriö, Sairaanhoitopiirit ja erityisvastuualueet ja Erikoisairaanhoito
2021, https://stm.fi/sairaanhoitopiirit-erityisvastuualueet ja https://finlex.fi/fi/laki/
smur/1989/19891062
Sporaland GL, Mouland G, Bratland B, Rygh E, Reiso H. General practitioners’ use of ICPC
diagnoses and their correspondence with patient record notes. Tidsskr Nor Laegeforen.
2019 Oct 14;139(15). Print 2019 Oct 22. DOI: 10.4045/tidsskr.18.0440
Starfield, B. 1998. Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology. New York:
Oxford University Press
Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of primary care to health systems and health, Milbank
Q. 2005;83(3):457-502. DOI: 10.1111/j.1468-0009.2005.00409.x

111

Steel N, Maisey S, Clark A, Fleetcroft R, Howe A. Quality of clinical primary care and targeted
incentive payments: an observational study. Br J Gen Pract. 2007 Jun;57(539):449-54.
PMCID: PMC2078183
Steinman MA, Ranji SR, Shojania KG, Gonzales R. Improving antibiotic selection: a systematic
review and quantitative analysis of quality improvement strategies. Med Care. 2006
Jul;44(7):617-28. DOI: 10.1097/01.mlr.0000215846.25591.22
Stempsey WE. Disease and diagnosis. Value-dependent realism. Dordrecht: Kluwer 2000.
Sun AZ, Shu Y-H, Harrison TN, Hever A, Jacobsen SJ, O’Shaughnessy MO, Sim JJ. Identifying
Patients with Rare Disease Using Electronic Health Record Data: The Kaiser Permanente
Southern California Membranous Nephropathy Cohort, Perm J 2020;24:19.126, E-pub:
02/07/2020. DOI: 10.7812/TPP/19.126
Sutton M, Elder R, Guthrie B, Watt G. Record rewards: the effects of targeted quality incentives on
the recording of risk factors by primary care providers. Health Econ. 2010 Jan;19(1):1-13.
DOI: 10.1002/hec.1440
Suurnäkki A, Espoon Omahoitohanke – Kroonisesti sairaiden hoitomallin ja omahoitoa tukevien
palvelujen kehittäminen, Hankkeen loppuraportti 1.9.2005–28.2.2010. https://www.espoo.
fi/download/noname/%7BB14F1178-FD4A-4AD9-A494-4B7126F2A938%7D/19622
Taggart J, Liaw S-T, Yu H. Structured data quality reports to improve EHR data quality. Int J Med
Inform. 2015 Dec;84(12):1094-8. Epub 2015 Oct 9. DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2015.09.008
Tamblyn R, Huang A, Perreault R, Jacques A, Roy D, Hanley J, McLeod P, Laprise R. The medical
office of the 21st century (MOXXI): effectiveness of computerized decision-making support
in reducing inappropriate prescribing in primary care. CMAJ. 2003 Sep 16;169(6):549-56.
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.tuni.fi/12975221/
Tape TG, Campbell JR. Computerized medical records and preventive health care: success depends
on many factors. Am J Med. 1993 Jun;94(6):619-25. DOI: 10.1016/0002-9343(93)90214-a
Thanh BYL, Laopaiboon M, Koh D, Sakunkoo P, Moe H. Behavioural interventions to promote
workers’ use of respiratory protective equipment. Cochrane Systematic Review –
Intervention, Version-published:07.December-2016. https://doi.org/10.1002/14651858.
CD010157.pub2
The Alma-Ata conference on primary health care. WHO Chron. 1978 Nov;32(11):409-30.
The International Classification of Primary Care Version 2, Wonca International Classification
Committee 2003. http://www.ph3c.org/PH3C/docs/27/000098/0000054.pdf
Tierney WM, Overhage JM, Murray MD, Harris LE, Zhou X-H, Eckert GE, Smith FE, Nienaber
N, McDonald CJ, Wolinsky FD. Effects of computerized guidelines for managing heart
disease in primary care. J Gen Intern Med. 2003 Dec;18(12):967-76. DOI: 10.1111/j.15251497.2003.30635.x
Tierney WM, Overhage JM, Murray MD, Harris LE, Zhou X-H, Eckert GJ, Smith FE, Nienaber
N, McDonald CJ, Wolinsky FD. Can computer-generated evidence-based care suggestions
enhance evidence-based management of asthma and chronic obstructive pulmonary
disease? A randomized, controlled trial. Health Serv Res. 2005 Apr;40(2):477-97. DOI:
10.1111/j.1475-6773.2005.00368.x

112

Timbie JW, Bogart A, Damberg CL, Elliott MN, Haas A, Gaillot SJ, Goldstein EH, Paddock SM.
Medicare Advantage and Fee-for-Service Performance on Clinical Quality and Patient
Experience Measures: Comparisons from Three Large States. Health Serv Res. 2017
Dec;52(6):2038-2060. DOI: 10.1111/1475-6773.12787
Toikkanen U. Terveyskeskuskäyntien syiden kirjaaminen parantaa tehokkuutta. Suomen
Lääkärilehti, vsk. 60, 17/2005, s. 1903.
Toikkanen U. Lääkärit tyrmäsivät Apotin. Suomen Lääkärilehti, vsk. 76, 22/2021, s. 1370-1373.
Torrance C, Milligan S. How safe is the ’safe’ period? Nurs Times. 1986 Jun 25-Jul 1;82(26):37-8.
Tuomola S, Idänpään-Heikkilä U, Lehtonen O-P, Puro M. Arviointiselvitys vuosina 2002-2007
toteutetusta Kansallisesta terveyshankkeesta, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2008:22, ISBN 978-952-00-2657-8.
Twardella D, Brenner H. Effects of practitioner education, practitioner payment and reimbursement
of patients’ drug costs on smoking cessation in primary care: a cluster randomised trial. Tob
Control. 2007 Feb;16(1):15-21. DOI: 10.1136/tc.2006.016253
Unützer J, Chan Y-F, Hafer E, Knaster J, Shields A, Powers D, Veith RC. Quality Improvement
With Pay-for-Performance Incentives in Integrated Behavioral Health Care, American
Journal of Public Health (AJPH), June 2012. https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.2105/
ajph.2011.300555
Vainiomäki S, Aalto A-M, Lääveri T, Sinervo T, Elovainio M, Mäntyselkä P, Hyppönen H. Better
Usability and Technical Stability Could Lead to Better Work-Related Well-Being among
Physicians. Appl Clin Inform. 2017 Oct;8(4):1057-1067. Epub 2017 Dec 14. DOI: 10.4338/
ACI-2017-06-RA-0094
Van de Velde S, Heselmans A, Delvaux N, Brandt L, Marco-Ruiz L, Spitaels D, Cloetens H, Kortteisto
T, Roshanov P, Kunnamo I, Aertgeerts B, Vandvik PO, Flottorp S. A systematic review of
trials evaluating success factors of interventions with computerised clinical decision support.
Implement Sci. 2018 Aug 20;13(1):114. DOI: 10.1186/s13012-018-0790-1
Van Herck P, De Smedt D, Annemans L, Remmen R, Rosenthal MB, Sermeus W. Systematic review:
Effects, design choices, and context of pay-for-performance in health care. BMC Health
Services Research volume 10, Article number: 247 (2010). DOI: 10.1186/1472-6963-10247
van Wyk JT, van Wijk MAM, Sturkenboom MCJM, Mosseveld M, Moorman PW, van der Lei J.
Electronic alerts versus on-demand decision support to improve dyslipidemia treatment: a
cluster randomized controlled trial. Circulation. 2008 Jan 22;117(3):371-8. Epub 2008 Jan
2. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.697201
Vanselow NA. Primary Care and the Specialist, JAMA. 1998;279(17):1394-1395. DOI:10.1001/
jama.279.17.1394
Varonen H, Kaila M, Kunnamo I, Komulainen J, Mäntyranta T. Tietokoneavusteisen päätöksentuen
avulla kohti neuvovaa potilaskertomusta, Duodecim vsk. 122, Nr:10/2006, s. 1174
Verbeke M, Schrans D, Deroose S, De Maeseneer J. The International Classification of Primary
Care (ICPC-2): an essential tool in the EPR of the GP. Stud Health Technol Inform.
2006;124:809-14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17108613/
von Schroeder HP. The altruistic medical researcher: gone and forgotten? Ann R Coll Physicians
Surg Can. 1997 Sep;30(6):353-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12378741/

113

Vuokko R, Mäkelä‐Bengs P, Hyppönen H, Persephone Doupi P. Potilaskertomustiedon vaatimukset
toisiokäytön näkökulmasta. FinJeHeW 2015;7(2–3)
Vänskä J, Viitanen J, Hyppönen H, Elovainio M, Winblad I, Reponen J, Lääveri T. Lääkärien arviot
potilastietojärjestelmistä kriittisiä. Suomen Lääkärilehti 2010;65(50-52):4177-4183
Vänskä J, Vainionmäki S, Kaipio J, Hyppönen H, Reponen J, Lääveri T. Potilastietojärjestelmät
lääkärin työvälineenä 2014: käyttäjäkokemuksissa ei merkittäviä muutoksia. Suomen
Lääkärilehti 2014;69(49):3351-3358.
Wagner EH. 1998. Chronic disease management: What will take to improve care fore chronic
illness? Effective Clinical Practice 1(1), 2-4.
Wagner EH, Austin BT, Davis C, Hindmarsh M, Schaefer J, Bonomi A. 2001. Improving chronic
illness care: Translating evidence into action. Health Affairs 20(6), 64-78.
Walsh AM, Edwards HE, Courtney MD, Wilson JE, Monaghan SJ. Paediatric fever management:
continuing education for clinical nurses Nurse Educ Today. 2006 Jan;26(1):71-7. Epub 2005
Sep 22. DOI: 10.1016/j.nedt.2005.07.007
Walsh J, McDonald K, Shojania K, Sundaram V, Nayak S, Lewis RA, Owens D, Goldstein M, Kane
MD, MS. Quality Improvement Strategies for Hypertension Management: A Systematic
Review.
Med Care. 2006 Jul;44(7):646-57. DOI: 10.1097/01.mlr.0000220260.30768.32
Wan PK, Satybaldy A, Huang L, Holtskog H, Nowostawski M. Reducing Alert Fatigue by Sharing
Low-Level Alerts With Patients and Enhancing Collaborative Decision Making Using
Blockchain Technology: Scoping Review and Proposed Framework (MedAlert). J Med
Internet Res. 2020 Oct 28;22(10):e22013. DOI: 10.2196/22013
Watson J, Nicholson BD, Hamilton W, Price S. Identifying clinical features in primary care electronic
health record studies: methods for codelist development. BMJ Open, Volyme 7, Issue 11,
first published November 22, 2017. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-019637
Weinberger M, Kirkman MS, Samsa GP, Shortliffe EA, Landsman PB, Cowper PA, Simel DL,
Feussner JR. A nurse-coordinated intervention for primary care patients with non-insulindependent diabetes mellitus: impact on glycemic control and health-related quality of life. J
Gen Intern Med. 1995 Feb;10(2):59-66. DOI: 10.1007/BF02600227
Weinstein MC, Torrance G, McGuire A. QALYs: the basics. Value Health. 2009 Mar;12 Suppl 1:S59. DOI: 10.1111/j.1524-4733.2009.00515.x
Whitehead SJ, Ali S. Health outcomes in economic evaluation: the QALY and utilities. Br Med
Bull. 2010;96:5-21. Epub 2010 Oct 29. DOI: 10.1093/bmb/ldq033
WHO 2000, World Health Organization. Health systems: improving performance. World Health
Report 2000.
Witter S, Fretheim A, Kessy FL, Lindahl AK. Paying for performance to improve the delivery of
health interventions in low- and middle-income countries. Cochrane Database Syst Rev.
2012 Feb 15;(2):CD007899. DOI: 10.1002/14651858.CD007899.pub2
Wiysonge CS, Paulsen E, Lewin S, Ciapponi A, Herrera CA, Opiyo N, Pantoja T, Rada G, Oxman
AD. Financial arrangements for health systems in low-income countries: an overview
of systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Sep 11;9(9):CD011084. doi:
10.1002/14651858.CD011084.pub2.

114

Wolfe PR, Moran DW. Global budgeting in the OECD countries. Health Care Financ Rev. Spring
1993;14(3):55-76. PMCID: PMC4193373.
Wood D, Schuster M, Donald-Sherbourne C, Duan N, Mazel R, Halfon N. Reducing missed
opportunities to vaccinate during child health visits. How effective are parent education and
case management? Arch Pediatr Adolesc Med. 1998 Mar;152(3):238-43. DOI: 10.1001/
archpedi.152.3.238
Wood M, Lamberts H, Meijer JS, Hofmans-Okkes IM. The conversion between ICPC and ICD10. Requirements for a family of classification systems in the next decade. Fam Pract. 1992
Sep;9(3):340-8. DOI: 10.1093/fampra/9.3.340
Yip W, Powell-Jackson T, Chen W, Hu M, Fe E, Hu M, Jian W, Lu M, Han W, Hsiao WC.
Capitation combined with pay-for-performance improves antibiotic prescribing practices
in rural China. Health Aff (Millwood). 2014 Mar;33(3):502-10. Epub 2014 Feb 26. DOI:
10.1377/hlthaff.2013.0702
Young GJ, Meterko M, Beckman H, Baker E, White B, Sautter KM, Greene R, Curtin K,
Bokhour BG, Berlowitz D, Burgess Jr JF. Effects of paying physicians based on their relative
performance for quality. J Gen Intern Med. 2007 Jun;22(6):872-6. Epub 2007 Apr 19. DOI:
10.1007/s11606-007-0185-5
Yuan B, He L, Meng Q, Jia L. Payment methods for outpatient care facilities. Cochrane
Systematic Review – Intervention-version published: 03 March 2017. https://doi.
org/10.1002/14651858.CD011153.pub2
Ylönen K, Salovaara S, Kaipio J, Tyllinen M, Tynkkynen E, Hautala S, Lääveri T. Sosiaalialan
asiakastietojärjestelmissä paljon parannettavaa: käyttäjäkokemukset 2019, Finnish Journal
of eHealth and eWelfare 2020, Volume 12, issue 1, 30-43. DOI:10.23996/fjhw.88583
Zanetti G, Flanagan Jr HL, Cohn LH, Giardina R, Platt R. Improvement of intraoperative antibiotic
prophylaxis in prolonged cardiac surgery by automated alerts in the operating room. Infect
Control Hosp Epidemiol. 2003 Jan;24(1):13-6. DOI: 10.1086/502109
Zaugg V, Korb-Savoldelli V, Durieux P, Sabatier B. Providing physicians with feedback on medication
adherence for people with chronic diseases taking long-term medication. Cochrane Database
Syst Rev. 2018 Jan 10;1(1):CD012042. DOI: 10.1002/14651858.CD012042.pub2
Zvþrovþ J. On the medical informatics structure. Int J Med Inf 1997; 44: 75–81.

115

116

Alkuperäiset julkaisut

117

118

JULKAISU
I

Financial team incentives improved recording of diagnoses in primary care: a
quasi-experimental longitudinal follow-up study with controls
Lehtovuori T, Kauppila T, Kallio J, Raina M, Suominen L, Heikkinen AM.

BMC Res Notes. 2015 Nov 11;8:668.
doi: 10.1186/s13104-015-1602-1

Julkaisun käyttöön väitöskirjan osana on saatu kustantajan lupa

Lehtovuori et al. BMC Res Notes (2015) 8:668
DOI 10.1186/s13104-015-1602-1

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Financial team incentives improved
recording of diagnoses in primary care: a
quasi‑experimental longitudinal follow‑up
study with controls
Tuomo Lehtovuori1, Timo Kauppila2*, Jouko Kallio1, Marko Raina3, Lasse Suominen1 and Anna Maria Heikkinen4

Abstract
Background: In primary care, financial incentives have usually been directed to physicians because they are thought
to make the key decisions in order to change the functions of a medical organization. There are no studies regarding
the impact that directing these incentives to all disciplines of the care team (e.g. group bonuses for both nurses and
doctors) may have, despite the low frequency with which diagnoses were being recorded for primary care visits to
doctors. This study tested the effect of offering group bonuses to the care teams.
Methods: This was a retrospective quasi-experimental study with before-and-after settings and two control groups.
In the intervention group, the mean percentage of visits to a doctor for which a diagnosis was recorded by each individual care team (mean team-based percentage of monthly visits to a doctor with recorded diagnoses) and simultaneously the same data was gathered from two different primary care settings where no team bonuses were applied.
To study the sustainability of changes obtained with the group bonuses the respective data were derived from the
electronic health record system for 2 years after the cessation of the intervention. The differences in the rate of marking diagnoses was analyzed with ANOVA and RM-ANOVA with appropriate post hoc tests, and the differences in the
rate of change in marking diagnoses was analyzed with linear regression followed by t-test.
Results: The proportion of doctor visits having recorded diagnoses in the teams was about 55 % before starting to
use group bonuses and 90 % after this intervention. There was no such increase in control units. The effect of the
intervention weakened slightly after cessation of the group bonuses.
Conclusion: Group bonuses may provide a method to alter clinical practices in primary care. However, sustainability
of these interventions may diminish after ceasing this type of financial incentive.
Keywords: Financial incentive, Primary care, Group bonus
Background
Tailored payment systems have been used in attempts to
achieve policy objectives, such as improving the quality
of care or recruitment to under-served areas, because
the method by which physicians are paid may affect
their professional practice [1, 2]. Conventionally, these
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2
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00014 Vantaa, Finland
Full list of author information is available at the end of the article

financial incentives have been directed to physicians
because they are thought to make the key decisions to
change the functions of a medical organization [3–5].
There are ample recent studies concerning how delivering financial incentives to primary care physicians alone
may alter the physicians’ behavior of and thereby the performance of the care system [6–12].
Yet, in modern multidisciplinary health care systems
there are also other quite autonomous actors, such as
nurses who specialize in the treatment of diabetes [4,
5, 13, 14], who may influence the functions of their
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organization significantly and also improve the quality of
the care. Thus, also other disciplines than doctors might
well be considered as objects for financial incentives in
improving the quality of care. Improving the recording of
diagnoses of acute and chronic diseases might theoretically serve as one of the most important targets [15–18],
and would therefore be a suitable element to improve by
financial incentives. The recording of diagnoses in only
40–60 % of doctor visits in the care units was deemed
insufficient by the administration of the primary health
care of Espoo City. A higher frequency of recorded diagnoses was deemed necessary for planning activities and
to manage the resources of primary health care. This led
to the present intervention and study.
The aim of the present study was to examine whether it
is possible to improve clinical practice by increasing the
recording of the diagnoses through the use of financial
incentives to all disciplines in the care team (e.g. group
bonuses). We were also interested in how enduring these
changes in the frequency of to registering the diagnoses would be after cessation of payment of these group
bonuses.

Methods
This study was performed in Espoo city where in 2006
there were 230,000 inhabitants. As everywhere in Finland, primary care is non-profit and it is maintained
by municipalities which fund this activity with taxes.
In Espoo, there are five municipal health service areas
which each contain 3–6 care teams. Altogether the number of care teams was 23. There were 6–8 doctors and
6–8 nurses per team. The precise amount of doctors and
nurses varied slightly over the study period.
This is a retrospective quasi-experimental study. The
executive of Espoo primary care defined the areas where
improvement was desired and their goal levels at the
start of 2005. Improvement of recording diagnoses of
the patient charts was chosen as the main goal. In order
to obtain the group bonus it was necessary for teams to
record diagnoses for doctor visits at a significantly higher
rate than before intervention. The proportion of monthly
doctor visits having recorded diagnoses was selected as
the main measure to study the effect of implementing
group bonuses. In practice this meant that to get a group
bonus a care team had to take care that diagnoses were
recorded in more than 75 % of all doctor visits of that
team. Diagnoses were recorded with ICD-10 or ICPC
systems by the doctors. Both systems, Effica and Finstar,
gave a similar specific place in the electric patient chart
where appropriate ICPC-2 or ICD-10 diagnoses could be
placed during the patient visit. Both systems assisted the
GP to find a proper diagnosis code or allowed the doctor
to use directly the right code for the desired diagnosis.
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To commit the staff to the change in function, a multidisciplinary team contract was signed with the members of the care teams. The contract defined the rules and
approaches of the functions of the teams. The team contracts were signed by all of the five service areas between
1.3.2005 and 30.5.2005, which was considered to be the
time of the start of the intervention. The data was specifically derived from the electrical Effica patient chart
system (Tieto LTD, Helsinki, Finland) from which the
data had been reliably obtainable since 1.5.2003. No ethical approval was required because this study was made
directly from the patient registry without identifying the
patients. The registry keeper (the health authorities of
Espoo and Vantaa) granted permission to carry on the
study. The report generator provided figures for the total
number of doctor visits, the number of recorded diagnoses and thus a percentage for the recording of diagnoses
for each individual doctor and thereby also for the care
unit per month. This allowed the calculation of a mean
of these percentages for each individual care team (mean
care unit-level percentage of doctor visits with marked
diagnoses/care unit/month) which was thus the main
measure for analysis in the present study.
The obtained data were analyzed by comparing the
recording of diagnoses during similar time periods before
and after the initiation of group bonuses to all nurses and
doctors belonging to the care teams (intervention) in primary care in Espoo city.
As control data, we had the corresponding data on
the single doctor and care team level frequencies of the
recording of monthly diagnoses from two different primary care units where no similar team incentives were
applied: dental primary care of Espoo and Länsimäki–
Hakunila primary care health center from the neighboring city of Vantaa. Vantaa resembles Espoo in its location
(neighboring Helsinki) and number of inhabitants (about
200,000) and also in other factors such as age, sex, morbidity levels, deprivation and other demographic factors
as much as possible in Finland (see http://www.aluesaarjat.fi, and http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp) and therefore we have used Vantaa as a
control in our former studies of primary care, too [19].
From Espoo dental care the data were analogously
obtainable from 1.5.2003 (also using Effica patient chart
system, Tieto LTD, Helsinki, Finland). The data of the
combined Länsimäki–Hakunila health center were
obtained from Finstar patient chart system (Logica LTD,
Helsinki, Finland). To get reliable data from Finstar-system the report generator requires precise pre-identification of the doctor under study at a given time point and
it is therefore not able to produce continuous monthly
data throughout the whole system, as is the Effica system. Therefore the busiest month of the year (November)
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Results
In Espoo primary care, the mean number of monthly
visits in office-hour services of primary care doctors was
about 18,000 in 2003–2006 and in primary care EDs the
mean number of doctor visits per month was about 4000
in the same period suggesting a total number of about
22,000 monthly doctor visits in the whole public primary
care system of Espoo city. In the complementary private
sector primary care the mean number of monthly doctor
visits was about 4500 in 2006. The mean team-based percentage of monthly doctor visits with recorded diagnoses increased from about 55 to 90 % after application of
group bonuses in Espoo primary care (one way repeated
measures analysis of variance P < 0.001; Figs. 1, 2). There
was already a slight increase (0.79 ± 0.12 %/month,
mean ± SEM) in the rate of marking diagnoses before the
intervention in Espoo primary care. However, during the
six first months of intervention this rate doubled statistically significantly to 1.65 ± 0.39 %/month (P = 0.005).
After the six first months of intervention, the increase in
the rate plateaued to the level of 0.31 ± 0.07 %/month,
which was statistically significantly less than before the

* p<0.05 vs. December 2006, Bonferroni test
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Fig. 1 Mean team-based percentage of monthly doctor visits with
marked diagnoses 2003–2006. Means and SEM are presented
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vs. time before intervention (e.g 2003 and 2004),
*** P<0.001
Bonferroni test

Percentage of doctor visits with marked
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was chosen as the control data and comparisons between
controls were made by using this single time period.
The Effect of the intervention on the mean team-based
percentage of monthly doctor visits with recorded diagnoses was monitored for a 2 years time period before
intervention and 1.5 years after it. Since the group bonus
system was altered in such a way that after 2010, e.g. during 2011 and 2012, the recording of diagnoses did not
produce a financial bonus for the care team, we collected
the data of the same parameter from the teams existing
in Espoo health center in November 2011 and 2012 after
the cessation of the intervention. In this way we hoped to
have some information about how enduring the changes
obtained with the team bonus combined with team contract were.
The within-care team variation in Espoo primary care,
Espoo dental care and Länsimäki–Hakunila primary care
were analyzed by using the mean team-based percentage
of monthly doctor visits with recorded diagnoses over
the whole study period. The comparisons were then performed by using One Way Repeated Measures ANOVA
with suitable corrections (Bonferroni) for multiple comparisons when following the development of the studied
units as a function of time. One way ANOVA on Ranks
followed by Dunns’ test was used to compare Espoo primary care with the control units at corresponding time
points. The rate of change in diagnosis marking was analyzed with regression analysis followed by t-test (GLM
procedure of Sigma Plot 10.0 Statistical Software, Systat
Software Inc.,Richmond, CA, USA) [20, 21].
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Fig. 2 Mean team-based percentage of monthly doctor visits with
marked diagnoses in intervention group Espoo primary care and in
controls. Means and SEM of Novembers 2003–2006 are presented

intervention (P = 0.002) or during the first six months of
the intervention (P < 0.001).
Simultaneously, when the group bonus system was
associated with an increased proportion of monthly doctor visits having recorded diagnoses in care teams of
Espoo primary care there were no increases in the same
parameters in either of the controls (Fig. 2). The teambased mean percentage in recording diagnoses did not
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differ statistically significantly in Espoo primary care and
Länsimäki–Hakunila, but in both these units this frequency was statistically significantly higher than in Espoo
dental care in the beginning of the follow up period in
2003 (one way ANOVA on ranks P < 0.001, Dunns’ test,
P < 0.05). However, after the intervention in 2005 and
2006 the mean frequency of recording diagnoses was
higher in Espoo primary care teams than in either of the
teams of the control units (one way ANOVA on ranks
P < 0.001). The rate of marking diagnoses increased in in
the Espoo primary care 12.95 ± 1.13 %/year during the
follow up time. This was statistically significantly more
(P < 0.001) than in either of the controls: in Hakunila–
Länsimäki primary care (Vantaa) this rate (mean ± SEM)
was 1.99 ± 3.05 %/year and in Espoo dental primary
care it was negative −0.53 ± 0.53 %/year. In practice this
means that the controls did not differ from each other
statistically significantly and that there was no change
in the rate of marking diagnoses in either of the controls
during the follow up.
The mean team-based percentage of monthly doctor visits with recorded diagnoses started to decrease
within 2 years of cessation of the team bonus (2010;
one way analysis of variance on Ranks, P < 0001, Fig. 3).
During the first full year after intervention (2005–2006)
the rate of recording diagnoses was still increasing
(4.82 ± 2.07 %/year) but it was statistically significantly
different (P < 0.001) from the respective rate during the
first full year after cessation of the bonuses (2011–2012)
when this parameter decreased to −19.70 ± 6.56 %/year.

Percentage of doctor visits with marked
diagnoses (median and qartiles)

Effect of cessation of group bonus (2010) on team based
percentage of monthly doctor vistis with marked diagnoses
(Novembers 2005-2006 vs 2011-2012)

100

* p<0.05 vs. year 2006, Dunns' test
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Cessation of group bonus
in Espoo (2010)

Fig. 3 Mean team-based percentage monthly doctor visits with
marked diagnoses in intervention group Espoo primary care just after
the beginning of paying the group bonuses (years 2005 and 2006)
and after their cessation (2010) in years 2011 and 2012. Means and
SEM of Novembers are presented

In 2005, 28.9 % of staff of the care teams received group
bonuses. Mean annual group bonus varied between
205.15 and 601.77 €/person depending on the care
team. In the second year of intervention (2006), 49.1 %
of the staff of these teams received group bonuses worth
592.45–768.75 €/person.

Discussion
A financial incentive, introducing group bonus with
team contracts, improved the recording of diagnoses in
the patient charts. Neither in the dental unit of Espoo,
which here represented the part of the same primary care
organization where no intervention was applied (e.g. different specialization in the same organization; internal
local control) nor in Länsimäki–Hakunila, which here
represented a neighboring organization with the same
specialization (e.g. somatic primary care in different
organization: external peer control) were there similar
increases in the studied parameters during the same time
period. Although differences across computer systems
exist and even these systems may be predictors of care
quality outcomes [22] this does not explain the results of
our study because we had an internal control (primary
dental care of Espoo) which used the same computerized
patient chart system as the intervened Espoo primary
care.
Before the intervention it was expected that the low
level of recording diagnoses was due to different administration and management cultures in different health
service areas, lack of permanent doctors and deficiency
in tutor services. However, financial incentives combined
with team contracts with the care teams seemed to overcome these putative hindrances to proper recording of
patient data. The present finding with group bonuses is in
line with a former study where financial incentives to GPs
increased diagnosis making and recording of certain diseases [7, 9]. Altogether, our work with other recent studies suggests that financial incentives may be used to alter
behavior of physicians towards improving the quality of
care [8, 23–26]. Furthermore, financial incentives may
promote other important values in primary care such as
reduction of inequalities in the delivery of clinical care
related to area deprivation [6].
Whether rewarding staff with financial incentives leads
to real quality improvement in care is still an open question [27]. Evidence about the effectiveness of this kind of
intervention at the population level appear contradictory
as in a large scale former study there was no evidence of
lower mortality rates of the population [12] but in another
study of similar scale there was evidence for reduction in
emergency hospital admissions after a pay-for performance intervention for GPs [10]. Altogether, this means
that one must choose carefully the measures of improved
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care: a hard end point like mortality is not easily affected
[15]. Furthermore, improved recording of diabetes and
related parameters does not automatically guarantee better
care of the disease itself [28] and improvements in quality
aspects of care do not automatically result in better outcomes of care [8]. Nevertheless, recorded diagnoses make
it possible to analyze data further and possibly find areas of
improvement in the local quality of care [17]. Several questions, such as how reliable and valid the data obtained with
the present intervention is, have to be answered before giving any recommendations about the usefulness of group
bonuses in improving clinical practices.
There appeared to be units where frequencies of
recording diagnoses in doctor visits decreased after cessation of payment of the group bonuses. This latter is in
line with former reports suggesting that those parameters
in quality work which are not sustained with financial
incentives to GPs may even weaken, if improving other
parameters is rewarded [6, 29]. Yet, partial withdrawal
of financial incentives did not largely hamper results
obtained with this type of intervention to GPs [11]. Altogether, financial incentives have been reported to provide
large initial gains which, however, diminished over time
[8]. This holds true for financial incentives directed to
patients, too: only that part of behavior which is paid for
is improved [30]. Thus, the eventual consequences of the
behavior change are not necessarily in line with the original intention of the intervention driven with economic
incentives [8, 30]. The present follow-up time (2 years) is
relatively short to answer the question of what will eventually happen in the long term when the group bonuses
are totally withdrawn. Yet, the level of recording diagnoses in 2012 was still clearly superior to the years before
the intervention (2003 and 2004). Altogether, the present
finding is thus in line with a hypothesis that financial
incentives are effective primers in interventions of primary care [6, 8], even when group incentives to the care
team are applied.

Conclusion
Group bonuses may provide a method to improve clinical
practices in primary care. Yet the putative desired effects
obtained with these financial incentives may slowly start
to erode if these bonuses are withdrawn.
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Abstract
Objective: To improve the recording of diagnoses in visits to general practitioners, an observational retrospective
study based on a before-after design was performed by installing an electronic reminder in the computerized patient
chart system, reinforced in feedback delivered in superior-subordinate or development discussions with the general
practitioners. The monthly rate of recording diagnoses was observed before and after the intervention. The effect of
this intervention on recording of diagnoses was compared with the effects of financial group bonuses on the same
parameter in a neighbouring city.
Results: Before intervention, the level of recording diagnoses was about 45% in the primary care units. Nine months
after this intervention there was not yet any statistically significant increase in recording of diagnoses but after
21 months it yielded a recording rate of 90% (P < 0.001). In three years, this percentage reached level over 95%. Group
bonuses, a financial incentive serving as a control intervention, increased this parameter from 50 to 80% (P < 0.001)
in nine months, and in 21 months the level of recording diagnoses was 90%. The both methods increased the level of
recording diagnoses at the same level. Group bonuses acted faster but were also more expensive.
Keywords: Community health centers, Medical informatics, Primary care, Practice management, Quality
improvement
Introduction
In primary care, the recording of diagnoses is needed to
ensure sufficient treatment actions, planning activities
and management of resources [1–3]. In primary care,
financial incentives to individual GPs [4] or to multidisciplinary care teams [5] have been reported to be effective
in increasing the recording of diagnoses.
In the primary care of Vantaa, the basic frequency of
recording disease diagnoses was about 45%, which was
considered insufficient. A higher frequency of recorded
diagnoses was required for planning activities and
*Correspondence: timo.kauppila@fimnet.fi; timo.kauppila@helsinki.fi
3
Department of General Practice and Primary Health Care, HUS, Institute
of Clinical Medicine, University of Helsinki, P.O. Box 20, Tukholmankatu 8 B,
00014 Helsinki, Finland
Full list of author information is available at the end of the article

managing the resources. In a quite similar neighboring city, Espoo, it was possible to increase the frequency
of recording diagnoses from 55% of all visits to general
practitioners to a level of 90% by using financial group
bonuses for primary care teams [5]. Vantaa had no
resources for such financial incentives. Since electronic
reminders have also been shown to be effective in modifying the work practices of GPs [6] the administration
of Vantaa primary care installed an electronic reminder
into the computerized patient chart system to improve
the recording of diagnoses by the care teams in one of
its regions, Hakunila-Länsimäki. This intervention was
enhanced in feedback delivered in superior-subordinate
or development discussions with the GPs.
The aim of this study was to discover whether the electronic reminders of the patient chart system, enhanced
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with feed-back discussions, increased the rate of recording disease diagnoses following GPs’ visits. We also
wanted to explore whether this effect was in any way
different from the effect of group bonuses, a financial
incentive which had proved to be successful in increasing
diagnosis recordings [5].

Main text
Methods
Study design

The present work is a retrospective longitudinal quasiexperimental study with a before- and after-design in the
primary care of the second largest city of Finland. This
study was performed in Hakunila-Länsimäki, a region
of Vantaa city, where in 2008 there were about 23,000
inhabitants (total number 200,000 in Vantaa city, 2008).
In Finland, primary care is non-profit and municipalities
maintain and fund this activity with taxes. The number of
doctors varied from 12 to 15 during the follow-up period.
Study measures and outcomes

The data of the combined Länsimäki-Hakunila health
center were gathered from Graphic Finstar patient chart
system (GFS, Logica LTD, Helsinki, Finland). The report
generator of the Finstar-system provided the total number of GP visits, the number (but not quality) of recorded
diagnoses and a percentage for the recording of diagnoses for each individual GP. This allowed the calculation
of a mean of these percentages, the main measure for
analysis in the present study. To get reliable data from
GFS the report generator requires precise pre-identification of the doctor under study at a given time and it
is therefore not able to produce continuous monthly
data throughout the whole system. Therefore, the busiest month of the year (November [7]) was chosen as the
control data and comparison between the controls was
performed by using this single period. In February 2008,
an electronic reminder was installed into GFS. If the
doctor did not mark a diagnosis to the patient chart, the
computer asked at the end of the report “Are you going
to finish the report without marking the diagnosis?”
The doctor had then a possibility to close the report by
answering “yes”. If the doctor answered “no” the patient
chart system returned automatically back to the appropriate place to mark the diagnosis. If the diagnosis was
then recorded, the patient chart system allowed finishing
the report without any further enquiries. The effect of the
electronic reminder was enhanced in feedback delivered
in superior-subordinate or development discussions with
the GPs. These discussions took place once a year and
they lasted 45 min–1 h. The follow-up period started from
2002 to ended 2012.
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As a control, we used data from primary care of Espoo
where group bonuses were applied in March 2005 [5].
Espoo resembles Vantaa in its location (neighboring Helsinki) and number of inhabitants (about 230,000) and
also in other factors such as age, sex, morbidity levels,
deprivation and other demographic factors (see http://
www.aluesarjat.fi, and http://pxweb2.stat.fi/database/
StatFin/databasetree_fi.asp). Therefore, we [5, 7] and
others [8] have used Espoo and Vantaa as control cities
to each other in former studies. Analogous data from
November 2003 were obtainable from Espoo primary
health care (Effica patient chart system, Tieto LTD, Helsinki, Finland). Both systems, Effica and Finstar, gave a
similar specific place in the electronic patient chart where
appropriate ICPC-2 or ICD-10 diagnoses could be placed
during the patient visit. Both systems assisted the GP to
find a proper diagnosis code or allowed the doctor to use
directly the right code for the desired diagnosis. No ethical approval was required because this study was made
directly from the patient registry without identifying the
patients or diagnoses. The registry keepers (the health
authorities of Espoo and Vantaa) granted permission to
carry on the study.
Statistical analysis

The obtained data were analyzed by comparing the
recording of diagnoses during similar periods before and
after the installation of the electronic reminder into the
patient chart system of primary health care in HakunilaLänsimäki. The variation within a single care team in
Länsimäki-Hakunila primary care was analyzed by using
the mean care unit-based percentage of monthly doctor visits with recorded diagnoses over the whole study
period. The comparisons were performed by using nonparametric One Way Repeated Measures ANOVA (RMANOVA) with suitable corrections (Bonferroni) for
multiple comparisons when following the development
of the studied units as a function of time. When respective time periods after and before the two different interventions were compared, t test was applied. The rate of
change in diagnosis marking was analyzed using regression analysis followed by t test (GLM procedure of SigmaPlot 10.0 Statistical Software, Systat Software Inc.,
Richmond, CA, USA) [5].

Results
Effect of electronic reminder

The rate of change in the recording of diagnoses was
2.3 ± 2.1%/year (mean ± SEM) in 2002–2007, e.g.
before the intervention. After the intervention, this
rate increased to 11.6 ± 1. 8%/year (P < 0.001, t test).
The percentage of recording diagnoses in the units was
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statistically significantly higher 21, 33, 45 and 57 months
after the application of electronic reminders when compared with the pre-intervention level (P < 0.001, RMANOVA, Fig. 1).
Comparison with group bonuses

Group bonuses increased recording of diagnoses too
(P < 0.001, RM-ANOVA, Fig. 2). The 21-month level
of recorded diagnoses using electronic reminders was
achieved after only 9 months by using group bonuses.
The level of recorded diagnoses after 9 months using
electronic reminders was significantly lower than the
level after a similar period using financial incentives
(Fig. 2).

Discussion
An electronic reminder with superior-subordinate or
development discussions increased the rate of recording diagnoses in the visits to GPs. The diagnoses were
recorded in more than 95% of the visits to GPs within
3 years after beginning of this intervention, which was
more than that eventually reached with financial group
incentives [5]. One strength of this study is that the present retrospective setting led to a situation where the
study objects did not know that they were especially studied. Furthermore, we got this data from all visits to the
GPs. Thus, the present result reflects real clinical activity.
Electronic reminders have been shown to be effective
in modifying the work of GPs [6] but as far as we know it

Fig. 1 Effect of electronic reminders on the team-based percentage of monthly doctor visits with recorded diagnoses in HakunilaLänsimäki primary care 2002–2012. Percentage of GPs’ visits with
recorded diagnoses are presented before and after introducing
electronic reminder in February 2008. Means (dots) and 95% CI
(brackets) are shown

Fig. 2 Comparison between the effects of group bonuses and
electronic reminders on the team-based percentage of monthly
doctor visits with recorded diagnoses in primary care. Percentage of
GPs’ visits with recorded diagnoses are presented before and after
introducing electronic reminder or group bonuses. Means (dots) and
95% CI (brackets) are shown

has never been reported that they have been used for the
same purpose as in the present study. Neither have there
been reports comparing the effects of electronic reminders with financial incentives which are known to be useful in altering the behavior of primary care doctors, too
[5, 9, 10]. At the end of the follow-up period the level of
recording diagnoses was practically the same in both the
electronic reminder and team bonus groups. This result
is in line with a former study suggesting that the commitment of the staff is equally important as financial incentives when improving the quality of clinical work [11].
Electronic reminders were thus effective in altering
the behavior of GPs as expected [6]. When combined
with superior-subordinate or development discussions it
led to the same level in recording of diagnoses as group
bonuses. The group bonuses were faster in improving the
recording rate of diagnoses than the electronic reminder.
However, the costs of group bonuses (over 100.000 €/
each year in the present case) [5] are considerably higher
than using electronic reminders.

Conclusions
Because the final level of recorded diagnoses was at the
same level after both types of intervention, electronic
reminders with feedback delivered in superior-subordinate or development discussions with the GPs can be
considered as a more preferable method to enhance this
activity than financial incentives.
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Limitations
••  A limitation of this study is that the present results
cannot be directly extrapolated to other sections
health care than primary care.
••  Although we did not identify or account for other,
secular trends operating concurrently to the intervention we cannot totally exclude existence of such
trends in the present experimental setting.
••  The scientists were not consulted by the administration when the intervention was performed and therefore the retrospective study was the only possible setting. This led to a situation where data about other,
putatively equally interesting, parameters such as distribution of recorded diagnoses in visits to GPs were
not collected.

Consent for publication
The present data contains no individual person’s data in any form and therefore is not applicable here.

Abbreviation
GP: general practitioner.
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Introduction. We studied whether primary care teams respond to financial group bonuses by improving the recording of diagnoses,
whether this intervention leads to diagnoses reflecting the anticipated distribution of diseases, and how the recording of a significant
chronic disease, diabetes, alters after the application of these bonuses. Methods. We performed an observational register-based
retrospective quasi-experimental follow-up study with before-and-after setting and two control groups in primary healthcare of
a Finnish town. We studied the rate of recorded diagnoses in visits to general practitioners with interrupted time series analysis.
The distribution of these diagnoses was also recorded. Results. After group bonuses, the rate of recording diagnoses increased by
17.9% (95% CI: 13.6–22.3) but not in either of the controls (−2.0 to −0.3%). The increase in the rate of recorded diagnoses in the
care teams varied between 14.9% (4.7–25.2) and 33.7% (26.6–41.3). The distribution of recorded diagnoses resembled the respective
distribution of diagnoses in the former studies of diagnoses made in primary care. The rate of recorded diagnoses of diabetes did
not increase just after the intervention. Conclusions. In primary care, the completeness of diagnosis recording can be, to varying
degrees, influenced by group bonuses without guarantee that recording of clinically significant chronic diseases is improved.

1. Introduction
Financial incentives can be defined as “all the rewards agents
(physicians or the physician organization) receive conditional
on their measured (explicitly or implicitly) performance or
behavior” [1]. The system by which physicians are paid may
affect their professional practice and decision-making [2, 3].
Therefore, differently tailored payment systems for general
practitioners (GPs) have been used to achieve the desired policy objectives, such as improving the quality of care or recruitment to underserved areas [2, 3]. There is ample recent research about how pay-for-performance systems to GPs alter
their clinical activities [4–10]. They can also be used to reduce

inequalities in the delivery of clinical care related to area
deprivation [4]. There are quite autonomous actors other than
physicians, such as nurses who specialize in the treatment of
diabetes [11–14], who may influence the clinical practice of
their organization dramatically and even improve the quality
of care [11, 14]. Therefore, disciplines other than GPs might
well be considered as targets for financial incentives.
Insufficient recording of diagnoses may hamper planning
of healthcare and adequate allocation and management of
resources [15] and improving the recording of chronic diseases might theoretically serve as one of the first targets in
improving the quality of care [15, 16]. Therefore, the administration of the primary healthcare of Espoo City considered
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the recording of diagnoses in only 40–60% of doctor visits
to be insufficient [17]. Former studies suggested that financial
incentives to GPs increased the recording of diagnoses [5, 7]
and a preliminary analysis suggested that group bonuses
could do the same [17]. With financial group bonuses to care
teams, the administration of Espoo primary care wanted to
improve the recording of diagnoses, especially the recording
of diabetes diagnoses. Diabetes is known to require considerable care and causes a lot of costs [16, 18–20].
The main aim of this present study was to quantify the
extent of the effect of group bonuses on improvement in the
level of marking diagnoses in the patient chart system. We
examined whether all teams responded equally to this intervention. The administration was also concerned about the
adequacy of the marked diagnoses because any diagnosis recording, even inadequate, produced financial rewards. Therefore, we investigated the range of diagnoses which were
recorded to find out whether the present financial intervention produced data which reflected the distribution of diagnoses in real clinical life in primary care and thus provided
valid data about public health. As an example of a significant
chronic public disease, the recording of diabetes [16, 18–20]
was monitored to find out whether this disease was recorded
more frequently after the present intervention. To provide impression about costs group bonus incurred for Espoo primary
care, the percentage of staff receiving bonuses was recorded,
as well as the mean bonus per year for one staff member.

2. Methods
2.1. Design and Setting. The present research is a retrospective
longitudinal quasi-experimental study with a before-andafter design in 5 primary healthcare areas, with 3–6 care teams
(cells) each, in Espoo (230,000 and 254,000 inhabitants in
2006 and 2012, resp.). Altogether, the number of cells was
23. There were 6–8 doctors and 6–8 nurses in each cell. The
precise number of doctors and nurses varied slightly over the
study period. More detailed information about the functions
and frequency of use in Espoo primary care at the time of this
study was described previously [17].
No ethical approval was required because this study was
made directly on a computer from the patient register without
identifying the patients (https://rekisteritutkimus.wordpress
.com/luvat-ja-tietosuoja/). The register keeper (the health authorities of Espoo and Vantaa, 23.8.2016) granted permission
to carry out the study. The report generator automatically
allowed following the monthly number of recorded diagnoses
for each individual doctor and therefore also by each individual cell.
As control data, we had the respective data on the recording of monthly diagnoses from two different primary care
units where there was a similar cell structure but no team
incentives were applied. Dental primary care of Espoo was
chosen because both somatic and dental primary care are
under the same administration, and we wanted to see whether
desired practices disperse to other parts of the same primary
care system without actual intervention. The primary care of
Vantaa city was chosen because it resembles Espoo in its location and number of inhabitants (about 200,000 inhabitants,
located neighboring Helsinki, the capital of Finland).
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2.2. Intervention. The chosen intervention to increase the
number of recorded diagnoses was to pay bonuses to all members of the care teams who met their target. The administration of Espoo primary care defined the focus areas and their
goal levels at the start of 2005 and improvement in recorded
diagnoses on the patient charts was chosen as the main goal.
Before 1.3.2005, no group bonuses to the cells were delivered.
To commit the staff to the change in function, a multidisciplinary team contract was signed with the members of the
cells. The contract defined the rules and approaches to the
functions of the cells. The team contracts were signed by all of
the five service areas for the period 1.3.2005–30.5.2005, which
was considered to be the time of the start of the intervention.
After signing this contract, the cells were able to aim for group
bonuses. This meant that, to get a group bonus, a care team
had to take care that diagnoses were recorded in more than
75% of all doctor visits of that team.
2.3. Primary and Secondary Outcomes. The proportion of
monthly doctor visits having recorded diagnoses was selected
as the main measure to study the effect of implementing
group bonuses. Diagnoses were recorded with the ICD-10
system by the doctors.
To study the effects of group bonuses at the individual
cell level, the team-based monthly percentage of visits having
marked diagnoses was derived from electrical patient charts
from each care team in Espoo primary care. We calculated
the monthly variation of these percentages in each cell during
the year 2006 when the intervention was already fully functioning. The variation between care teams was analyzed using
these aggregated cell-level percentages. To establish whether
the team incentive system had altered the recording of diagnoses of chronic diseases, the monthly numbers of diabetes
diagnoses (ICD-10 codes E10 and E11) were also studied in
Espoo health center. Simultaneously, all diagnoses recorded
during 2006 were also gathered.
The costs of group bonuses were obtained from years 2005
and 2006 from the payroll system of the social and health
bureau of Espoo. The percentage of staff receiving bonuses
and annual bonus per staff member were recorded.
2.4. Data Extraction. The effect of the intervention on the
proportion of monthly doctor visits with recorded diagnoses
was continuously monitored for a two-year time period
before intervention and 1.5 years after it. The data about the
recorded diagnoses was specifically derived from the electronic Effica patient chart system (Tieto Ltd., Helsinki, Finland) from which the data were reliably obtainable from
1.5.2003. The control data from Espoo dental care were similarly obtainable from 1.5.2003. The control data from Vantaa
health center were obtained from the graphic Finstar patient
chart system (Logica Ltd., Helsinki, Finland). The Effica and
Finstar patient chart systems have a similar setting in the site
where the diagnosis is supposed to be marked. Writing the
three first symbols (letters when using directly a diagnosis or
a letter and two numbers when using directly an ICD-10 code)
opens automatically a list of all putative diagnoses with that
symbol combination. Then, the GP or dentist can choose by
double-clicking the desired diagnosis from these options.
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Figure 1: Effect of group bonus on the percentage of total amounts
of visits to doctors with recorded diagnoses in Espoo primary care
and controls. Follow-up time is May 2003 to Dec 2006.

2.5. Statistical Analysis. To study the effect of intervention
on the frequency of marking diagnoses in GP visits, we used
interrupted time series (ITS) ARIMA model [21] to compare
the percentages of monthly doctor visits with recorded diagnoses before and after intervention. The same testing methods were used when these proportions were compared with
the control units (Espoo dental healthcare and Vantaa primary care).
The variations between care teams in Espoo primary care
were analyzed using the aggregated cell-level percentages in
2006 and performing One-Way Repeated Measures- (RM-)
ANOVA on ranks with suitable corrections (Tukey) for multiple comparisons or when following the development of an
individual care team as a function of time.
To study whether the team incentive system altered the
recording of diagnoses of chronic diseases, the monthly number of diabetes diagnoses (ICD-10 codes E10.∗∗ and E11.∗∗)
was also analyzed with One-Way Repeated Measures Analysis
of Variance followed by Bonferroni correction for multiple
comparisons.

3. Results
Based on the ITS analyses, the proportion of recorded
diagnoses in Espoo primary care increased on average by
17.9% units (95% CI: 13.6–22.3; 𝑃 < 0.001, ITS analysis) from
59–70% up to 90% after applying group bonuses, while there
was no increase in the controls (Vantaa primary care −2.0%
[−4.1–0.1] and Espoo dental care −0.3% [−1–0.4]; see Figure 1).
During intervention in 2006, there was still considerable
variation (Figure 2(a)) between different cells of Espoo health

center in the recording of diagnoses during monthly doctor
visits (𝑃 < 0.001, Figure 2(a)). Despite this difference in the
level of recorded diagnoses, all the cells improved their performance after intervention, and in the most active cell, Cell 1,
this improvement was 33.7% (26.6–41.3; 𝑃 < 0.001, ITS analysis), while in the least active unit, Cell 11, it was less than half
of that (14.9% [4.7–25.2; 𝑃 = 0.007], Figure 2(b)).
Altogether, 2,984 different ICD-10 diagnoses were assessed during the year 2006 by Espoo GPs. The total number of assessed diagnoses was 73,912. The distribution of the
most used diagnoses in 2006 is described in Table 1. Most of
the visits concerned mild respiratory infections, elevated
blood pressure, low back pain, type II diabetes, and infectious
gastroenteritis. The median rate of monthly doctor visits,
in which diabetes diagnoses were recorded, doubled after
intervention (𝑃 < 0.001, RM-ANOVA, median: 208; IQR:
96.8) in 2006 when compared with preceding years (2003
[108; 71.5], 2004 [117; 29.5], or 2005 [134; 35]). According to
ITS analysis, there was, however, no statistically significant
intervention effect (1% [95% CI: −2.3–4.2]; Figure 3). During
the same follow-up period, the number of all monthly doctor
visits varied between 21,506 (95% CI: 20,072–22,941 in 2004)
and 22,243 (20,657–23,827 in 2005) visits (𝑃 = 0.24, RMANOVA).
The annual bonus per staff member proved to be about
700 euros (Table 2). The percentage of staff reaching the group
bonus was about 50% of the total staff.

4. Discussion
Multidisciplinary rewarding with financial incentives, for
example, group bonus with team contracts, improved the rate
of marking of diagnoses in the patient charts by about 18%.
This improvement was not, however, observed with a chronic
disease diagnosis, diabetes. There were still considerable
variations between the cells in the levels of recording the
diagnoses after applying group bonuses. All obtained diagnoses accurately reflected the anticipated distribution of diseases in Finnish primary care.
In accordance with the present findings regarding group
bonuses, former studies suggested that financial incentives
to GPs increased the recording of diagnoses and thereby the
recording of diseases [5, 7]. Various and numerous administrational factors and management problems [17] were supposed to create hindrances to the proper recording of patient
data, but group bonuses seemed to overcome their effects. The
present data and some recent studies [6, 22, 23] suggest that
financial incentives may be used to alter the behavior of GPs
towards improving the quality of care. At least some aspects of
quality, for example, indirect indicators of the quality of care,
may show an improvement with pay-for-performance systems while patient outcomes may not necessarily do so [6, 10].
Taken together with the former results, our data support the
view that financial incentives clearly modify system centered
indicators of quality of care [24–26].
The present intervention was aimed at ensuring that
the diagnoses were marked for projects directed towards
improving the management of chronic illnesses in Espoo
primary care [17]. Group bonuses were not, however, necessarily the cause of the observed increase in the recording
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Figure 2: (a) Comparison of monthly percentages of visits to GPs with recorded diagnoses between different units of Espoo primary care
during the year 2006. Median and 25% and 75% quartiles are presented with a box plot, 10 and 90% limits are presented with brackets, and the
lowest and highest values are presented with dots. (b) Effect of group bonus on the percentage of total amounts of visits to GPs with recorded
diagnoses in Cells 1 and 11. Follow-up time is May 2003 to Dec 2006.
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Figure 3: Effect of group bonus on monthly numbers of recorded
diabetes diagnoses in visits to GPs. Follow-up time is May 2003 to
Dec 2006.

of an important public health problem, namely, diabetes. An
alternative explanation is that group bonuses were effective in
increasing the recording of diabetes but that these diagnoses
occurred so seldom and the change was so slow that ITS
analysis failed to detect it. Nevertheless, it is not confirmed

whether group bonuses are effective primers in primary care
interventions which are directed towards chronic public diseases.
We cannot answer the question of why group bonuses
were more effective in enhancing the recording of diagnoses
in some teams and less effective in others with the present
data. Roughly 60 euros extra per month is a considerable
addition to salary for other members of the team than GPs. To
offset “free riders” and to avoid dilution of the incentive, the
teams must be relatively small [27], which fitted well with the
present care teams of 16 persons or less. This relatively small
size of the care teams (e.g., cells) could have created group
pressure motivating the whole team to improve performance.
Money is an essential factor, but other mechanisms, such as
group pressure, may play a role in financial incentive-based
interventions. To support this, partial withdrawal of financial
incentives did not lead to a deterioration of results obtained
with a GP-based pay-for-performance intervention [9] and
the mean team-based rate of recording diagnoses decreased
only a little after total withdrawal of group bonuses [17].
In the present study, most of the visits (Table 1) concerned
mild respiratory infections, elevated blood pressure, low back
pain, and type II diabetes. There was no extra education in the
intervention group for better registration of the diagnoses.
Pärnänen et al. [28] reported that upper respiratory infections
and otitis media, hypertension, musculoskeletal pains, and
diabetes were the most common reasons to visit a GP in a Finnish health center. In Denmark, the most common reasons to
visit a GP were reported to be musculoskeletal, respiratory,

BioMed Research International

5

Table 1: The distribution of the most used diagnoses in primary care doctor visits in 2006.
ICD-10
J06.9
I10
M54.5
J01.0
E11
A09
H66.9
J20.9
M54
G44.2
H66.0
M54.4
S93.4
H10.3
J03.9
N30.0
H10.0
R10.4
H65.0
J04.0
J02.9
E78.01
F43.0
R10.3
M77.1
I48
F32.9
J45
I25.1
R50.9
M75.1
J01.9
F32
R53
E10
F51.0
M53.0
R05
R51.80

Diagnosis
Acute upper respiratory airway infection, nonspecific
Primary hypertension
Low back pain
Acute maxillary sinusitis
Diabetes, type II
Diarrhea and gastroenteritis, presumed infectious origin
Acute otitis media, nonspecific
Acute bronchitis, nonspecific
Back pain
Tension headache
Acute otitis media, purulent
Low back pain with sciatica
Ankle sprain
Acute conjunctivitis, nonspecific
Acute tonsillitis, nonspecific
Acute cystitis
Conjunctivitis, purulent
Abdominal pain, nonspecific
Acute otitis media, serous
Acute laryngitis
Acute pharyngitis, nonspecific
Hypercholesterolaemia, primary
Acute stress reaction
Lower abdominal pain
Lateral epicondylitis
Atrial fibrillation
Depression, nonspecific
Bronchial asthma
Coronary artery disease
Fever, nonspecific
Rotator cuff syndrome
Acute sinusitis, nonspecific
Depression
Fatigue
Diabetes, type I
Insomnia, nonorganic
Cervicocranial syndrome
Cough
Sleep disorder, specific nonorganic

Number of patients
9680
2708
2202
2061
1686
1290
1195
1184
988
940
854
647
584
565
540
532
514
512
500
487
466
452
394
388
383
379
370
367
352
345
338
319
304
291
289
277
272
271
264

%
13,1
3,7
3
2,8
2,3
1,7
1,6
1,6
1,3
1,3
1,2
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Table 2: Percentage of staff receiving group bonus, number of staff, and mean size of bonus in 2005 and 2006.
Health service areas

Percentage of staff receiving bonus
2005
2006

Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5

44,0
16,0
36,0
26,0
36,0

50,0
49,0
49,0
41,5
55,7

Mean annual bonus/person (€)
2005
2006
601,77
205,15
528,77
347,85
502,21

716,85
670,97
762,57
592,45
768,75
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and skin related diagnoses followed by psychological, circulatory, and metabolic disorders when the ICPC system was used
[29]. Thus, the diagnoses recorded due to the present financial
intervention would most likely seem to reflect real clinical life
in Finnish primary care and the present intervention may
provide reliable data about public health.
The main strength of the present study was the completeness of the data. The computerized patient chart system
reached every single doctor in the public primary care in
Espoo and Vantaa and every public primary care dentist in
Espoo. The accuracy of all the diagnoses cannot be guaranteed in the present experiment. There are differences in how
individual GPs code their diagnoses. However, the data were
so large that differences in coding between different GPs are
likely to vanish in random deviation.

5. Limitations
The present study does not provide clear information about
whether group bonuses are applicable in other parts of healthcare. Neither does it give new answers to the key question
of whether the use of these financial incentives can improve
direct measures in public health or patient centered indicators
of care in primary care. Qualitative studies or comparing
group bonuses with other types of incentive-based interventions should be performed to gain information about how
group incentives work and why there is so much variability
in the effect of group bonuses.
Group bonus may alter the behavior of primary care
teams. However, it is not necessarily an effective intervention
for the treatment of chronic diseases and its efficacy in care
teams is not very constant. The administration of healthcare
must carefully consider which behavior is rewarded before
intervening in clinical activity with group bonuses.

6. Conclusion
Group bonuses improve the completeness of diagnosis coding in primary care but the variability of this effect on the
different primary care groups is substantial. They do not
guarantee better recording of chronic diseases. All obtained
diagnoses accurately reflected the anticipated distribution of
diseases.
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Abstract
Objectives: This study examined whether using electronic reminders leads to an increase in the rate of diagnosis recordings
in the electronic health record system following visits to a general practitioner. The impact of electronic reminders was
studied in the primary health care of a Finnish city. Methods: This observational quasi-experimental study based on a
before-and-after design was carried out by installing an electronic reminder to improve the recording of diagnoses in the
computerized electronic health record system. The quantity of the recorded diagnoses was observed before and after the
intervention. The effect of this intervention on the distribution of different diagnoses was also studied. Results: Before
intervention, 33%–46% of visits (to general practitioners/month) had recorded diagnose in the primary health care units. After
4 years, the recording rate had risen to 87%–95% (p < 0.001). The rate of change in the recording of diagnoses was highest
during the first year of intervention and plateaued about 3.5 years after application reminders. In the present study, most of
the visits concerned mild respiratory infections, elevated blood pressure, low back pain and type 2 diabetes. Conclusion: An
electronic reminder is likely to improve the recording of diagnoses during the visits to general practitioners. The distribution
of diagnoses was in line with former reports concerning diagnoses in Finnish primary care.
Keywords
Community health centers, medical informatics, primary health care, practice management, quality improvement, diagnosis
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Introduction
In primary health care, the recording of diagnoses is needed
to ensure treatment actions, planning activities and management of resources.1–3 Financial incentives to individual general practitioners (GPs)4 or to multidisciplinary care teams5
are reported to be effective in increasing the recording of
diagnoses in primary care.
In the primary health care of Vantaa, the basic frequency of
recording disease diagnoses was about 40%, which was considered insufficient. A higher frequency of recorded diagnoses
was deemed necessary for planning activities and managing
the resources of primary care. In a quite similar neighboring
city, Espoo, it had been possible to increase the frequency of
recording diagnoses from 55% of all visits to GPs to a level of
90% by using financial group bonuses for primary care teams.5
Vantaa had no resources for such financial incentives. Since
electronic reminders have also been shown to be effective in
modifying the work practices of GPs,6 the administration of
Vantaa primary health care installed an electronic reminder

into the electronic health record system to improve the recording of diagnoses by the care teams in one of its regions, called
Hakunila-Länsimäki. This was enhanced with superior–subordinate or development discussions with the GPs. In this
small-scale pilot study, electronic reminders seemed to
improve the recording of diagnoses.7
The aim of this study was to explore whether the electronic reminders within the electronic health record system
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2
increased the rate of recording disease diagnoses during
GPs’ visits. We also wanted to explore which diagnoses were
recorded to find out whether the present intervention produced data which reflected the distribution of diagnoses in
real clinical life in primary care.

Materials and methods
The present work is a retrospective longitudinal quasiexperimental study with a before-and-after design in the
primary care of the fourth largest city of Finland. This
study was performed in Vantaa city, where in 2008 there
were about 200,000 inhabitants. As everywhere in Finland,
primary care is non-profit and municipalities, which fund
this activity with taxes, maintain it as well as the electronic
health record systems. The GPs are officials, who are
employed and directly governed by the municipal health
administration.
The data of the Vantaa health center were obtained from
the Graphic Finstar—electronic health record system (GFS,
Logica LTD, Helsinki, Finland). GFS provided a specific
place in the electronic health record where appropriate 10th
version of International Classification of Diseases (ICD-10)
diagnosis could be entered during the patients’ visits to GPs.
The system assisted the GP in finding a proper diagnosis
code or allowed the doctor to use the right code for the
desired diagnosis directly. The diagnose was always chosen
and thereby decided by the GP. The GP’s input was to give at
least three first letters and/or numbers of his suggestion as a
diagnose. Then the system guided to a menu of diagnoses,
which contain those cues originated by the GP, who was then
able to choose the diagnosis he considered to be the most
appropriate one.
The report generator of the GFS-system provided monthly
figures for the total number of GP visits, the number of
recorded diagnoses and thus a percentage for the recording
of diagnoses, without identifying individual GPs. This was
the main measure for analysis in the present study.
In February 2008, an electronic reminder was installed
into the GFS-system. After that time point, the reminders
were always active until the end of our follow-up (December
2014). The GFS-system prompted the GP to enter a diagnosis every time he wanted to finish the visit. If he had recorded
diagnose already in former enters to the data of that visit (e.g.
the diagnose of the visit was already recorded), the system
did not remind the GP any more. If the doctor did not mark a
diagnosis on the patient chart, the computer asked at the end
of the report “Are you going to finish the report without
marking the diagnosis?” The doctor had then a possibility to
close the report by answering “yes” and recording the diagnose. If the doctor answered “no,” the electronic health
record system returned automatically back to the appropriate
place to mark the diagnosis. If the diagnosis was then
recorded, the electronic health record system allowed finishing the report without any further enquiries. If the diagnose
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was not recorded at this second exit, the doctor was able to
leave the report without getting a new reminder, for example,
despite not marking the diagnose. The follow-up period
started from February 2003 and ended in December 2014.
This study was carried out directly from the patient register without identifying the patients or GPs. The register
keepers (the health authorities of Vantaa) and the scientific
ethical board of Vantaa City (TUTKE) granted permission
(VD/8059/13.00.00/2016) to carry out the study.
The obtained data were analyzed by comparing the
recording of diagnoses during similar periods before and
after the installation of the electronic reminder into the electronic health record system of primary health care in Vantaa.
The comparisons between the follow-up years were performed by using parametric one-way repeated-measures
analysis of variance (RM-ANOVA) with suitable corrections
(Bonferroni) for multiple comparisons when following the
development of the studied units as a function of time. The
rate of change in diagnosis marking was analyzed by using a
general linear model of regression analysis, which allowed
us to detect the mean change in the rate of marking diagnoses
(%/month) and its standard error of mean (SEM) before and
after the intervention (GLM procedure of SigmaPlot 10.0
Statistical Software, Systat Software Inc., Richmond, CA,
USA). These rates were then compared with t-test.8–10

Results
Effect of the electronic reminder
The rate of change in the recording of diagnoses increased
after the intervention (p < 0.001, Figure 1a, Table 1). This
rate was highest during the first year after the intervention,
while being still significantly higher in the second, third and
fourth post-intervention years than before the intervention.
In the fifth post-intervention year, this rate decreased slightly
when compared with the pre-intervention rate but subsequently it started to increase (Table 1).
The percentage for recording diagnoses in the units
increased statistically significantly by 125% after the application of electronic reminders (p < 0.001, RM-ANOVA,
Figure 1b). A constant 90% level of recording of diagnoses
was reached in 4 years. It remained at about this level during
the 7 years of follow-up after the implementation of electronic reminders.

Distribution of diagnoses
Altogether, 1,200 different diagnosis terms were used during
the year 2014 by Vantaa GPs. A total of 200,738 diagnoses
were recorded. The distribution of the most used diagnoses
in 2014 is described in Table 2. Most of the visits concerned
mild respiratory infections, elevated blood pressure, low
back pain, musculoskeletal pains in limbs and type II
diabetes.
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Table 2. Distribution of the diagnoses set by GPs in 2014.
Diagnosis Total number %

Figure 1. (a) Percentage of monthly GP visits with recorded
diagnoses before and after introducing electronic reminder
in February 2008. (b) Percentage of GP visits with recorded
diagnoses before and after introducing electronic reminders.
Means (bars) and upper 95% CI (brackets) are shown.
***p < 0.001 (Bonferroni).

J06

14,585

M54
H66
R10
I10
M79

8976
6777
6435
5813
5092

E11
H10
J01
M17
J20
F32
Z02
M75

4245
3701
3593
3326
3321
2519
2493
2385

J45
R05
R07
F41
Z04
A09

2383
2156
2150
2063
1861
1691

R53
H60
L30
M30
M53
R06
I48
S93
Z00

1615
1536
1516
1505
1499
1438
1312
1285
1268

Diagnosis

7.3 Upper respiratory infections,
non-specific
4.5 Back pain
3.4 Otitis media
3.2 Gastric pain
2.9 Essential hypertension
2.5 Other soft tissue diseases and
tendinoses
2.1 Diabetes, type 2
1.8 Diabetes type 1
1.8 Sinusitis
1.7 Osteoarthrosis of knee
1.7 Bronchitis
1.3 Depression
1.2 Medical certifications
1.2 Soft tissue diseases of shoulder
area
1.2 Asthma
1.1 Cough
1.1 Chest pain
1
Anxiety
0.9 Examinations for various reasons
0.8 Other gastroenteritis and colitis
of infectous and unspecified origin
0.8 Indisposition and tiredness
0.8 External otitis
0.8 Eczema, not defined
0.7 Vasculitis
0.7 Neck pain
0.7 Abnormal respiration
0.7 Atrial fibrillation
0.6 Ankle sprain
0.6 General examination without a
disease

GP: general practitioner.

Discussion

Table 1. Rate (mean ± SEM) of change in recording diagnoses.
Period

Mean ± SEM
(%/month)

Before intervention (2002–January 2008)
First year after intervention
Second year after intervention
Third year after intervention
Fourth year after intervention
Fifth year after intervention
Sixth year after intervention
Seventh year after intervention

0.035 ± 0.014
1.141 ± 0.157***
0.732 ± 0.209***
0.583 ± 0.092***
0.366 ± 0.149***
–0.20 ± 0.149***
0.285 ± 0.093***
0.196 ± 0.09**

SEM: standard error of mean.
**p < 0.01, ***p < 0.001, “before vs after intervention,” t-test.

Application of an electronic reminder was temporally associated with improvement in the recording of diagnoses during the visits to GPs. Electronic reminders have been shown
to be effective in modifying the work of GPs6 but as far as we
know, it has never been reported that they have been used for
the present purpose. After 4 years of using the electronic
reminder, the level of recording diagnoses reached a level of
90%. With financial incentives to the staff, this level of
recording diagnoses was reached within 1.5 years5 in very
similar circumstances to those existing in Vantaa.
There was no decrease in the activity of recording diagnoses in the last years of follow-up. If an incentive is withdrawn
in the primary care, this incentivized performance tends to
return toward the pre-incentivized level.11 Analogously to that,

4
when financial group bonuses for recording diagnoses were
withdrawn from care teams in the neighboring city of Espoo,
there was a decrease in the activity of recording diagnoses.9
Yet, the rate of recording did not decrease although only electric reminder was used until the end of the follow-up of the
present study. There was no other continuous surveillance or
continuous reminding by the administration that diagnoses
should be recorded in all areas of Vantaa.
The application of an electrical reminder to the GFSsystem cost less than 10,000 euros as the sole investment for
the city of Vantaa. However, financial incentives proved to
be a far more expensive method in attempting to increase the
recording of diagnoses, costing more than 50,000 euros/
year.5 Interestingly, just making the clinicians pay attention
to recording diagnoses improved this activity in dental primary care.10 Thus, the present results are in line with a former study suggesting that the commitment of the staff is at
least equally important as financial incentives when improving the quality of clinical work.12
In the present study, most of the visits (Table 1) concerned
mild respiratory infections, elevated blood pressure, low
back pain and type 2 diabetes as in our former study performed in neighboring city.5 Pärnänen et al.13 reported that
upper respiratory infections and otitis media, hypertension,
musculoskeletal pains and diabetes were the most common
reasons to visit a GP in a Finnish health center. Analogously,
the most common reasons to visit a GP were reported to be
musculoskeletal, respiratory and skin-related diseases followed by psychological, circulatory and metabolic disorders
when the ICPC (International Classification for Primary
Care)-system was used in a Finnish study.14 Our data and the
previous reports are in line with a Danish study using
the same ICPC system.15 Thus, the diagnoses recorded due to
the present intervention seem to reflect the reality of clinical
life in Scandinavian primary health care, and the present
intervention seems to provide reliable data about the use of
GP-services for administrative purposes. There was no sign
of systemic overuse of any diagnostic category.
One strength of this study is that the present retrospective
setting led to a situation where the participants were unaware
of being studied. We cannot totally exclude secular trends as
the main reason explaining the change in diagnoses recording. Yet, there were no other known major changes than use
of electric reminders in the primary care of Vantaa which
could have explained the observed change. Thus, the present
result reflects real clinical activity.
The present results can be applied only to primary health
care. Lack of data about individual doctors and their behavior is the major flaw of this study. Lack of these data inhibits
us from drawing conclusions about whether there were doctors who did not respond to this intervention or whether there
were doctors who regularly recorded inappropriate diagnoses despite the electronic reminders. At this point, it must
also be recognized that despite the rate of recording diagnoses was increased, categorizing patients with diagnoses per
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se do not automatically lead to “better treatment” of these
patients.16

Conclusion
Electronic reminders may provide an inexpensive and convenient method to intervene in clinical practices and encourage the completeness of diagnosis recording in primary
health care. They may be effective primers for interventions
of primary care.
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