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Tiedolla johtamista ja kehittämistä tulisi lähestyä sekä tuotantoettä asiakastason näkökulmasta

Tuotantotaso:
Tehokkuus ja laatu

PTH
vastaanotto

Päivystys

Kotihoito

Asumispalvelut

…

Asiakastaso:
Vaikuttavuus ja
palvelurakenne

Ikäihmisten palveluiden
asiakkaat
Mielenterveys-, päihde ja
Psykiatrian potilaat
Vammaispalveluasiakkaat
Lastensuojeluasiakkaat
…
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Miten tuotanto ja asiakastasoa voidaan johtaa ja kehittää tietoon
pohjautuen?

Tuotantotaso: Tehokkuus ja laatu
 Tehokkuuden ja laadun tiedolla johtaminen ja kehittäminen
tarkastelee toimintaa tuotannon näkökulmasta:
− Kuinka kustannustehokasta palvelutuotanto on?
− Kuinka laadukkaita ovat tuottajan prosessit?

 Esimerkkimittareita:
− Vastaanottotoiminnan kokonaiskustannus: eur / asukas
− Vastaanottotoiminnan peittävyys: asiakkaita / asukkaita
− Vastaanottokäynnin kustannus: eur / käynti

− Diabeteksen hoidon laatu: % diabetespotilaista joilta HbA1c mitattu
vuosittain
− Eteisvärinän hoidon laatu: Eteisvärinäpotilailla osuus INR mittauksista
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Asiakastaso: Vaikuttavuus ja palvelurakenne
 Vaikuttavuuden ja palvelurakenteen tiedolla johtaminen ja
kehittäminen tarkastelee toimintaa asiakkaan / asiakasryhmän
näkökulmasta:
− Toimiiko asiakkaan hoitoketju?
− Missä määrin paljon palveluita tarvitseviin asiakasryhmiin ajautumista
pystytään ennaltaehkäisemään?
− Miten palvelut jakautuvat kevyisiin ennaltaehkäiseviin ja raskaisiin
korjaaviin palveluihin?

 Esimerkkimittareita
− Ikäihmisten kaikkien palveluiden käytön kustannukset eur / 75 v
asukas?
− Kotihoidon asiakkaiden päivystyskäynnit / asiakas
− Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden keskimääräinen toimintakyvyn
heikentymä / vuosi (RAI ADL/CPS)
− Riskitason muutos joutua muuttamaan kotoa ympärivuorokautiseen
palveluasumisyksikköön
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Tehokkuus ja laatu

Tuotannon tehokkuutta tulisi lähestyä ylhäältä alaspäin purkamalla
asukaskohtaista kustannusta alempiin komponentteihin
Geneerinen tehokkuusmittaristo

Kustannus / asukas

Asiakkaita / asukkaita

Kustannus / asiakas

Palvelutapahtumia / asiakas

Kustannus / palvelutapahtuma

Kustannus/ henkilötyövuosi

Palvelutapahtumia /
henkilötyövuosi

Palvelutapahtuman kesto

Palvelutapahtumien osuus
kokonaistyöajasta

Sairauspoissaolojen osuus
työajasta
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Tehokkuus ja laatu

Esimerkki: vastaanottopalveluiden tehokkuusmittaristo

Kustannus / asukas

Asiakkaita / asukkaita

66 %

Mittari

152 €

Kustannus / asiakas

232 €

Käyntiä / asiakas

3,1

Kustannus / käynti

74 €

Tukitoiminnan
kustannus / käynti

4,5 €

Ydintoiminnan
kustannus / käynti

63 €

Hallinnon Kustannus /
käynti

6,9 €

Ydintoiminnan
kustannus/
henkilötyövuosi

107 261
€

Käyntiä/
henkilötyövuosi

Sairauspoissaolojen
osuus työajasta

1711

3,4 %

Arvo

Kustannus

32 218 692 €

Tukitoiminnan kustannus

1 972 047 €

Hallinnon kustannus

2 981 863 €

Ydintoiminnan kustannus

27 264 782 €

Asukas

211 544

Asiakas

138 822

Käynti

434 994

Henkilötyövuosi

254,19

Käynnin kesto

N/A *

Käyntien osuus kokonaistyöajasta

N/A *

Sairaspoissaolojen osuus
kokonaistyöajasta

3,4 %
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Vaikuttavuus ja palvelurakenne

Vain 10 % väestöstä kerryttää 80% kunnan maksamista
kustannuksista
Miten hallita ja ennaltaehkäistä korkeata palvelukäyttöä?
Kumulatiivinen kunnan sote-kustannusten kertymä (osuus kokonaiskustannuksista)
100%

90% väestöstä, joka kerryttää 20% kustannuksista

90%

80%

70%

1

60%

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten hallinnan kannalta on kriittistä:
1. Tunnistaa ketkä ovat eniten palveluita käyttävät asiakasryhmät ja asiakkaat
2. Hallita paljon palveluita käyttävän 10 prosentin palvelukokonaisuuksia ja hoitoketjuja jotta
mahdollistetaan 10% sisällä mahdollisimman alhainen palvelukäyttö ja siirtyminen pois eniten
palveluita tarvitsevasta10 prosentista
3. Ennaltaehkäistä 90% väestöstä tarpeeton ajautuminen eniten palveluita käyttävään 10
prosentin ryhmään

50%

2

40%

30%

3
20%

10%

10% joka
kerryttää 80%
kustannuksista

99 %

97 %

95 %

93 %

91 %

89 %

87 %

85 %

83 %

81 %

79 %

77 %

75 %

73 %

71 %

69 %

67 %

65 %

63 %

61 %

59 %

57 %

55 %

53 %

51 %

49 %

47 %

45 %

43 %

41 %

39 %

37 %

35 %

33 %

31 %

29 %

27 %

25 %

23 %

21 %

19 %

17 %

15 %

13 %

9%

11 %

7%

5%

3%

Kallein 1%

0%

Osuus asukkaista

Lähde: NHG analyysi, Oulun sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kertyminen väestössä 2011
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Vaikuttavuus ja palvelurakenne

Keitä nämä eniten palveluita tarvitsevat 10 % väestöstä ovat?*
Eniten palveluita tarvitsevan 10 % väestön kunnan maksamien kokonaiskustannusten jakautuminen**
100 %

2%

90 %

17%

Muut
Kalliit somaattiset sairaudet

80 %

11%
Diabeetikot ja sydän- ja verisuonitautipotilaat

70 %
9%
60 %
50 %
40 %

6%
12%
5%

10 %

38 % kustannuksista

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaat (ei
sos.palveluita)
Päihdepalveluiden ja päihde- ja mtasumispalveluiden asiakkaat
Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asiakkaat

30 %
20 %

”Terveydenhuollon
asiakkaat, jotka eivät
sosiaalipalveluissa”

38%

Lastensuojelun asiakkaat

”Sosiaalipalveluasiakkaat”***
62 % kustannuksista

Vanhuspalveluasiakkaat

0%
* Huom: kattaa 81 % kokonaiskustannuksista
** Kukin asukas on luokiteltu vain yhteen ryhmään, jotta kenenkään kustannuksia ei laskettaisi kahteen kertaan. Mikäli asukas palvelunkäyttönsä puolesta kuuluisi
useampaan ryhmään, on hänet luokiteltu listalla alimpaan mahdolliseen ryhmään. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asiakkaat eivät siten sisällä niitä vammaisia
henkilöitä, jotka ovat vanhuspalveluiden tai lastensuojelun asiakkaita. Päihdepalveluiden asiakkailla on voinut olla myös psykiatriaa, mutta psyk. esh:n asiakkailla ei ole
päihdepalveluita, Vastaavasti ryhmä ”kalliit somaattiset sairaudet” sisältää vain ne potilaat, jotka eivät ole sosiaalipalveluiden tai mielenterveyspalveluiden tai psykiatrian
asiakkaita.
***Sosiaalipalveluiden asiakkaiksi luokiteltujen asukkaiden kokonaiskustannukset koostuvat sekä sosiaali- että terveyspalveluiden käytöstä
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Vaikuttavuus ja palvelurakenne

Eniten palveluita tarvitsevat käyttävät useaa palvelutyyppiä*
Väestön jakautuminen eri tyyppisten palveluiden käytön lukumäärän mukaan
100 %
90 %
80 %

70 %

7

6

3

2

5

Eniten palveluita tarvitsevista puolet
käyttää neljää tai useampaa eri
tyyppistä palvelua

60 %
4

Eniten palveluita tarvitsevista >90 %
käyttää useampaa kuin yhtä palvelua
kun taas muulla väestöllä näin on vain
27 %:lla

1

50 %
40 %
3
30 %
20 %
2

0

10 %

Perinteinen siiloutuneisiin
erikoistuneisiin palveluihin perustuva
palvelujärjestelmä palvelee heikosti
valtaosan kustannuksista aiheuttavia
asukkaita

1
0%
Eniten palveluita tarvitseva 10 %

Muut asukkaat

(keskiarvo 4,0)

(keskiarvo 1,1)

* Eri palvelutyypeiksi on laskettu: pth-avopalvelut, pth-vuodeosasto (OKS ja ostot), yhteispäivystys, Oulun oma erikoissairaanhoito, vanhuspalvelut, tukipalvelut,
toimeentulotuki, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihdeavopalvelut, päihdelaitospalvelut, päihdeasumispalvelut, Oulun omat psyk. avopalvelut, Oulun omat psyk.
laitospalvelut, mt-asumispalvelut, erikoissairaanhoidon kaikki erikoisalat omina palveluinaan
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Vaikuttavuus ja palvelurakenne

Miten eniten palveluita tarvitsevia asiakasryhmiä ja niihin
ajautumista tulisi tiedolla johtaa?

Hajanainen tieto eri järjestelmissä:
•

Asiakas

•

ESH, PTH, ikäihmisten palvelut, muut sosiaalipalvelut, yksityiset, vapaaehtoistyö, omahoito,
hyvinvointikertomus, hyvinvointiprofiili
Suoritteet, diagnoosit, tutkimukset, mittaukset, kyselyt,

Integroitu asiakkaan hyvinvointitietonäkymä
•

Kootaan kaikki hajanainen tieto yhteen paikkaan ja yhdeksi asiakas- ja/tai asiakasryhmätason
näkymäksi: hoitoketjujen visualisionti, palvelukäyttö, diagnoosit, kustannukset

Omainen
Riskitasomittarit ja ennusteet
•

Sote
ammattilainen

•

Mikä on asiakkaan riski ja ennuste heikentyvästä toimintakyvystä ja korkeammasta
palvelutarpeesta
Perustuu tiedonlouhinnalla rakennettuihin algoritmeihin

Hälytykset, ohjeistukset ja päätöksenteontuki
•
•

Sote johto

Hälytykset toimintakyvyn heikkenemisestä / riskitason noususta
Personoidut ohjeistukset ja ammattilaisen päätöksenteon tuki

Yhdistetty tieto johtamista varten
•

Asiakasryhmän nykyinen ja ennustettu palvelukäyttö ja sen kustannukset nykytoimintamalleilla
ja eri interventiot huomioiden
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Vaikuttavuus ja palvelurakenne

Esimerkki asiakkaan palveluiden ja hoidon kokonaisnäkymästä:
Ikäpalossa suunniteltu Lahden virtuaalibudjetti
1. Vertailunäkymä

3. Asiakaskohtainen näkymä

2. Aikasarjanäkymä

4. Asiakaskohtainen suunnittelutyökalu
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