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Mies 55 vuotta, eronnut, asuu yksin, työnhakuammatti keräilijä (varastomies), 
Työssä viimeksi 2013.

Selkäkipu; välilevyrappeuma
Käsikipu, olkapääkipu; kiertäjäkalvosin rappeuma.
Masennus, kork. keskivaikea, taustalla taloushuolet

Kävelee kilometrejä, ei ontumista.
Kädet nousevat yli hartiatason, kipu kohtuullista.

Tk-lääkäri x 8.
Lähetetty kirurgianx3, ortopedianx2, fysiatrianx2, psykiatrianx2, kuntoutuksen pkl:lle

Ei omalääkäriä / vaihtunut usein

2014: päiväraha hylätty - kir pkl, ENMG, MRI. Olkapäänleikkaus - toimeentulotuki -
2015: päiväraha hylätty - fys pkl, MRI, moniammatillinen arvio (esh sos/ ei oman 
kunnan sos.)
2016. Päiväraha, eläke hylätty - tutkimukset esh:ssa jatkuvat.

2017: eläke – esh:n tutkimukset ja hoito päättyvät eläkkeelle pääsyyn.

Järjestelmä loi tarpeen, asiakas tarvitse taloudellista tukea (spr, eläke)…

Vaikuttavuus=
Kokonaismuutos tavoitteen 
suhteen.

Tavoite? Vaikuttavuus? 

- Toimenpiteiden
- Toimintakyvyn parantamisen
- Sosiaalisen pärjäämisen



Toimeentulo
Tules-vika

Työttömyys

Lääkäri-lähete

ESH
Asianmukainen hoito:

outcomes ok!

INTEGRAATIOVAJE: Lääkäri-sosiaalityöntekijä

Tuhlaava järjestelmä – ”ylihyvä”

Asiakkaan ongelmia ratkaistiin osina  –
Kokonaisratkaisu viiipyi, aiheutui ylimääräisiä 
kustannuksia, asiakkaan saama ”arvoa” ei saatu 
maksimoitua.  



ONGELMA: 
Sosiaalisen taustan ja 
ylisukupolvisuuden merkitys: 
LASTENSUOJELU (Thl 2018)

• Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 18 500; 
• lähes kaikkien vanhemmat olivat saaneet 

toimeentulotukea
• Alle 13-vuotiaana pitkäaikaisesti sijoitetuista lapsista 60 

prosentilla oli vanhemmat, joilla oli ollut kolme tai neljä 
kuormittavaa tekijää elämässään (matala koulutus, 
pitkäaikainen toimeentulotuen saanti, psykiatrinen dg., 
muutokset perhesuhteissa)

• Vaativan lastensuojelun asiakkaiden sosioekonominen 
tilanne oli kehno. 

• Alle kouluikäisten lasten äideistä joka neljäs (26 %) 
oli eläkkeellä tai pitkäaikaissairaita 

• Lähes yhtä moni oli työttömänä (23 %) 
• Äideistä lähes puolet oli kokonaan vailla 

työkokemusta tai sitä oli vähän 
• Isistä noin kolmannes oli vailla työkokemusta tai sitä 

oli vähän. 

• Alle kouluikäisen lapsen sijoituksissa kodin ulkopuolelle 
perheen tilanne oli usein monitahoisesti vaikea.

• HuosTa- tutkimuksen mukaan lapsista 70 prosenttia 
ei ollut saanut jotain tarvitsemaansa palvelua 
riittävästi ennen sijoitusta. Lähteet: KANSALLINEN SYNTYMÄKOHORTTI 1987 ja1997 ja 
HUOSTA-TUTKIMUS

Mitä tehtäsiin?
Oikeasti matala kynnys ja 
integroidut palvelut. 9/10 
lasten ongelmista lähtee 
perheen ongelmista, 
havaitaan koulussa. Nopea 
toiminta kaiken a ja o, 
pyrittävä ratkaisemaan 
perheen ongelmat ennen 
kuin lapsi tarvitsee 
erikoissairaanhoidon 
psykiatria. Tarvitaan 
uudenlaisia palveluita. 





Panokset Prosessi
Tuotos
Saanto/
Tuottavuus

Vaikuttavuus
Hyöty/

hyödyllisyys
taloudellinen

Vaikuttavuus

Sote-
järjestelmän 
(kok.)vaikutta
vuus

Esim. hoidon 
porrastuksen 
vaikuttavuusEsim. 

kirurgian 
vaikuttavuus 
(vs. 
lääkehoito)

Toimenpiteen/
hoitoprosessin 
vaikuttavuus



Panokset Prosessi
Tuotos
Saanto/
Tuottavuus

Vaikuttavuus
Hyöty/

hyödyllisyys
taloudellinen

Vaikuttavuus järjestäjän fokus

Sote-
järjestelmän 
(kok.)vaikutta
vuus

Esim. hoidon 
porrastuksen 
vaikuttavuus

Esim. 
kirurgian 
vaikuttavuus 
(vs. 
lääkehoito)

Toimenpiteen/
hoitoprosessin 
vaikuttavuus

TUOTTAJA JÄRJESTÄJÄ
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Soten viime kertainen alku…

Valinnanvapaus

Rahoitusuudistus
yksikanavaisempi rahoitus 
– järjestäminen ja rahoitus 
samoihin käsiin

Integraatio- ja 
rakenneuudistus 
– vähemmän järjestäjiä,  
järjestäjän ja tuottajan 
erottaminen,
monialainen maakunta



Monisairas, -ongelmainen. 
Vaikea, monimutkainen ongelma
Monimutkainen, ilkeä ilmiö

Yksi sairaus, ongelma.
Ratkaisu olemassa.
(co-creation, valinta, jne)

JÄRJESTÄJÄ

TUOTTAJA
tarjontavetoisuus 
ilman ohjausta

RAHOITUS, (poliittinen) päätöksenteko  KUNNAT

JÄRJESTÄMISVASTUU, järjestelmän ohjaus – tarpeen määrittely, 
resurssien allokaatio, laatu, tuotantotapa

Järjestäjä ohjaa tuottajia (”ohjausviuhka”): 
talousohjaus (RAHA) / vähäinen
normiohajaus (VALTA) /
Informaatio-ohjaus (TIETO)
Vuorovaikutusohjaus (DIALOGI)

Yksityinen 
terveydenhuolto/

sosiaalihuolto

Kunnan sosiaali- ja 
terveyskeskus

Sairaanhoitopiiri, 
kuntayhtymä



Monisairas, -ongelmainen. 
Vaikea, monimutkainen ongelma
Monimutkainen, ilkeä ilmiö

Yksi sairaus, ongelma.
Ratkaisu olemassa.

JÄRJESTÄJÄ

TUOTTAJA
tarjontavetoisuus 
ilman ohjausta

RAHOITUS, (poliittinen) päätöksenteko  KUNNAT

JÄRJESTÄMISVASTUU, järjestelmän ohjaus – tarpeen määrittely, 
resurssien allokaatio, laatu, tuotantotapa

Järjestäjä ohjaa tuottajia (”ohjausviuhka”): 
talousohjaus (RAHA) / vähäinen
normiohajaus (VALTA) /
Informaatio-ohjaus (TIETO)
Vuorovaikutusohjaus (DIALOGI)

Yksityinen 
terveydenhuolto/

sosiaalihuolto

Kunnan sosiaali- ja 
terveyskeskus

Sairaanhoitopiiri, 
kuntayhtymä

VAIKUTTAVUUSTIETO OLEMASSA; 

SAATAVILLA: OHJAA 

ASIAKKAAN/POTILAAN  VALINTOJA. 

VAIKUTTAVUUSTIETOA VAIKEA SAADA

Järjestäjän ohjaus ei vaikuta.

Asiakkaan palvelujen rahoitus usean 

tahon järjestettävänä

LÄHETE



Monisairas, -ongelmainen. 
Vaikea, monimutkainen ongelma

Monimutkainen, ilkeä ilmiö

JÄRJESTÄJÄ

TUOTTAJA
tarjontavetoisuus 
ilman ohjausta

RAHOITUS, (poliittinen) päätöksenteko  KUNNAT
ALUEELLINEN JÄRJESTÄMINEN

Järjestäjä ohjaa tuottajia (”ohjausviuhka”): 

SEGMENTOINTI- 15 tärkeintä asiakasssegmenttiä –
• palvelupolkujen mallinnus, 
• relevantin minitietosisällön määrittäminen järjestäjän tarpeisiin 
• miten ohjaus saadaan vaikuttavaksi?:  monta ohjaustapaa! 
• Integraation parantaminen edellyttää järjestämisen VALLAN JA 

RAHOITUSVASTUUN KESKITTÄMISTÄ

Yksityinen 
terveydenhuolto/

sosiaalihuolto

Kunnan sosiaali- ja 
terveyskeskus

ESH, sairaanhoitopiiri, 
kuntayhtymä

VAIKUTTAVUUS-
TIETO



Palvelutuotannon hallinta ja hankinta 2023

Maakuntavaltuusto, maakuntahallitus

Konserni Järjestäjä

Maakunnan 
liikelaitos

Julkiset 
suoran 

valinnan 
palvelun-
tuottajat 

AS ja HB 
-tuottajat

Yksityiset 
suoran 

valinnan 
palvelun-
tuottajat

Yksityiset 
tuottajat

Hankinta

Yhdyspinta:
Talousohjaus

Omistajaohjaus
Talous- ja tulosohjaus

Normiohjaus
Sopimusohjaus

Informaatio-ohjaus

Markkinaohjaus

Strateginen hankintapolitiikka 

LU
ON
NO
S



Liikelaitoksen ohjaus

Järjestäjä

Maakunnan liikelaitos

AS ja HB -
tuottajat

Yksityiset 
tuottajat

Hankinta

Talous- ja tulosohjaus

Normiohjaus
Sopimusohjaus
Informaatio-ohjaus

Vuorovaikutusohjaus
Hallintosääntö Kumppanuus-

sopimus

Talousarvio

Palvelustrategia

Markkinaohjaus

LU
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2019



Vaikuttavuuden mittaaminen
Väestötason mittarointi ei riitä!

Vaikuttavuuden mittaaminen sote-tasolla, kaikilta asiakkailta/potilailta. Standardoinut (kv) 
mittarit.

i/ Kustannuksia eniten aiheuttavat asiakkaat/potilaat (raskaat, kalliit ja moniongelmaiset):
10-15 potilas-/asiakasryhmää, hoito/palveluprosessia, -polkua

työtön, mt, päihde
syrjäytynyt, mt, nuori
vanhus, kotihoito, sairaalakierteessä

Tavoitteesta johdettu ongelmaspesifi mittaustapa: työllistyminen/pärjääminen jne. 

ii/ Loput: 
yleinen terveys/toimintakyky/elämänlaatu ja ”tuliko asia kuntoon”



Vaikuttavuuden johtaminen

Utopiaa?

Edellytykset:
i/ tietopohja – kansalliset, kv, mittarit
ii/ jokainen organisaatio määrittelee (järjestäjä määrittelee) TAVOITTEET vaikuttavuuden suhteen. 

Relevantit mittarit asiaskassegmenteille.
iii/ raha, valta vaikuttavuuden tavoittelun käyttöön!

• Tuottajat sisäistäneet vaikuttavuustavoitteet: vaikuttavuustietoa käytetään johtamisessa, ja 
kytkentä johtamisprosesseihin on suunniteltu.  

• Järjestäjä suunnittelee tuottajien kannusteisiin vaikuttavuusperusteisia osia +
Järjestäjällä työkaluja ohjata asiakassegmenttejä/-virtoja, integroida palveluja,  kohdistaa 
palveluja, allokoida resursseja, ohjata tarjontaa, jne.
PÄÄTÖKSENTEKOKYKY!

Asiakkaan/potilaan rooli valitsijana!?
Asiakas/potilas haluaa vaikuttavimman hoidon, valinnanvapaus
Riski vääriin valintoihin (turha leikkaus, hoito/terapia, josta ei kykyä hyötyä)



Simulaatiolla älykkyyttä tietopohjaan
Tapauksena oli ikääntyneiden palvelut

Järjestäjä laatii 
järjestämis-

suunnitelman

Järjestämissuunnitelmassa valitaan yksi tai 
useampi polku tavoitteiden saavuttamiseen

Tavoitetila*Liikelaitos laatii 
toimeenpanosuunnitelman 
tavoitteisiin pääsemiseksi, 

seuraten järjestäjän 
valitsemaa ylätason polkua 

ja tavoitetilan mittareita*

1

2

3
Alennetaan palvelun/palvelujen yksikkökustannuksia 
kehittämällä omaa palveluntuotantoa tai kilpailuttamalla/ 
säätämällä omien/ostopalvelujen suhdetta

Esimerkkipolkuja

Pyritään vähentämään asiakkaiden määrää raskaissa palveluissa 
panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin tai kevyempiin palveluihin

Toimeenpanovaihe

Pyritään vähentämään asiakkaiden määrää raskaissa palveluissa 
muuttamalla/yhtenäistämällä palvelujen tarjoamisen kriteerejä

* Tavoitetilan mittarit tässä simulaatiossa:
• < 5 % 75 vuotta täyttäneistä tehostetussa 

palveluasumisessa
• Ikääntyneiden asumiseen liittyvien palvelujen 

kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 0,78 mrd €
• Muutos ei saa heikentää nelimaalin tavoitteita



Maakunnan tietojohtamiskokonaisuus – Uusimaa2019
(luonnos kokonaiskuvasta maakunnan strategisen tietojohtamistyöskentelyn pohjaksi) 
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Maakunnan 
strategiset 
tavoitteet

”Työ-, luomis- ja 
hyvinvointipotentiaali: 

elinvoimaisuus ja elämänhallinta ”

Varhaiskasvatus, koulutus ja sivistys

Indikaattorit

Tietoon perustuva päätöksenteko ja vaikuttaminen

Yhteisen tietopohjan, -välineistön ja –johtamiskulttuurin kehittäminen

Tietovaikuttaminen
Ylei

se
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se
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jät

Turvallinen ja terveyttä edistävä sekä perustarpeita turvaava elinympäristö
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Tietokehittäminen ja TKIO-toiminta

Ennustemallit 
ja juurisyihin

vaikuttaminen

Ilmiöiden ja 
kokemustiedon 
selitysmallit
• yleiset 
• toimialakohtaiset

Kunta-ja järjestökumppanuudet

Väriselitteet: 
Uusimaalaisten ekosysteemi
Maakunnan tietojohtamisjärjestelmä
Tietojohtamisen kulmakivet

Menneisyys ja nykytila Tulevaisuus

Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut

Terveys
hyvinvointi, 
turvallisuus, 
osallisuus,
kilpailukyky



kiitos


