
Sotea ei voida ohjata ilman tietoa 
Suomessa sote-palveluista on saatavilla tietoja vain hyvin hajanaisesti (1). Kansallisesti 
paras tietopohja on tällä hetkellä erikoissairaanhoidosta, kunnallisesta 
perusterveydenhuollosta ja avohoidon lääkkeistä. Näistä kerätään kattavasti 
rekisteritietoja, mutta tietojen laadussa on vielä ongelmia. Huonoin tilanne on 
sosiaalihuollon avopalveluissa. Jotta kustannus-vaikuttavuutta voidaan kattavasti ja 
ajantasaisesti seurata tulee käytettävissä olla rakenteista ja yhtenäisesti luokiteltua tietoa 
jokaisesta palvelutapahtumasta, ajantasaisesti, ja tiedot pitää kerätä yhteiseen 
tietovarastoon. 

Tietopohjan kehittämisen ehdoton edellytys on lainsäädännön pikainen uudistaminen. 
Nykylainsääntö ei mahdollista rekisteritietojen keskitettyä keräämistä sosiaalipalveluista. 
Tiedon kerääminen rekistereihin ei yksinomaan riitä, vaan lainsäädännön tulee sallia myös 
tietojen käyttö palvelujärjestelmän ohjauksessa ja siihen liittyvässä kehittämistyössä. 

Jotta rekisteritietoa voidaan käyttää palvelujärjestelmän ohjaamiseen, tulee yhtenäisesti 
määritellyt tiedot saada kattavasti kaikista palveluista. Hyvään kattavuuteen päästään sillä, 
että julkisesti rahoitettujen palvelujen tuottajana toimimisen edellytys on ajantasaisten 
asiakastietojen tuottaminen maakunnalle ja valtakunnallisiin rekistereihin. Niihin tulisi 
lisäksi kytkeä ajantasainen palautetietojärjestelmä. 

Kattavat ja korkealaatuiset rekisteritiedot muodostavat raaka-aineen suoriutumiskyvyn 
mittaamisessa. Lisäksi tarvitaan erilaisia potilasrakennetta koskevia luokitteluja ja 
tarkoituksenmukaisten tilastollisten menetelmien soveltamista, joilla indikaattorit saatetaan 
vertailukelpoisiksi alueiden ja tuottajien kesken. Hoidon vaikuttavuuden ja hoitoketjujen 
toimivuuden mittaaminen edellyttää riittävän pitkää seuranta-aikaa ja useiden eri 
tietolähteiden käyttöä. Palvelujärjestelmän sisältö (hoitoteknologia) kehittyy nopeasti, mikä 
lisää haasteita mittaamiselle (esimerkiksi toimenpideluokituksen ylläpito ja kehittäminen). 
Suoriutumiskykyä koskevaa tietoa tulee käyttää myös tuottajille maksettavissa 
korvauksissa.  

Toiminnallisen tuottavuuden ja kustannus-vaikuttavuuden arviointi edellyttää että 
kustannukset yhdistetään tuotos-/vaikuttavuustietoihin. Kustannusten laskemista 
kehitettäessä täytyy sovittaa yhteen rekistereiden sisältöjen ja tuotosmäärittelyjen 
kehittäminen kustannustietojen keräämiseen. 

Rekistereistä kerättäviä tietoja tulee täydentää lähinnä asiakaslähtöisyyttä sekä palvelujen 
tarvetta ja saatavuutta koskevilla kyselyillä. Kyselyt on ainoa tapa saada tietoa siltä osalta 



väestöstä, joka ei käytä palveluita. Kyselyt ovat kalliita ja vastausprosentit usein alhaisia. 
Jotta niillä saataisiin luotettavaa maakuntatasoista tietoa, tulisi otosten olla erittäin suuria, 
mikä edelleen lisää kustannuksia. Ajalliseen vertailuun ja ohjaustiedon tuottamiseen 
tarvitaan tietoa säännöllisesti tuotettuna ja yhdenmukaisesti toteutettuna. Siten pääpaino 
sote-palvelujärjestelmän edellyttämän tietopohjan suunnittelussa tulee suunnata 
rekistereistä ja muista sähköisistä tiedoista (Kanta ja Kansa) kerättävien tietojen sisällön 
kehittämiseen ja kattavuuden parantamiseen. 

Tietopohjan uudistamisessa ei ole vain kyse yksittäisistä indikaattoreiden määrittelystä. On 
kehitettävä tietojärjestelmä, joka palvelee mahdollisimman monien eri tasojen tietotarpeita 
ja jota voidaan käyttää arvioimaan myös tekijöitä, jotka selittävät suoriutumiskyvyn eroja 
alueiden ja tuottajien välillä. Tällä tavoin saadaan konkreettista tietoa siitä, miten ja mihin 
toiminnan tehostamisen tulisi suuntautua. Menokehityksen hallinta ja makrotaloudellisen 
kestävyyden takaaminen edellyttävät, että tunnetaan kustannus- ja 
vaikuttavuuskehitykseen yhteydessä olevat tekijät. 

Ohjaustoiminnan vahvistamista varten olisi tärkeää perustaa yksikkö, jonka tehtävänä olisi 
vastata suoriutumiskyvyn mittaamisen kehittämisestä (sisältäen tarvittavan 
indikaattoritiedon kehittämisen ja raportoinnin), laaturekisteritoiminnan aloittamisesta ja 
sen valtakunnallisesta koordinoinnista, maakuntien ja tuottajien korvausperusteiden 
kehittämisestä sekä edellä mainittuihin toimintoihin liittyvän kansallisen asiakas- ja 
potilasryhmittelijöiden ja tuotosmittareiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Näitä toimintoja 
koskevaa kehittämistyötä tehdään ja rahoitetaan tällä hetkellä koordinoimattomasti 
sairaanhoitopiireissä, muissa kuntainliitoissa ja kunnissa. Siten voimavarat uudelle 
yksikölle voitaisiin osittain saada keskittämällä tätä hajallaan olevaa toimintaa. 
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