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Ryhmän tehtävä 
§  Valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi  

–  väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilan kuvaamiseen sekä 
palveluiden tarpeen arviointiin  

–  palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden 
seuraamiseen.  

§  Ryhmä laatii myös ehdotukset indikaattoritiedon kokoamiseksi sekä 
valmistelee tarvittavat säännökset.  

§  Mittariston tulee olla sellainen, että sitä voidaan käyttää:  
–  kansallisessa ohjauksessa 
–  palveluiden järjestämisessä ja tuotannossa (johtaminen, 

suunnittelu ja seuranta) 
–  järjestäjien ja tuotantoyksiköiden välisessä vertailussa 
–  valvonnassa.  

§  Mittariston on tarkoitus palvella erityisesti valtakunnallisen 
ohjauksen tarpeita.  
–  Sekä kansallisesti, maakuntien että tuottajatasolla on muitakin 

tietotarpeita, joten jatkossa tulee olemaan myös muuta 
tietotuotantoa. 



Kokoonpano 
Jäsenet: 
§  STM: Veli-Mikko Niemi (pj), Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Salme Kallinen 

ja Taru Koivisto sekä sihteeristössä Hannu Hämäläinen, Satu 
Kapiainen ja Sari Kauppinen 

§  VM: Tuomo Mäki (vpj), Pasi Koikkalainen ja Markku Mölläri sekä 
sihteeristössä Jenni Pääkkönen, Tallamaria Maunu ja Jani Heikkinen 

Pysyvät asiantuntijat: 
§  THL: Päivi Hämäläinen, Unto Häkkinen ja Mikko Peltola 
§  Valvira: Hanna Ahonen 
§  Kela: Hennamari Mikkola 
§  VATT: Antti Saastamoinen 
§  Tilastokeskus: Atte Virtanen 
§  Kuntaliitto: Tero Tyni 
§  Sitra: Eveliina Huurre 
§  Eksote: Katja Klemola 
§  Vaalan kunta: Tytti Määttä 



Maakuntien ja sote-ohjauksen tietotarpeet 
ohjaavat mittareiden valintaa 
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Mittariston pysyvyys ja vaihtuvuus 
VAIHTUVAT TIETOTARPEET: JTS/STRATEGISET KANSALLISET 

TAVOITTEET (4 V) JA MAAKUNTIEN PALVELUSTRATEGIAT  

PYSYVÄT JOHTAMISEN TIETOTARPEET 

Mittarityö etenee vaiheittain: 
-  Ensimmäisenä kehitetään maakunnan ohjaukseen tarvittavat tiedot, 

mutta mittareita kehitetään myös kansallisen ohjauksen tarpeisiin ja 
tuottajien vertailuun (mm. valinnanvapaus). 

-  Sen lisäksi, että mietitään mittareita aloitusvuodelle 2019, on 
selvitettävä myös, mitä tietoja tarvitaan jo valmisteluvaiheessa 
(heinäkuussa 2017 ja vuonna 2018).  

-  Osa mittareista tarvitsee kehittämistyötä, joten lopullinen tavoite on 
vuodessa 2025.  
-  Myös tämän jälkeen tarvitaan jatkuvaa kehittämistyötä, sillä 

tietotarpeet muuttuvat.  
-  Osa mittareista voi myös myöhemmin jäädä pois, jos tilalle 

saadaan kehitettyä parempia mittareita. 



 
Ryhmä on jakaantunut alatyöryhmiin (niissä on 

mukana myös ryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita) 
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MITTARITYÖN TIEKARTTAA: 
TIETOJÄRJESTELMÄT TUOTTAVAT 
TIEDON 
§  KOKONAISARKKITEHTUURI -  2017 syksy 
§  LUOKITUKSET JA NIIDEN HIERARKIA -  2017 syksy 
§  YHTENEVÄT TIETOMÄÄRITYKSET - syksy 2017 
§  PIENIN YHTEINEN NIMITTÄJÄ TIETOJÄRJESTELMILLE 
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Esimerkkejä mahdollisista mittareista:  
Hyvinvointi ja terveydentila sekä hoidon ja 
palvelun tarve (1/2) 

Mittariston avulla kuvataan seuraavien tavoitteiden 
toteutumista: 
§  hyvinvointi ja terveyserojen kaventuminen 
§  väestön terveyden, hyvinvoinnin sekä työ- ja 

toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen 
§  asukkaiden ja asiakkaiden tarpeiden arviointi 

§  maakunnan järjestämistehtävää ja palveluiden tilaamista varten 
§  palvelujen horisontaalisen ja vertikaalisen integraation 

varmistamista varten 



Esimerkkejä mahdollisista mittareista:  
Hyvinvointi ja terveydentila sekä hoidon ja 
palvelun tarve (2/2) 

§  Alustava listaus hyvinvoinnin ja terveydentilan sekä 
hoidon ja palvelun ja tarpeen mittareista: 
–  väestö ja elinolot: ikärakenne, sosioekonominen rakenne, 

elinkeinorakenne 
–  hyvinvointi, terveys ja toimintakyky: hyvinvoinnin 

jakautuminen, koettu hyvinvointi ja osallisuus, elintavat, 
terveydentila, työ- ja toimintakyky  

§  Lisäksi etsitään hoidon ja palvelun tarpeen mittareita 
palvelukokonaisuuksittain 



Esimerkkejä mahdollisista mittareista:  
Palvelut ja hoito- ja palveluprosessit, ml. saatavuus (1/3) 
1. Palvelujärjestelmän toimivuus   

–  Järjestelmän toimivuus järjestäjän näkökulmasta (mm. onko palveluita 
riittävästi verrattuna väestötason tarpeeseen, palvelujen alueellinen 
tasavertaisuus, miten palvelut kohdentuvat väestöryhmittäin, 
kohdentuvatko palvelut oikein asiakkaiden tarpeisiin nähden, 
toteutuvatko palvelut sisällöltään riittävinä, ennaltaehkäisevien 
palveluiden riittävyys, pystyykö järjestelmä vähentämään viimesijaisiin 
toimiin joutumista, ovatko käytössä näyttöön ja parhaaseen tietoon 
perustuvat hoito- ja palvelukäytännöt, palvelujärjestelmän 
uudistumiskyky ja innovaatioiden käyttöönotto sekä tuottaako 
järjestelmä terveyshyötyä ja sosiaalista hyvinvointia). 
§  Palvelujen riittävyyttä suhteessa väestötason tarpeeseen ehdotetaan 

seurattavan muutaman vuoden välein tehtävällä erillistutkimuksella. 
Jatkuvasti seurattaisiin palvelujen käyttöä alueittain, väestöryhmittäin 
jne. 

§  Palvelujen sisällöllistä riittävyyttä kuvaavat esim. 15 kansansairauden 
hoito tai ikääntyneiden palvelujen kohdentuminen toimintakyvyn 
mukaan.  



1. Palvelujärjestelmän toimivuus (jatkuu)   
–  Järjestelmän toimivuus asiakastasolla (mm. saatavuus ja 

saavutettavuus) 
§  Nykyisin: määräaikojen seuranta. Tulevaisuudessa: uudentyyppisen 

hoito- ja palvelusuunnitelman seuranta (=yksilölliset hoidon ja 
palvelun tavoitteet). Lisäksi mm. palvelutarpeen arviointiin pääsyn 
nopeus, etäisyys palveluihin, joiden on oltava lähellä, ilta-, yö- ja 
viikonloppusaatavuus sekä asiakkaiden kokemus palvelun 
saatavuudesta. 

–  Integraation toimivuus (mm. toimiiko järjestämisen integraatio 
kokonaisuutena, toimiiko tuottajien välinen integraatio tai toimiiko 
asiakkaiden palvelujen integraatio) 
§  Palvelu- ja hoitosuunnitelmien tekeminen, integraation toimivuus 

niiden asiakasryhmien osalta, jotka sitä erityisesti tarvitsevat (esim. 
asumispalvelujen asiakkaat) sekä palveluketjujen ja 
-kokonaisuuksien toimivuus. 

Esimerkkejä mahdollisista mittareista:  
Palvelut ja hoito- ja palveluprosessit, ml. saatavuus (2/3) 



2. Palvelun laatu    
–  asiakas- ja potilaskeskeisyys (mm. asiakaskokemus laadusta, 

osallistuminen, itsemääräämisoikeus sekä sosiaalinen vuorovaikutus 
ja kohtelu) 
§  standardoidut asiakaskyselyt, asiakkaiden osallistuminen 

palvelujen suunnitteluun 
–  (kliininen) ammatillinen laatu (mm. osaaminen sekä potilas- ja 

asiakasturvallisuus) 
§  henkilöstön osaamisen ylläpito, haittatapahtumat, potilasvahingot 

–  prosessien laatu (mm. sujuvuus, oikea-aikaisuus sekä hoidon/
palvelun tekninen tehokkuus) 

Esimerkkejä mahdollisista mittareista:  
Palvelut ja hoito- ja palveluprosessit, ml. saatavuus (3/3) 



Esimerkkejä mittareista: 
kustannusvaikuttavuus ja laatu (1/2) 

§  Hyvinvoinnin ja terveyden tuottaminen 
–  Käyty läpi palvelupakettimittareita 
–  Joihinkin paketteihin olemassa laajasti hyviä laatumittareita, 

toisiin vähän tai ei lainkaan 
§  Haavoittuvassa asemassa olevien toimintakyky 

–  Ensin kohderyhmien tunnistaminen ja volyymitiedot, sitten 
päästään laadun mittaamiseen 



Esimerkkejä mittareista: 
kustannusvaikuttavuus ja laatu (2/2) 

§  Käyttäjien tarpeisiin vastaaminen, ml. 
Valinnanvapaus 
–  Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen mm. 

palvelusuunnitelmissa 
–  Valinnanvapauden edellytykset (onko markkinoita)  
–  Toteutuminen (tehdäänkö valintoja) 
–  Lopputulemat (mitä valitaan) 

§  Kohtuulliset kustannukset 
–  Mm. palvelupaketeittain, per asukas, tarvevakioituna 


