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Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä ei ole hyödynnetty riittävästi sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Toimijoiden tavoitteet eivät kohtaa tai ne palvelevat päällekkäin samoja 
asiakkaita. Sote-palvelujen tuottavuuden, laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi tarvitaan 
julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä.

Tätä tavoitetta palvelemaan Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakou-
lu toteuttivat yhdessä julkisten ja yksityisten SOTE-organisaatioiden kanssa JYVÄ-tutki-
mushankkeen. Siinä etsittiin keinoja, joilla taataan kuntalaisille parempi pääsy palveluihin 
ja sote-palveluyrityksille uutta liiketoimintaa julkisen sektorin kumppanina. 
Hankkeeseen osallistuivat yliopisto- ja korkeakouluyksikköjen lisäksi peruspalvelukunta- 
yhtymä Kallio, Espoon kaupunki, Tampereen kaupunki ja yksityiset sote-yritykset Doctagon, 
Megaklinikka, Omasairaala ja Laastari Lähiklinikka. 

Tutkimuskohteina hankkeessa olivat mm. tapaturmapotilaiden hoitoketjun kokonaispituus 
ja -kustannukset, hoivapotilaiden terveyspalveluiden käyttö, suun terveydenhuollon kehit-
täminen,	terveyspalvelujen	suurkäyttäjien	profilointi	ja	uudet	liiketoimintamahdollisuudet	
julkisen ja yksityisen kumppanuudessa. Tutkimushankkeessa haluttiin erityisesti levittää 
uusia innovaatioideoita käytäntöön.  Julkisen sektorin palveluinnovaatioissa on ongelma-
na, että niitä ei usein saada levitettyä oman organisaation ulkopuolelle. Yrityksissä syntyy 
jatkuvasti uusia avauksia ja uudenlaista liiketoimintaa, joille on kasvava tilaus sote-palve-
luissa.  

JYVÄ-hankkeessa tutkitut palveluinnovaatiot paransivat toiminnan laatua, tuottavuutta tai 
vaikuttavuutta jopa useilla kymmenillä prosenteilla. Vaasan kaupunki säästi välittömäs-
ti vanhusten terveyspalvelukustannuksista yli 25 % integroimalla Doctagon Oy:n osaksi 
palvelukokonaisuutta. Espoossa jonotusajat puolittuivat ja samanaikaisesti hinta per 
asiakas laski. Mediverkko Oy (nyk. Mehiläinen Oy) saatiin kirittämään julkisia terveysase-
mia siten, että suorituskyky parani myös niissä. Jyväskylä kehitti Megaklinikka Oy:n kanssa 
uudenlaisen kumppanuusmallin, jonka avulla suun terveydenhuollon jonot lyhenivät 
merkittävästi ja tuottavuus parani. Pohjolan Omasairaala Oy lyhensi tapaturmapotilaid-
en hoitoketjua 15 % ja kokonaiskustannukset per potilas vähenivät samassa suhteessa. 
Kaikissa onnistuneissa innovaatioissa järjestäjä ja tuottaja olivat pystyneet muotoilemaan 
yhteiset tavoitteet rajalliseen määrään mittareita. Tavoitteen asettelussa ajalla oli suuri 
merkitys: innovaatioilla tavoiteltiin joko odotus- tai kokonaisläpimenoaikojen lyhentämistä. 
Samaan aikaan saavutettiin myös muita hyötyjä.

Yhteenveto

“Julkisten ja yksityisten toimijoiden 
yhteistyötä ei ole hyödynnetty riittävästi 
sosiaali- ja terveyspalveluissa.” 
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Terveydenhuolto kaipaa innovaatioita
Kansa vaatii enemmän ja parempia terveyspalveluja. Tavallinen tapa vastata vaatimuksiin on 
lisätä	resursseja.	Kahdessa	vuosikymmenessä	terveydenhuollon	menot	ovat	inflaatiokorja-
tusti kasvaneet 50%. Hiipuva talouskasvu ja kestävyysvaje panevat stopin tälle strategialle. 
Johtavien poliitikkojen viesti sote-sektorille kaikissa maissa on, vaihtakaa levyä. Nykyisillä tai 
nipistetyillä resursseilla pitää tulla toimeen. Tähän on kaksi toisiaan täydentävää tapaa. Voi 
yrittää vähentää palvelujen kysyntää vaikuttamalla ennaltaehkäisevästi ja lisäämällä ihmis-
ten omaa vastuuta terveydestään. Toinen tapa on edistää tuottavuutta, jotta vähemmällä 
saisi aikaan enemmän.  Molempiin tarvitaan innovaatioita.
Innovaatiotutkimus on oma tieteenalansa. Se on tuottanut määritelmän ja havainnon. 
Innovaatiolla on kolme ominaisuutta:

        1)  uutuusarvo,
        2)  toistettavuus ja
        3)  hyödyllisyys sekä käyttäjälle että innovaattorille.

Sote –palveluissa “hyödyllisyys” on sama kuin vaikuttavuus (value –based healthcare).  Vai-
kuttavuudessa on kaksi osaa. 
Vaikutus tarkoittaa potilaan tai asiakkaan fyysistä ja/tai psyykkistä tilaa jollakin ajan hetkellä, 
tyypillisesti joidenkin hoitotapahtumien jälkeen. Mikä on kunto erilaisten kliinisten mitta-
reiden, toimintakyvyn ja mielialan suhteen?
Kun vaikutuksia mitataan tai arvioidaan suhteessa käytettyihin resursseihin ja niiden ker-
ryttämiin euromääräisiin kustannuksiin, saadaan suhdeluku vaikuttavuus. Siis, vaikuttavuus 
= resurssikulutus / vaikutus per potilas.
Vaikuttavuutta ei tule sotkea tuottavuuteen. Siinä tarkastellaan tuotosta suoritteina, kuten 
lääkärikäynti, leikkaus, tai lääkehoito. Kun laatuvakioitu suoritemäärää verrataan kustannuk-
siin, saadaan tuottavuus. 
Vaikuttavuus tulee mitata per potilas. Tähän liittyy joukko ongelmia, joiden ratkaisemiseksi 
tarvitaan tutkimusta ja kehitystä. Vertailukelpoisuuden vuoksi pitää suorittaa joukko vaki-
ointeja esim. potilaan iän, aikaisemman terveyshistorian ja kunkin ongelmatyypin erity-
ispiirteiden mukaan. Kroonisissa tiloissa ei ole päätepistettä, joten vaikutuksia tulee mitata 
säännöllisin väliajoin. Vaikuttavuuden mittaaminen, seuranta ja siihen perustuvat kannus-
timet ovat kuitenkin ainoa tiedossa oleva järkevä tapa korjata kestävyysvajetta.
Suoritteista ei yksiselitteisesti seuraa määrättyjä vaikutuksia. Väliin tulee joukko tekijöitä, 
kuten potilaan oma terveyskäyttäytyminen, ajoitus, riski, placebo ja potilaan elämäntilanne. 
Sama vaikutus voidaan aikaansaada monella eri tavalla. Suoritteiden ja vaikutusten välinen 
sumea tila on juuri se kohta, johon innovaatioiden tulee kohdentua. 

 

Mitä pitäisi innovoida?
Terveydenhuolto on sosio-tekno- ekonominen palvelutuotantojärjestelmä. Päämäärähakuin-
en toiminta vaatii sosiaalisen organisaation, joka määrittelee tehtävät ja työnjaon, 
pätevyydet ja osaamisvaatimukset, koordinaation ja kontrollin, tav-
oitteet ja niiden mittaamisen. Terveydenhuolto käyttää 
teknologioita, kuten lääkkeet, lääketieteelliset laitteet, 
tietotekniikka ja kommunikaatiovälineet sekä raken-
nukset ja liikennevälineet. Terveydenhuolto on osa 
rahataloutta, työstä ja muista panostekijöistä on 
maksettava käypä korvaus. Rajallisten resurssien 
maailmassa kuluja on seurattava ja  vaikuttavuut-
ta on seurattava. Niinpä innovaatiot voivat olla 

sosiaalisia (tapa työskennellä), teknisiä (lääkkeitä, välineitä, menetelmiä) ja taloudellisia 
(rahoitus- kannustin- ja liiketoimintamalleja).
Tekniset innovaatiot jätettiin JYVÄ:n ulkopuolelle, vaikka niiden merkitys terveysongelmien 
ratkaisemiselle on kiistaton. Tämän hetken ongelmista suurin ei ole puuttuva teknologia, 
vaan olemassa olevan tehokas käyttö. Monet sote –ongelmat ovat seurausta teknisistä 
innovaatioista, joihin sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet eivät ole sopeutuneet. Oteta-
an esimerkiksi aivohalvaus (stroke). Vielä muutama vuosikymmen sitten se yleensä johti 
kuolemaan. Modernin ensihoidon ansiosta potilaat jäävät entistä useammin henkiin. Taudin 
luonteeseen kuuluu, että useimmat eivät kuitenkaan parane ennalleen. Kun sankarilääketi-
eteellinen tehoyksikkö on tehtävänsä tehnyt ja ratsastaa kohti uusia otteluita viikatemiehen 
kanssa, jäljelle jää täyden toimintakykynsä menettänyt kroonikko ja häntä vuosikausiksi 
hoitamaan palveluyksikkö, josta glamour on kaukana. Moderni terveydenhuolto on rak-
ennettu reaktiivisella logiikalla. Äkillisiä, vakavia ja selvästi henkeä uhkaavia ongelmia se 
hoitaa entistä paremmin. Mutta kun kyseessä on pitkäaikainen hoiva, pääpaino ei olekaan 
lääketieteellisessä huipputeknologiassa, vaan sosio-ekonomisissa ratkaisuissa.
Julkisten tuottajien kansantervevydellisesti ja –taloudellisesti merkittävät ongelmat kasaan-
tuvat palvelukirjon ääripäihin: harvalukuiset mutta kalliit moniongelmaiset sote-asiakkaat 
sekä suurvolyymiset yksinkertaiset perusterveydenhuollon palvelut. Edellistä kuvaa havainto 
Oulusta, jonka mukaan 5% kuntalaisista kerryttää 70% sote -menoista samalla kun vai-
kuttavuus on heikko; jälkimmäistä pitkät odotusajat suurten kaupunkien perusterveyden-
huoltoon. Erikoissairaanhoito toimii hyvin silloin kun potilasprosessi on kokonaisuudessaan 
yhden kliinisen erikoisalan sisällä. Jos näin ei ole, prosessit komplisoituvat ja läpimenoajat 
venyvät.
 

Terveydenhuollossa on tilaa innovoida
Elinkeinoelämä kaipaa innovaatioita, koska kansainvälisessä kilpailussa bulkkituotteista 
ei saa katetta. Ainutlaatuisista tuotteista saa paremman hinnan. Mutta perustutkimuksen 
tulokset ja niihin perustuvat teknologiat ovat kaikkien käytössä. Helpot asiat on jo tehty, 
halpamaissa ne tehdään halvemmalla.  Innovaatioiden leviämistä vientituotteiksi rajoitta-
vat suuret pääomavaatimukset, maailmanlaajuiset jakelujärjestelmät ja kaikkialla vastaan-
tuleva matkiminen, kopioiminen ja kilpailu.
Terveydenhuolto on pääosin on paikkasidonnaista palvelua. Se ei muuta Kiinaan kuten 
elektroniikkatehdas. Innovaatiot ovat aluksi paikallisia. Jos ne toimivat kotimaassa, niitä voi 
ajatella vientiin.
Kaikista lääketieteellisistä toimenpiteistä vain kolmannes perustuu näyttöön. Toinen kol-
mannes on tilanteita, joissa on kaksi tai useampi vaihtoehtoinen tapa, kuten invasiivinen tai 
konservatiivinen syöpähoito. Viimeinen kolmannes on tarjontalähtöistä. Tehdään sitä mitä 
osataan niillä välineillä mitä sattuu olemaan. Jos hiljan on hankittu uusi magneettikamera, 
otetaan paljon kuvia, tarvitsi tai ei. Nämä kaksi jälkimmäistä kolmannesta ovat avoimia 
sosio-ekonomisille innovaatioille. 
Terveydenhuollon tavoite ei ole suoritemäärien, vaan vaikutusten maksimointi. Sama 
vaikutus voidaan aikaansaada monella eri tavalla, kalliilla tai halvalla, nopeasti tai hitaas-
ti, sujuvasti tai sähläten, yhdeltä luukulta tai monella pompottamalla. Sosio-ekonomisilla 
innovaatioilla, paremmilla organisaatioilla ja liiketoimintamalleilla vähemmällä voi saada 
enemmän.

1. JYVÄ iti muuta-
masta havainnosta

J
Y
V
Ä

“Kansa vaatii enemmän ja 
parempia sote –palveluja.” 
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2. Yhteenveto 
tutkittujen 
innovaatioiden  
tuloksista

Kävimme läpi tunnettuja suomalaisia ja ulkomaalaisia innovaatioita. Tutkitut palveluinnovaa-
tiot paransivat toiminnan laatua, tuottavuutta tai vaikuttavuutta jopa useilla kymmenillä 
prosenteilla. Yhteenveto innovaatiosta on esiteltynä seuravalla aukeamalla. Tapaustutkimuk-
set ovat tarkemmin esiteltynä myöhemmin raportissa.

Tutkimus 1: 
Ongelmat ja 

innovaatiotarpeet 
sote-palveluissa

Tutkimus 2: 
Edelläkävijäyritysten 

innovaatiot

Kuusi teesiä 
innovaatioiden 
edistämiseksi

JYVÄ-hankkeen prosessi
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Pohjola - Omasairaala Jyväskylä - Megaklinikka

Vaasa - Doctagon

Innovaatio
Hoivakodissa olevien hoivapotilaiden pitäminen hoitotasapainossa struk-
turoidun hoitosuunnitelman avulla.
 
Innovaatioon liittyy henkilökohtaisen kokeneen lääkärin (geriatrin) ennalta- 
ehkäisevä tutkimus ja laatima strukturoitu hoitosuunnitelma sekä hoivako-
din hoitajille etänä annettava jatkuva tuki akuuteissa tilanteissa.  

Innovaatiossa yhdistyy henkilökohtainen / henkilökohtainen hoito sekä digi-
taalisuuden mahdollistama jatkuvat hoidon tuki.

Kenelle?
Hoivapalveluiden piirissä olevillle vanhuspotilaille

Missä levinnyt? Miksi ei levinnyt?
Levinnyt yrityksen kautta joihinkin kuntiin.
Leviämistä rajoittaa siiloajattelu: vaatii investointia lääkäripalveluun, säästöt 
tulevat vaikuttavuuden kautta muualta.

Highlights
Hoivakodin ulkopuolisten 
ESH- ja PTH-palveluiden 
käyttö väheni

Palvelun aiheuttamat 
kustannukset huomioitu-
na nettosäästö oli yli 
600 € per potilas

Kaupungin tasolla net-
tosäästöä yli 500 000 
€ / vuosi välittömästi 
palvelun käyttöönoton 
jälkeen

Innovaatio
Arkivaikuttavuuteen liittyvien mittarien (hoitoketjun pituus ja asiakastyy-
tyväisyys) asettaminen strategiseksi toimintaa ohjaavaksi elementiksi. 
→	omistajaohjaus

Tästä on seurannut sarja innovaatioita sairaalan sisäisissä prosesseissa. 
Palvelukokonaisuus on integroitu.

Kenelle?
Ensisijaisesti työtapaturma- ja muille vakuutuspotilaille.

Missä levinnyt? Miksi ei levinnyt?
Palvelu leviää markkinaehtoisesti ensin sairaalatoimijoiden kesken, sitten 
vakuutusyhtiöiden välillä viime kädessä sen mukaan miten työnantajat 
hankkivat vakuutuksia. 
Julkisella puolella ei havaintoja

Highlights
Työkyvyttömyysjaksot 
lyhenivät 20 vrk per 
potilas

Potilaista 98 % 
suositteli palvelua 
muille

Kokonaiskustannus 
2000 € vähem-
män per potilas

Innovaatio
Toiminnanohjausjärjestelmä kohdentaa resurssit vaikutuksen kannalta 
merkityksellisiin toimiin.Malli vaatii riittävän volyymin. Tietojärjestelmä 
aikatauluttaa ja ohjaa resursseja. 

Vaatii suuren volyymin (yli 8 hoitohuonetta), älykkään aikataulutuksen ja 
resurssiohjauksen	→	ERP-tietojärjestelmän	(Megamalli)

Kenelle?
Suun terveysongelmista kärsiville

Missä levinnyt Miksi ei levinnyt?
Palvelutuotannon laajentamisen sijaan on tehostettu toimintaa uuden 
palvelumallin ja tietojärjestelmän avulla.

Toimintamalli on käytössä yksityisellä puolella Megaklinikalla Helsingissä ja 
lisäksi julkisella sektorilla Jyväskylän ja Joensuun kaupungeissa. 

Palvelutuotannon leviämistä estää palvelun radikaali vaikutus volyymeihin ja 
resursseihin.

Highlights
Tuottavuus nousi 
Hoitoon pääsy nopeutui

Eri ammattiryhmien 
välistä työnjakoa paran-
nettiin.

Espoo - Mehiläinen

Innovaatio
Kilpailun lisääminen sisäisillä markkinoilla ulkoistamalla osa terveysasemista 
ja arvioimalla kaikkia yksiköitä samalla mittaristolla

Kenelle?
Perusterveyspalveluiden asiakkaille

Missä levinnyt? Miksi ei levinnyt?
Suorituskyvyn parantuminen ja toimintamallien uudistaminen levinnyt 
Espoon sisällä myös julkisiin terveysasemiin.

Palvelutuottaja levittänyt vastaavaa toimintamallia muihin kuntiin.

Highlights

Jono lyheni 42 vrk:sta 
19 vrk:een

Asiakastyytyväisyys 
parani 70 %:sta 
90 %:iin ja erot 
terveysasemien välillä 
pienenivät
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3. SOTEn 
ongelmat

Kalliossa ja Tampereella tutkittiin paljon palveluita käyttäviä asiakkaita. Tutkimuksessa 
analysoitiin kustannustiedon pohjalta eniten resursseja käyttäneet asiakkaat. Tämän jälkeen 
tunnistettiin ja ryhmiteltiin asiakkaita, jotka tarvitsevat paljon palveluita. Tutkimuksessa 
havaittiin selkeitä asiakasryhmiä. Seuraavassa vaiheessa haastateltiin sekä näihin ryhmiin 
profiloituja	asiakkaita	että	palveluntuotannosta	vastaavia	ammattilaisia,	minkä	pohjalta	
muodostettiin	profiilikuvaukset	havainnollistamaan	paljon	SOTE-palveluita	käyttäviä	asiak-
kaita.	Profiilit	havainnollistavat,	minkälaisiin	asioihin	erityisesti	tarvittaisiin	vaikuttavuuspe-
rustaisia innovaatioita.

Paljon palveluita käyttävät asiakkaat

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon kalleimmat 5% asiakkaista 
vuonna 2012 (n=1600)
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Profiilit
Profiilit havainnollistavat, minkälaisiin 
asioihin erityisesti tarvittaisiin vaikut-
tavuusperustaisia innovaatioita.

Juhani on 57-vuotias viisi vuotta sitten työttömäksi jäänyt postinjakaja, joka on tottunut 
liikkumaan jakeluautolla eikä ole koskaan innostunut liikkumisesta. Juhanilla on pitkään 
jatkunut aikuisiän diabetes, joka on ehtinyt vaurioittaa verisuonistoa. Juhanilla sairastumi-
nen vei työn ilon, antoi syyn poissaoloihin. Juhani syyttää diabetesta masennuksesta ja 
työpaikan menetyksestä. Työssäoloaikanaan Juhani vältteli työterveyshuoltoa. Juhani asuu 
50-luvulla rakennetussa kunnan vuokra-asunnossa, jossa on Juhanin mielestä homeiset 
lattiat ja heikko äänieristys. Juhani muutti nykyiseen asuntoon eroprosessin myötä, eikä ole 
saanut nukuttua kunnolla. Masennusta ja jatkuvaa väsymystä Juhani yritti ratkaista alkohol-
illa. Juhanin arki pyörii ongelmien ympärillä eikä hän edes haaveile töihin paluusta.
 

Miksi käyttää terveyspalveluita?
Juhani hakeutuu usein päivystykseen kertoen syyksi diabeteksen ja huonounisuuden. 
Alkoholin käytön Juhani kokee itse olevan hallinnassa. Erektiohäiriöt Juhani kokee kiusal-
lisena eikä ole niistä suoraan puhunut diabeteshoitajan vastaanotolla. Nukahtamislääk-
keet ovat Juhanin mielestä paras apu hänelle, kun hän kerran onnistui saamaan reseptin 
päivystävältä lääkäriltä.
 

Mikä nykyisessä palvelutarjonnassa ei toimi? 
Vuorovaikutus lääkärien kanssa ei suju: ”… ne puhuu vaan latinaa, jos on edes Suomesta.” 
Juhani kokee, ettei häntä kuunnella.
 

Ammattilaisen kommentti? 
Potilas ei noudata lääkärin ohjeita diabeteksen hoidossa eikä käy säännöllisesti diabe-
teshoitajan vastaanotolla. Eri tahojen auttamisyritykset raukeavat Juhanin sitoutumatto-
muuteen. Juhani tulee aina kuitenkin uudelleen ja uudelleen päivystysvastaanotolle.
 
 

Diabeteksestä 
Suomessa diabeetikkojen sairaanhoidon kustannukset olivat noin 9 prosenttia terveyden-
huollon menoista vuonna 2007. Diabeteksen hoidon aiheuttamat lisäkustannukset olivat 
noin 833 miljoonaa euroa.

Diabeteksesta aiheutuvat lisäsairaudet kasvattavat kustannukset moninkertaisiksi (tiedot 
vuodelta 2007):

Diabeteksen hoito ilman lisäsairauksia maksaa noin 1 300 euroa/henkilö/vuosi. 
Diabeteksen hoito, kun siihen liittyy lisäsairauksia maksaa noin 5700 euroa/henkilö/vuosi.

Lähde: THL Diabeteksen kustannukset Suomessa 1998–2007 

Juhani

Komplisoitunut diabetes, 
lievä alkoholiongelma ja 
masennus1
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Tarja on 49 vuotias, eronnut sinkkunainen. Tarjan aikuiset lapset asuvat pääkaupunkiseud-
ulla, josta Tarja on muuttanut hiljattain takaisin kotiseudulleen. Hän asuu kerrostalossa 
vuokralla. Tarjan lähihoitaja-opinnot jäivät aikoinaan kesken ja hän työskentelee kaupan 
kassalla keikkaluonteisesti. Tarja on kiinnostunut omasta hyvinvoinnistaan ja aloittaa joka 
syksy uuden liikuntaharrastuksen, joka loppuu aina heti alettuaan.  Vuosien varrella Tarjalle 
on kertynyt melko runsaasti ylimäärästä painoa.
 

Miksi käyttää terveyspalveluita?
Tarja viettää runsaasti aikaa internetin keskustelupalstoilla, joista hän etsii ihmisten sa-
mankaltaisia kokemuksia erilaisista oireista ja sairauksista. Lisäksi hän hakee selitystä omille 
oireilleen erilaisilta terveys-sivustoilta ja tekee itselleen diagnooseja lukemansa perusteella. 
Tarja hakee terveyskeskuslääkäriltä vahvistusta diagnoosilleen ja haluaa usein jatkotut-
kimuksia ja lisätietoa asioista. Tarjalla on runsaasti erilaisia oireita ja vaivoja, sekä vuosittain 
lukuisia käyntejä terveyskeskuksessa.

Mikä nykyisessä palvelutarjonnassa ei toimi? 
Tarja kokee, ettei saa tarvitsemaansa apua terveyskeskuksesta. Hänen vaivojaan ja oireit-
aan ei oteta tosissaan ja hänen ongelmiaan vähätellään jatkuvasti. Toisinaan Tarja kokee, 
että häntä pidetään luulosairaana. Tarja hakeutuu toistuvasti terveyskeskukseen samo-
jen asioiden vuoksi, mutta sieltä saatu apu ei vastaa hänen tarpeisiinsa. Tarjan mielestä 
lääkärin vastaanottoajan saaminen on erittäin vaikeaa. Tarja toivoo saavansa omahoitajan 
tai omalääkärin, josta hänellä on aikaisemmin positiivisia kokemuksia.
 
 
Tarjan kaltaiset somatisoijat seuraavat omaa itseään hyvin tarkasti ja hakevat erilaisia 
sairauksia itsestään. Heillä on monenlaisia pelkoja erilaisista taudeista ja kuolemasta. Vasta-
anotolla heille määrätään joku laboratoriokoe, jolla ruokitaan uskoa, että heissä täytyy olla 
joku sairaus, koska heitä vuodesta toiseen tutkitaan.

Tarja

Diagnoosishoppailija

2
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Eliisa on 75 vuotias yksin asuva eläkeläinen. Hänen elämäänsä on aina rytmittäneet kriisit, 
lähtien nuorena tehdystä evakkomatkasta Karjalasta ja jatkuen miehen kanssa koettuun 
konkurssiin 90-luvun alkupuolella. Eliisaa pelottaa nopeasti muuttuva maailma ja hän 
on tottunut elämään menetyksien kanssa. Ainut mikä hänen elämässään ei muutu on 
hänen kotinsa. Eliisa ei luontaisesti luota uusiin ihmisiin ja uusien ystävyyksien luominen 
on hänelle vaikeaa. Nyt kun hänen ranteensa on operoitu, ei hän enää voi tarjota vieraille 
itse valmistamia leivonnaisia. Tämä on johtanut siihen, että hän ei mielellään kutsu enää 
tuttavia vierailulle. Yksinäisyys on alkanut painaa ja Eliisa hakee kontakteja sieltä missä se 
on vain mahdollista.
 

Miksi käyttää terveyspalveluita?
Eliisan ystäväpiiri on ollut aina pieni ja viime aikoina se on entisestään pienentynyt pit-
kä-aikaisten tuttavien kuoltua. Hän vierailee usein lähellä sijaitsevassa palvelutalossa ja ter-
veyskeskuksessa juttelemassa muille vanhuksille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Yksin 
asuminen sujuu, mutta hän miettii yhä enemmän mahdollisuutta muuttaa vanhainkotiin, 
jossa hän voisi luoda uusia ystävyyksiä. Hän on ilmoittautunut vapaa-ehtoiseksi käymään 
huonommassa kunnossa olevien vanhusten luona, mutta he ovat vanhempia eikä heistä ole 
hänelle ystäviksi.
 

Mikä nykyisessä palvelutarjonnassa ei toimi? 
Terveyskeskuksessa Eliisalle todetaan usein, että miksi hän nyt terveenä tänne tulee, mutta 
missä muualla hän kohtaisi ihmisiä. Fyysisesti hän on vielä hyvässä kunnossa, mutta palve-
lut eivät tue häntä henkisesti; päinvastoin, usein hänet heitetään ulos sen vuoksi ettei hä-
nessä ole mitään vikaa. Hän toivoisi, että hänelle tarjottaisiin palveluja, joissa voisi kohdata 
mielekkäästi muita hänen taustan omaavia henkilöitä.
 

Ammattilaisen kommentti? 
Yksinäisyys koetaan eläkeläisten piirissä isoksi ongelmaksi. Vaarana on, että yksinäiset 
vanhukset erakoituvat kotiinsa, joka osaltaan johtaa muihin komplikaatioihin. Ratkaisua 
yksinäisyyteen haetaan usein hakemalla ympärivuorokautiseen hoitoon, johon pääsy ei 
fyysisesti terveille ole mahdollista.
 

Eliisa

Katoavat kontaktit
Yksinäinen kotihoidettava, joka 
käyttää terveyspalveluja paik-
kaamaan sosiaalisia tarpeita3
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Mattilaan perheeseen kuuluvat isä Kalle 38v., äiti Liisa 36v., sekä lapset Jussi 16v., Jenni 14v. 
ja Laura 7v. Perhe asuu kunnan vuokraamassa omakotitalossa.
 

Miksi käyttää terveyspalveluita?
Perheen isä on sairauseläkkeellä selkävaivojen ja pitkäaikaisen masennuksen vuoksi. Per-
heen äiti on pitkäaikaistyötön ja käy ajoittain työvoimatoimistossa etsimässä kampaajan 
töitä. Äiti on ollut työkokeilussa koulun keittiöllä, mutta kokeilu keskeytyi pian työuupum-
isen takia.

Perheen vanhimmat lapset ovat kerran kuukaudessa yhden viikonlopun tukiperheessä, jolla 
tuetaan vanhempien jaksamista arjessa. Perheen nuorin lapsi aloitti koulun starttiluokalla 
keskittymis- ja oppimisvaikeuksien vuoksi. Perheen Jenni tytöllä on univaikeuksia sekä usein 
toistuvaa mahakipua, joka aiheuttaa poissaoloja koulusta. Perheen vanhin lapsi on suoritta-
nut peruskoulun, mutta ei ole saanut jatko-opintopaikkaa tai töitä. Jussi 16v. on ajautunut 
itseään vanhempaan kaveriporukkaan, jossa käytetään runsaasti alkoholia.

Vanhemmat asioivat säännöllisesti sosiaalitoimistossa, jossa he ovat saaneet henkilö-
kohtaisen palveluneuvojan hoitamaan perheen asioita. Perheessä käy kunnan kotiavustaja 
kerran kuukaudessa ohjaamassa kotitöiden hoitamista, jossa perheellä on ollut vaikeuksia.
Perheen isä käy usein terveyskeskuksessa selkävaivojen takia sekä osallistuu mielentervey-
stoimiston järjestämään keskusteluryhmään. Isällä on myös runsasta alkoholin käyttöä, 
joten hänet on ohjattu päihdehoitajan vastaanotolle.  

 

Mikä nykyisessä palvelutarjonnassa ei toimi? 
Perhe kokee joutuneensa jatkuvan tarkkailun kohteeksi sekä sosiaalitoimen, koulun että 
naapuruston osalta. Asiattomat puheet, nimittely ja osoittelu ovat perheen arkipäivää. Per-
he kokee olevansa eriarvoisessa asemassa elämäntilanteena johdosta. Vanhemmat ovat mi-
ettineet, onko sosiaalietuuksien saaminen tasavertaista kaikille tarvitsijoille, vai saako joku 
enemmän ja helpommin kuin muut. Perhe kamppailee jatkuvasti taloudellisten ongelmien 
kanssa ja kokee, että sosiaalietuudet eivät riitä perheen elinkustannuksiin. Perheen heikosta 
taloustilanteesta johtuen lapset eivät voi osallistua harrastuksiin, eikä perhe voi matkustaa 
sukulaisten luokse. Vanhemmat kuvaavat elämäänsä sanalla “arjen vääntö”, johon liittyy 
myös pelkoa, hätää ja turvattomuutta.
 

Ammattilaisen kommentti? 
Jos kotoa ei saada oman elämän hallinnan taitoja eikä esimerkkiä, miten itse selviydytään 
ja otetaan elämästä vastuuta, niin nuori tai lapsi oppii, että mennään sossuun ja otetaan 
sieltä. Myös kaikki pikkuvaivat käydään näyttämässä lääkärille. Käyttäytymismallit ja asiak-
kuus periytyy.
 

Mattilan perhe

Perheen haastava arki, 
jossa syrjäytymisuhan alla 
olevan perheen käyttäytymis-
mallit periytyvät lapsille4
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JYVÄ on Aalto yliopiston HEMA-instituutin (Healthcare Engineering, Management and Ar-
chitecture) vetämä TEKES-rahoitteinen projekti.  Nimi tulee sanoista ”Julkisen ja yksityisen 
yhteistyö – vaikuttavat toimintamallit sosiaali- ja terveyspalveluiden arvoverkostoissa”
JYVÄ -hankkeessa tutkittiin sote-sektorin palveluinnovaatioita. Tekniset innovaatiot jätettiin 
JYVÄ:n ulkopuolelle.  Niiden merkitys terveysongelmien ratkaisemiselle on kiistaton. Kuiten-
kin tämän hetken ongelmista suurin ei ole puuttuva teknologia, vaan olemassa olevan 
tehokas käyttö. Monet sote –ongelmat ovat seurausta teknisistä innovaatioista, joihin 
sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet eivät ole sopeutuneet.

Kävimme läpi tunnettuja suomalaisia ja ulkomaalaisia innovaatioita. Tutkitut palvelu-
innovaatiot paransivat toiminnan laatua, tuottavuutta tai vaikuttavuutta jopa useilla 
kymmenillä prosenteilla. Vaasan kaupunki säästi välittömästi vanhusten terveyspalvelu-
kustannuksista yli 25 % integroimalla Doctagon Oy:n osaksi palvelukokonaisuutta. Espoossa 
jonotusajat puolittuivat ja samanaikaisesti hinta per asiakas laski. Mediverkko Oy (nyk. Me-
hiläinen Oy) saatiin kirittämään julkisia terveysasemia siten, että suorituskyky parani myös 
niissä. Jyväskylä kehitti Megaklinikka Oy:n kanssa uudenlaisen kumppanuusmallin, jonka 
avulla suun terveydenhuollon jonot lyhenivät merkittävästi. Pohjolan Omasairaala Oy ly-
hensi tapaturmapotilaiden hoitoketjua 15 % ja kokonaiskustannukset per potilas vähenivät 
samassa suhteessa.

Koska suorituskykyparannukset ovat näin suuria, on suorastaan ihme, että innovaatioita ei 
ole sovellettu ja levitetty kansallisella tasolla. Etenkin kun edellä mainituista innovaatioista 
on uutisoitu merkittävimmissä medioissa (esim. HS, YLE, Iltalehti, Kauppalehti). On vaikea 
kuvitella, että esimerkiksi 15 % muita halvempi ruokakauppa ei saisi nopeasti merkittävää 
osuutta markkinoista.

Onnistuneissa innovaatioissa näyttäisi taustalla olevan julkinen järjestäjä – yksityinen tuot-
taja -yhtälön onnistunut toteuttaminen. Tuottajalle on asetettu selkeät tavoitteet ja yksink-
ertaiset mittarit. Espoossa toimijalle asetettiin taloudelliset raamit kapitaatioon pohjautuen 
ja toimintaa mitattiin palveluiden saatavuuden ja asiakastyytyväisyyden kautta. Omasairaa-
lan mittarit ovat hoitoketjun pituus ja asiakastyytyväisyys. Vaasassa toimintaa mitattiin 
hoivakotiasiakkaiden käyttämien terveyspalveluiden kokonaiskustannuksina.

Espoossa yksityinen on kirittänyt muita toimijoita. Omasairaalan perustamisen myötä muut 
vakuutusyhtiöt ovat tehneet kumppanuuksia yksityissairaaloiden kanssa. Toisaalta tut-
kimuksessa näkyi jo hoitojaksojen lyhenemistä myös muissa yksityisissä palvelutuottajissa. 
Innovaatio aiheuttaa siis muutospainetta ja leviää niillä markkinoilla, joita se koskettaa. 
Ongelma on, että Espoon markkinat ovat rajalliset ja Helsinkiin tai Vantaaseen ei niillä 
enää juuri vaikutusta ole. Erikoissairaanhoidossa innovaatiot voivat aiheuttaa liikehdintää 
sairaanhoitopiiritasolla, tuskin laajemmin.

Omasairaala poikkeaa muista tapauksista siten, että siinä ei julkinen sektori ole osapuolena. 
Vakuutusyhtiö omistaa sairaalan ja käyttää sen johtamisessa isännän ääntä. Omistaja toimii 
sekä maksajana että järjestäjänä. Tässä mielessä se on päämies (principal), joka asettaa 
toimijalle (agent) ehdot ja tavoitteet. Vakuutusyhtiö voi toimia tehokkaasti vastuullisena 
päämiehenä, koska sen edut (sairaspäivärahojen vähentäminen) on yhtenevä sekä potilaid-
en että työnantajien etujen kanssa (nopeasti terveeksi ja töihin). joutuu innovoimaan, kun 
päämies käskee.

Yksityiset innovoivat enemmän
Innovaatiot 
ja niiden rooli julkisissa sote-palveluissa

Pakon puute, insentiivien 
puute 
à Mikä motivoi 
innovaatioihin? 

Alue sekä järjestäjä että 
tuottaja à paikalliset 
monopolimarkkinat 

Kansallista ohjausta ei 
oikeastaan ole 

Byrokraattinen organisaatio ja 
jäykät työmarkkinat 

Mitataan ja tuotetaan siiloissa 

Kansallinen 
ohjaus 

 
 
 
 

Järjestäjä 
 
 
 
 

Tuottaja 
 
 
 
 

Asiakas/Potilas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiakas ei maksa eikä valitse 

Innovaatioiden esteet sote-järjestelmässä
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Miksi julkinen ei innovoi?
Voi olla, että innovaatioiden aihioita syntyy siellä täällä julkisten organisaatioiden uumenis-
sa, mutta niitä ei julkaista eivätkä ne leviä. Lähihistoriassa on esimerkkejä yhteiskunnista, 
joissa julkinen toimija tuotti kaiken elintarvikkeista energiaan. Niitä ei ole tapana pitää 
erityisen innovatiivisina. Täytyy ihmetellä, onko tähän jokin rakenteellinen syy?

Modernien yhteiskuntien ytimessä on byrokraattinen valtio. Se on, ainakin teoriassa ja 
aikomuksissa, korvannut sotaherrojen mielivallan, lahjonnan ja korruption. Klassisen val-
tio-opin mukaan valtio on toimija, jolla on territoriaalinen koskemattomuus ja sen sisällä 
yksinoikeus pakkovallan käyttöön. Kuten tuli, valta on hyvä renki mutta huono isäntä. Siksi 
vallankäyttöä suitsitaan byrokratialla, vallankäyttöä varten rakennetulla organisaatioark-
kitehtuurilla. Virkamiehiksi valitaan muodollisten pätevyyksien perusteella. Uralla edetään 
ansioiden mukaan. Toiminnot organisoidaan hierarkkisesti ja jokaisella on vain yksi esimies. 
Virkapalkka, leimaverot ja lakisääteiset maksut korvaavat lahjukset. Jokaista asiaa varten 
on protokolla ja virkatie. Kaikki asiat dokumentoidaan ja jokaisesta voi valittaa korkeam-
paan instanssiin. Valtaa käyttäessään byrokratia kohtelee kaikkia samalla tavalla. Oikeuden 
jumalattarella on side silmillä, koska hänen ei tule katsoa henkilöön. Virkavastuullista valtaa 
käyttäessään virkamies on koskematon. Vallankäytön kohteeksi joutuneen kansalaisen tyy-
tyväisyyden perään ei kysellä.

Oikeusvaltiolla tulee olla byrokraattinen organisaatioarkkitehtuuri. Byrokratian tehtävä ei 
ole innovoida, vaan ylläpitää vakautta ja järjestystä. Hyvä näin, mutta mitä tapahtuu, kun 
byrokraattinen organisaatio alkaa tuottamaan palveluja?
Palvelu tarkoittaa arvoa luovia tapahtumia ja prosesseja, joihin sekä palvelutuottaja että 
asiakas tuovat resursseja. Tuottaja osaa jotain, jota asiakas ei osaa. Asiakkaalla on rahaa, 
jota tuottaja haluaa. Asiakas hakeutuu palvelujen piiriin vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti, 
koska hänellä on jokin tarve, jonka palvelutuottaja voi tyydyttää. Jos yksi ei voi, hakeudutaan 
toiselle. Niinpä palvelutuottajat kehittävät asiakaslähtöisiä ja markkinaehtoisia osakey-
htiömuotoisia organisaatioarkkitehtuureja.

Kun byrokraattinen organisaatio ryhtyy tuottamaan palveluja, syntyy ongelmia. Byrokratia 
ei lähtökohtaisesti voi olla asiakaslähtöinen, koska yksittäisen asiakkaan tahdon mukaan 
taipuminen on korruptiota. Byrokraattinen organisaatio saa rahansa budjetista, joten sen ei 
tarvitse seurata markkinasignaaleja. Virkamiehelle ei voi maksaa tuloksen mukaan. Julk-
isen ei tarvitse kilpailla, koska jokaisella on tulovirta ja territorio, jossa sillä on yksinoikeus. 
Niinpä, jos sosio-ekonominen innovaatio tuntuu vaikealta, julkinen toimija voi jättää sen 
tekemättä.

Suoraviivainen ratkaisu olisi, että byrokratia tekee mitä se parhaiten osaa, valvoo, järjestää 
ja rahoittaa. Pääsääntöisesti yksityinen tuottaa ja julkinen täydentää siellä, missä mark-
kinat eivät toimi. Kilpailuvirasto vahtii kartelleja. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. 
Terveydenhuollossa on harmaita vyöhykkeitä, joissa palvelut ja vallankäyttö sekoittuvat. 
Oikeusvaltiossa markkinaehtoinen toimija ei saa tehdä tahdonvastaisia toimenpiteitä. 
Ennaltaehkäisyssä on tilanteita, joissa kansalainen on haettava palvelujen piiriin. Jos pan-
demia uhkaa, sairastunut eristetään vaikka väkisin. Yliopistolliset keskussairaalat ja niissä 
tehtävä tutkimus eivät helposti taivu markkinaehtoisiksi.

Mustavalkoista byrokratia vs. markkina –asetelmaa on monin tavoin höllennetty. Yksityi- 
nen voi julkisen mandaatilla kerätä pysäköintivirhemaksuja ja kirjoittaa lausuntoja. 
Julkisiin organisaatioihin on yritetty istuttaa palvelukulttuuria ja puhetapa suosii asiakkaita 
ennemmin kuin potilaita. Julkisten organisaatioiden sisään on luotu kvasi-markkinoita, 
kuten tilaaja-tuottajamalleja. Potilaiden valinnanvapaus ja raha seuraa potilasta –järjeste-
lyt tuovat julkisille toimijoille paineita sosio-ekonomisiin innovaatioihin.

[1] Kinnula, P, Malmi, T, Vauramo, E (2015) Miten Sote –uudistus toteutetaan. 
Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Omasairaala hoitaa rajoitettua potilas- ja ongelmaryhmää. Esimerkki kuitenkin asettaa kysy-
myksen, miksi kunta, tai Sote alue ei voisi samalla tavalla toimia vastuullisena päämiehenä 
ja edellyttää tuottajilta potilaita ja veronmaksajia hyödyttäviä innovaatioita.
Innovaatioiden leviämiseksi tulisi siis kiinnittää erityistä huomioita dynamiikkaan. Mitkä 
ovat markkinat? Mikä luo painetta palvelutuottajiin? Miten edesautetaan potilas- ja asiakas-
virtojen suuntaamista innovatiivisille palvelutuottajille?
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Sote–retoriikan mukaan julkinen tuottaa ja yksityinen täydentää. Jos näin on, innovaati-
oiden levittämisen täytyy olla vaikeaa, koska julkisen ja yksityisen pitäisi tehdä eri asioita. 
Mutta kursorinenkin kentän tarkastelu kertoo, että julkinen ja yksityinen tekevät samoja 
asioita ja kilpailevat samoista potilaista.

Julkisen tyypillinen ongelma on pitkät jonot. Niinpä yksityisen ei tarvitse kuin laittaa pro- 
sessinsa kuntoon ja tarjota hyvää saavutettavuutta. Monet maksavat mielellään muutaman 
kympin enemmän omasta pussistaan kuin odottavat vaivansa kanssa viikkoja. Kliininen 
laatu, vaikuttavuus ja potilaan kokemus eivät muodostu kilpailutekijöiksi. Sitä on nähtävissä 
vasta kun suuret yksityiset tuottajat alkavat tosissaan kilpailla keskenään.

Noin kolme neljäsosaa terveyspalveluista tuotetaan julkisissa organisaatioissa. Julkinen siis 
hallitsee suuria potilas- ja rahavirtoja. Yksityisellä toimijalla, oli se sitten miten innovatiivin-
en tahansa, on vaikea päästä näille apajille.
 

Innovaatiot eivät aina leviä
Jotta jokin keksintö muuttuisi innovaatioksi, siitä pitää tulla monistettavissa oleva resepti, 
prosessikuvaus, prototyyppi tai ohjelmisto.

Teollisessa muotoilussa ja tuotannossa kehkeytyy nopeasti paras tapa (dominant design). 
Useimmat autot ovat aikalailla saman näköisiä, koska polttoainekulutus ja aerodynamiikka 
asettavat muotojen vapausasteille rajat. Parhaat tuotantotekniikat, Lean -ajattelu ja toimit-
tajaverkostot leviävät pikaisesti, koska nopeat syövät hitaat.

Innovaatioiden leviämistä (diffusion of innovations) on tutkittu kauan ja paljon. On tuotte-
ita, kuten antibiootit, rynnäkkökiväärit ja matkapuhelimet, jotka leviävät kuin kulovalkea 
piittaamatta kulttuurien tai organisaatioiden rajoista. Niissä on ylivoimainen toiminnalli-
suus, joka kukistaa muutosvastarinnan alkuunsa. Ei juuri kuule sanottavan, että taulutelevi-
siot eivät sovi meille.

Terveydenhuollossa on toisin. Erilaisia käypä hoito –suosituksia on kirjattu, mutta niiden 
käytössä on suuria alueellisia eroja. Organisaatioinnovaatiot leviävät tuskallisen hitaasti. 
Aalto yliopiston tutkimuksessa todettiin, että jos kaikki Suomen sairaanhoitopiirit organisoi-
sivat itsensä ja toimintansa kuten Eksote, säästöt olisivat kolmen miljardin luokkaa. Vaikka 
rahapulasta valitetaan päivittäin, ei näytä olevan mitään kiirettä kopioida Etelä-Karjalaa.

Ihmisen luonnolle on tyypillistä, että jokaiseen muutosesitykseen suhtaudutaan epäilevästi. 
Pioneerit ammutaan ensimmäisinä. Yksinkertaisin selitys olisi yleistä puhetapaa noudattaen 
syyttää asenteita.  Tämä tappaa asiallisen keskustelun alkuunsa. Jos asenteissa on vika, se 
tarkoittaa, että joitain ei vain huvita kehittää tai ottaa käyttöön innovaatioita. Mitä tälle 
muuta tekisi kuin laittaisi vastahakoiset asennekasvatusleirille?

Mutta jokaisen asenteen takana on jokin asia tai rakenne. Joku joutuu opettelemaan jotakin 
uutta. Joltain menee alta tuttu mukavuusalue tai valta-asema. Kääntäen, jokaisen toteu-
tuneen muutoksen takana on joku yksilö tai ryhmä, joka on kovin ponnistuksin taltuttanut 
muutosvastarinnan. Innovaatioiden kehittäminen ja levittäminen on rankka prosessi. Vain 
harvat edes todistetusti parhaista toimintatavoista leviävät omalla painollaan, ellei ole 
pakottavia syitä.

Muutosvastarinta on tosiasia. Kaikki innovaatiot eivät sovi joka paikkaan. Siksi innovaatiois-
ta pitäisi tunnistaa sen ytimessä oleva vaikuttava mekanismi, se JYVÄ, joka voidaan istuttaa 
uuteen maaperään, jossa se voi kasvaa ja kukoistaa.

Miksi yksityiset innovaatiot 
eivät leviä julkiselle?
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“Julkinen sote-tuottaja hakee palveluiden os-
toilla kustannustehokkuutta.”
 

Kyllä. Mutta julkinen sote -palveluiden tuottaja hakee ostopalveluiden kautta lisäksi mm. 
joustavuutta ja toiminnan kehittämisinnovatiivisuutta. Ostopalveluiden hankintaan liittyy 
myös tavoitteet palveluiden muokkaamisesta ja uusien toimintamallien kehittämisestä.

“Julkiset hankinnat ovat myös mikroyrityksille 
ja pienyrityksille suuri mahdollisuus.”

Taloudelliset mahdollisuudet ovat suuret, mutta käytännössä pienyritykset kohtaavat haas-
teita julkisiin hankintoihin osallistumisessa, sillä kilpailuttaessa palveluita ostopalveluina 
pienet yritykset eivät useinkaan kykene kilpailemaan tasavertaisesti suurempien yritysten 
rinnalla. Tämä johtuu: 1) hankintayksiköiden käytännöistä (hankintasopimusten suuri koko, 
kohtuuttomat hallinnolliset rasitteet ja vaatimukset taloudellisista vakuuksista sekä kohtuut-
tomat	laatu-	ja	sertifikaatiovaatimukset	yms.)	ja	2)	pienen	yritystoiminnan	yleisistä	haas-
teista (resurssipula ja kapasiteettirajoitteet, referenssien puute, kilpailutuksiin osallistumisen 
kustannukset yms.)

“Kun kunta päättää ulkoistaa palvelujaan, ei 
lainsäädäntö mahdollista hankintayksilöltä mitään 
toimenpiteitä, joilla pienyritysten osallistumis-
mahdollisuuksia voitaisiin huomioida palveluiden 
ostoissa.”

Vaikka hankintalaki määrittää tiukat rajat kilpailutuksissa, on pienyritysten huomioiminen 
mahdollista useassa hankinnan vaiheessa alkaen jo hankintojen tarpeen tiedostamises-
ta, hankintojen organisoinnista ja hankintojen strategisesta suunnittelusta. Pienyrityksiä 
voidaan kannustaa osallistumaan julkisiin hankintoihin mm. aktiivisella etukäteistiedotuk-
sella ja markkinavuoropuhelulla, pienyritysystävällisellä hankinnan kohteen ja vertailupe-
rusteiden määrittelyllä, laskemalla vähimmäisvaatimuksia, tukemalla toimittajien ryhmitty-
mistä sekä hankintojen jakamisella pienempiin osiin.

“Kunnan ei ole syytä pohtia yksityisten palve-
lumarkkinoiden toimivuutta vaan keskittyä omaan 
tuotantoon ja ostaa tarvittaessa palvelut riit-
tävän suurelta yritykseltä ns. varman päälle.”

Julkisten hankintojen kohdentumisella voi olla merkittävä vaikutus alueen elinvoimaisuu-
teen, kilpailukykyyn ja markkinoiden kehittymiseen. Pienyritysten huomioiminen julkisissa 
hankinnoissa edistää markkinoiden toimivuutta. Pitkällä aikavälillä on hankintayksikön etu, 
että kilpailu säilyy ja markkinat kehittyvät. Erityishaasteena sote -alan yritysyhteistyössä on 
kunnan lakisääteinen vastuu palveluiden tuottamisesta ja saatavuuden varmistamisesta, 
mikä on erityisesti hidaste kumppanuuksille mikroyritysten kanssa.
 
“Sote -peruspalveluiden ulkoistamista tu-

lee välttää, sillä sen seurauksena julkinen raha 
valuu suuryritysten taskuihin ja alueelta ulos.”
 
Tapaustutkimuksessa, kun suurin osa (n. 80 %) ostetuista palveluista on sosiaalipalveluita, 
näin ei ole, vaan pienet paikalliset palveluntarjoajat ovat vallitsevassa asemassa ostettujen 
palveluiden tuottajina. Palvelustrategian visiossa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio aktiivises-
ti vahvistaa alueen vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Kallion linjauksena on järjestää palve-
luja monituottajamallilla niin, että palveluja tuottavat Kallio, yritykset, järjestöt, yhdistykset 
ja vapaaehtoiset toimijat. Monituottajamalli tarkoittaa mm. että Kallio rakentaa aktiivisesti 
kumppanuuksia. Tämä on strateginen valinta, joka luo omalta osaltaan markkinat yksityis-
ille toimittajille.
 
“Asiakkaan valinnanvapauteen perustuva palve-

lusetelijärjestelmä luo hyvät edellytykset 
mikroyrityksille (alle 10 henkilö työllistävät 
yritykset) osallistua julkisrahoitteiseen palve-
lutuotantoon.”

Tapaustutkimuksen perusteella näin on. Tapausalueella palvelusetelijärjestelmä sopii hyvin 
mikroyritysten lähipalveluina tuottamiin sosiaalipalveluihin. Palvelusetelijärjestelmä on 
arvoitu kunnissa omaa tuotantoa edullisemmaksi. Järjestelmä ei ole vastaus kaikkeen ja se 
toimii toisilla palvelualoilla paremmin kuin toisilla. Tapausalueen haaste toimiville palve-
lusetelimarkkinoille on väestöpohjan pienuus (harvaan asuttu alue).

SOTE-palveluiden 
myytit
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Yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelualaa koskevassa keskustelussa mielikuvaa hallitsee 
muutama näkyvä toimija. Puhutaan jopa julkisen terveydenhuollon luisumisesta yksityisten 
käsiin. Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla, erityisesti sosiaalipalveluiden sektorilla, 
toimii kuitenkin paljon mikro- ja pk-yrityksiä. Näillä yrityksillä on iso vaikutus kuntien elin-
voimaisuuteen ja lähipalveluiden saatavuuteen. Suurten yksityisten toimijoiden joukko on 
alalla harva.

Sosiaali- ja terveysalan digitaalinen startup -yritys kohtaa julkisen toimijan useissa vaiheissa 
toiminnan alkumetreiltä alkaen. Tässä liiketoimintaympäristössä vuoropuhelu alan julkisten 
toimijoiden kanssa on liiketoiminnan kehityksen kannalta usein keskeistä. 
Äärimmäisessä tapauksessa tilanne voi näyttää tältä:

• Julkinen toimija sparraa potentiaalisia sote -yrittäjiä oppilaitoksen ideahauto- 
 mossa
• Julkinen toimija arvioi ja sparraa kuntarahoitteisessa yrityskiihdyttämössä
• Julkinen toimija valitsee rahoitettavan tuotteen tai palvelun
• Julkinen rahoittaja tekee valintoja tuotteen tai palvelun kehitystyön aikana
• Julkinen valitsee loppukäyttäjän kannalta parhaiten toimivan ratkaisun asiak- 
 kaan roolissa
• Julkinen toimija luo tieteellisen tutkimuksen kautta uskottavuuden palvelulle  
 tai tuotteelle

Yhtäältä startup -yritys kohtaa ”maksavan asiakkaan testin” liian myöhään ja toisaalta 
radikaalisti markkinoita muuttavat innovaatiot eivät mene prosessin läpi. Julkista toimijaa 
leimaa riskin karttaminen. Alan julkisten organisaatioiden toimintakulttuurissa luotetaan 
koeteltuun ja testattuun, uuden teknologian sijaan. Yrityksen kehitysprosessin hitaus ja 
maksavien loppuasiakkaiden ja myyntitulojen myöhäisyys synnyttää tilanteen, jossa yrityk-
sen ”kuolemanlaakso” pitkittyy. 

”…ku meillä on nii vähän resursseja, nii tuntuu, että ku iso osa ajasta kuitenki menee johon-
ki rahan hakemiseen tai just sellaseen, nii sitte tuotekehitys on kärsiny siitä kovin paljon. Ja 
nyt jälkikäteen tuntuu, että oisko pitäny laittaa enemmänki paukkuja siihen tuotekehityk-
seen, tuotteen markkinoille saamiseen.”

Julkisen rahoituksen rooli digitaalinen Startup-yrityksen kehityksessä on usein keskeinen. 
Tuotekehitysvaiheeseen on tarjolla rahoitusta, mutta myynnin ja markkinoinnin aloituk-
seen on paljon vaikeampi löytää rahaa. Resurssipulassa painivasta startup -yrittäjästä tulee 
julkisen rahoituksen hankkimisen osaaja. 

”…omasta ajankäytöstä tosi suuri osa meni tähän rahoituksen hankkimiseen. Se hidasti, 
ettei pystyny keskittyyn siihen tuotteeseen tai kaupalliseen myyntiin tai muuhun niin paljo 
mitä ois halunnu ja pitäny.”

Asiantuntijan arvioimasta huippuideasta ja kärsivällisestä rahoituksesta huolimatta asiakas 
ei välttämättä halua tuotetta.

”Okei,	no	meidän	firma	on	siis	perustettu	[vuonna	x].	No	sen	jälkeen	me	ollaan	kehitetty	yks	
tuote lähes valmiiks ja kaks muuta tuotetta on aika pitkällä. No sit me ollaan tässä vai-
heessa onnistuttu luomaan aika hyödyllisiä kontakteja, niin Suomessa kun ulkomailla, mut 
rahotusta me etsitään edelleen. Et tähän mennessä me ollaan toimittu omistajien varoilla, 
Tekes-tuella ja Finnveran siltalainalla. Mutta siis myynti ei ole vielä alkanut.” 
Startupin luontainen tehtävä on muuttaa ideoita tuotteeksi, mitata välitöntä asiakaspal-
autetta ja oppia kannattaako kokeilla uudelleen vai pysyä suunnitelmassa. Minimiominai-
suuksilla tuotettuja palvelukokeiluja tulisi päästä tekemään ”heti” maksavan asiakkaan 
kanssa pienimmän hyväksyttävän tappion periaatteella. Tällöin liikevaihtoa ja asiakaspalau-
tetta alkaa kertyä alusta alkaen.

”Nyt tuohon rahoituksen hakuun on mennyt niin paljon aikaa, että vähän kaikki muu on 
seisonu tai sillä tavalla, että kun joutuu vähän luoviin tuolta ja täältä, että pystyy pitään sen 
laivan pystyssä, ettei oo voinu keskittyä vaan siihen omimpaan juttuun, vaan on joutunu 
vähän soutaan ja huopaan samaan aikaan, että pääsee jonnekin päin, eteenpäin.”

Sosiaali- ja terveysalalla 
toimivien mikro ja pk-yritysten 
merkitys näkyy vähän julkisessa 
keskustelussa
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4. Tuloksia 
järjestäjän ja 
tuottajan 
yhteispelillä

Pohjola - Omasairaala

Tutkimus
Työnantajan tulee vakuuttaa työntekijänsä lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, joita 
tarjoavat yksityiset tapaturmavakuutusyhtiöt. Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta 
maksettavat korvaukset rahoitetaan työnantajien maksamilla vakuutusmaksuilla. Pohjo-
la on Suomen suurin työtapaturmavakuutusten tarjoaja markkinaosuuksilla mitattuna. 
Omasairaalan perustamisen taustalla oli toisaalta lakisääteisten tapaturmavakuutusten 
korvausmenojen nousu, mutta toisaalta halu tarjota omille vakuutusasiakkaille uudenlainen 
asiakaslähtöinen toimintamalli.

Toimintamallin uudistamisen keskiössä on strategisesti asetetut tavoitteet: kokonaishoitoa-
jan lyhentäminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. Aikaisemmin huomio on saatta-
nut olla hoitoketjun osien kustannuksissa, kuten leikkaustoimenpiteen hinnassa, mutta nyt 
tavoitteeksi on asetettu kokonaishoitoketjun toimivuus ja taloudellisuus: aika tapaturmasta 
töihin paluuseen. Päätavoitteista on seurannut sarja pienempiä innovaatioita, joiden avulla 
toimintaa on saatu kehitettyä kohti tavoitteita. 

Tulokset
Ensimmäiset tulokset Omasairaalasta osoittavat, että työkyvyttömyysjaksot ovat lyhen-
tyneet n. 20 vuorokautta per potilas. Siten kokonaiskustannukset Omasairaalassa hoidet-
tujen potilaiden osalta ovat olleet n. 2000 € alhaisemmat verrattuna vastaavien potilaiden 
hoitoon muissa sairaaloissa. Omasairaalan asiakkaista 98 % suositteli palvelua muille.
Sairaalan käynnistymisen jälkeen on havaittu toimintamallin levinneen osittain mui-
hinkin yksityissairaaloihin, joissa Pohjolan työtapaturmavakuutuspotilaita on hoidettu. 
Työkyvyttömyysjaksot ovat alkaneet selvästi lyhentyä. Lisäksi toimintamalli on levinnyt 
myöhemmin myös muihin vakuutusyhtiöihin: suurimmat vakuutusyhtiöt ovat joko ostaneet 
osakkuuksia sellaisista yksityisistä terveyspalveluyrityksistä, jotka hoitavat tapaturmapotilai-
ta, tai kumppanoituneet niiden kanssa.
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Espoo - Mehiläinen

Tutkimus
Espoo kehitti perusterveydenhuollon palveluita yhteistyössä Mehiläisen kanssa. Palvelun kes-
keisiksi tavoitteiksi asetettiin odotusajan lyhentäminen ja asiakastyytyväisyys. Myös palvelun 
laatu- ja kustannustasoa sekä muiden palveluiden käyttöä seurattiin rutiinisti. Tutkimuksessa 
verrattiin Espoon eri terveysasemien tuloksia.

Tulokset
Sekä kustannustehokkuus, odotusaika että asiakas- ja työtyytyväisyys paranivat. Uuden to-
imijan mukaantulo markkinoille kiritti myös julkisia terveysasemia parantamaan toimintaan-
sa. Toimintamallien uudistaminen ja suorituskyvyn parantuminen levisi muihin terveysase-
miin ja esimerkiksi odotusajat lyhenivät kaikissa yksiköissä. Kokonaisuutena odotusajat 
puolittuivat ja asiakastyytyväisyys parani merkittävästi.

”Emme kilpailuta säästääksemme rahaa, vaan käytämme yksityisiä terveysasemia kirittäjinä 
omille, sanoo Espoon terveyspalveluiden johtaja Eetu Salunen. Tieto kulkee terveysase-
malta toiselle avoimesti ja yksityisellä toimivat mallit otetaan käyttöön kaupungin omilla 
terveysasemilla. ”Kun näytetään omille terveysasemille, että samoilla resursseilla on mah-
dollistaa hoitaa isompi joukko potilaita, se on helpompi uskoakin.” Tätä tarkoittaa inno-
vatiivinen hankinta, jota Espoo käyttää.” Kuntalehti 11/2015 

“Haluamme jatkossakin panostaa aitoon kumppanuuteen, jatkuvaan toiminnan kehit-
tämiseen ja terveysasemien keskinäiseen positiiviseen kilpailuun tähtäävään yhteistyöhön 
Espoon kaupungin kanssa. Palveluiden kustannustehokkuuden, laadun ja saavutettavuuden 
ohella olemmekin aloittaneet kattavan vaikuttavuustyön Espoossa sijaitsevilla terveysase-
millamme. Pyrimme mittaamaan pitkäaikaissairaiden hoidon vaikuttavuutta aiempaa 
tarkemmin ja monistamaan toimintamalleja, jotkat parantavat todennetusti hoidon vaikut-
tavuutta”, kertoo tulevaisuuden suunnitelmista Oma Lääkärisi asemien toiminnasta vastaava 
palvelujohtaja Lasse Männistö.

Tästä on kyse
Espoon kaupunki kokeili vaihtoehtoisia tapoja tu-

ottaa terveysasemapalveluja vuosina 2013–2015.

Aalto-yliopiston tutkimus seurasi, kuinka neljän 
eri tavalla toimivan terveysaseman tulokset kehitty-
ivät.

Tutkimuksessa asemien tuloksia verrattiin toisiin-
sa ja myös Espoon terveysasemien keskiarvoon.

Tutkimuksen mukaan hoitoon pääsy ja tuot-
tavuus parantuivat sekä asiakastyytyväisyys nousi 
asiakasmäärien kasvamisesta huolimatta.

         (HS 7.6.2015)

Tyytväisten asiakkaiden osuus (%) 

Hoitoon pääsy kiireettömillä potilailla (T3 lääkärisaatavuus)
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Jyväskylä - Megaklinikka

Tutkimus
Jyväskylässä Palokan hammashoitolassa pilotoitiin uutta toimintamallia. Pilotoinnissa 
keskeisenä oli uuden teknologian sisäänajo julkiseen terveydenhuoltoon. Palokassa otettiin 
käyttöön Megaklinikka Oy:n neljän vuoden ajan kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä. 
Järjestelmän avulla potilaalle annetaan tunnin aikaikkuna, jonka sisällä hänet kutsutaan 
hoitoon tekstiviestillä, puoli tuntia ennen hoidon alkua. Järjestelmä kertoo henkilöstön 
optimaalisen käytön, missä heitä tarvitaan milloinkin kaikista eniten, ja samalla se optimoi 
potilaiden kutsumista sisään. Pilotissa myös kehitettiin toimintamallia siten, että potilailta 
pyritään hoitamaan useampi vaiva yhdellä kertaa. Esimerkiksi tarkastukseen tulevalta 
potilaalta voidaan samalla kerralla paikata reikä. Perinteisessä mallissa potilaan hoitojakso 
jakaantuu usein useammalle käynnille. Yhden käynnin malli sen sijaan hyödyntää jous-
tavan mittaisia vastaanottoaikoja ja toiminnanohjausjärjestelmän ylläpitämää juuri oikeaan 
aikaan saapuvaa potilasvirtaa. Perinteisestä toimintamallista poiketen, yhden käynnin mal-
lissa suuhygienistit ja hammaslääkärit voivat siirtyä toimenpidehuoneesta toiseen.

Tutkimuksessa tehtiin simulaatiotutkimus mallin vaikutuksista, minkä jälkeen toimintamal-
lia pilotoitiin. Tämän raportin julkaisuhetkellä käytössä oli pilotoinnin osalta vasta alustavat 
tulokset.

Tulokset
Pilottiyksikkö saavutti tarkasteluvälillä Jyväskylän muita yksiköitä korkeamman tehokkuud-
en. Asiakastyytyväisyys oli samalla hyvällä tasolla kuin muissa yksiköissä. (4,5/5) Odotusajat 
hoitoon lyhenivät. Pilotin vaikutukset olivat samansuuntaisia kuin simuloinnin perusteella 
voitiin olettaa.

Kasvattamalla panostusta yhden käynnin malliin voidaan vuosittaisia potilas- ja toimenp-
idemääriä kasvattaa edelleen. Suunnitelmissa on soveltaa samaa toimintamallia toisessa 
hammashoitolassa syksystä 2016 alkaen
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Vaasa - Doctagon

Tutkimus
Vaasan kaupunki ulkoisti hoivakotiensa lääkäripalvelut lääkäriyhtiö Doctagonille sopimuk-
sella, joka oli kymmenen kertaa kalliimpi kuin aikaisempi palvelu kaupungin omana toi-
mintana. Doctagonin palvelu perustui hoivakotien kaikkien asukkaiden alkukartoitukseen ja 
sen pohjalta tehtävään hoitosuunnitelmaan.  Hoidon toteuttamisen tukena on 24/7 toimiva 
lääkäripäivystys, johon hoitaja saa videoneuvotteluyhteyden jokaisesta hoivakodissa. Toimint-
amallilla pyritään tukemaan etälääkärimallilla hoivakodin työntekijöitä pitämään asiakkaat 
hoitotasapainossa ja välttämään tarpeetonta terveyspalveluiden käyttöä.

Tulokset
Hoivakotien asukkaiden tarvitsemien muiden terveydenhuollon palveluiden, kuten terveysk-
eskuksen vuodeosaston, poliklinikan ja erikoissairaanhoidon, käyttö on vähentynyt huomat-
tavasti. Tämä on tarkoittanut myös ambulanssikyytien vähentymistä. Aikaisempi palvelujen 
käyttö maksoi noin kaksi miljoonaa euroa ja uusi malli kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa euroa. 
säästöä syntyi puoli miljoonaa euroa yhdentoista kuukauden aikana. Huomioitava on, että 
vanhusten hoito pystyttiin toteuttamaan entistä useammin hoivakodin puitteissa.

 Kustannusvaikutus -44%

 Tulos, kiinteät kustannukset lisättynä -28%

ennen
jälkeen

ennen
jälkeen

KUSTANNUSVAIKUTUKSET ENNEN JÄLKEEN 

ERIKOISSAIRAANHOITO*    1 231 385 €        786 467 €  

PERUSTERVEYDENHUOLTO       579 752 €        247 233 €  

ENSIHOITO         45 248 €          20 382 €  

  PÄIVYSTYSKÄYNNIT         67 889 €          31 950 €  

KUSTANNUSVAIKUTUKSET YHTEENSÄ    1 924 274 €     1 086 032 €  

KUSTANNUKSET 

  KIINTEÄT         31 349 €        321 844 €  

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ         31 349 €        321 844 €  

TULOS    1 955 623 €     1 407 875 €  
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5. Kuusi teesiä 
innovaatioiden 
syntyyn

Miten sote-uudistuksen tulisi tukea 
innovaatioiden syntyä ja leviämistä?

Teesi 1: Uuteen sote –järjestelmään ei saa sisällyttää rakenteita, jotka 
ehkäisevät innovaatioiden syntymistä ja leviämistä.

Teesi 2: Järjestäjä ja tuottajat on eriytettävä.
Kullakin alueella tulee olla Järjestäjä, jonka tehtäviin kuuluu palveluverkon ohjaus valtion 
asettamissa puitteissa.  Jos Järjestäjällä on myös tuotantovastuu, syntyy monopolin riski, 
josta seuraa, että mikään ei erityisesti kannusta innovaatioihin. Viranomaispäätökset ja 
niiden valmistelu on organisoitava erikseen.

Teesi 3: Järjestäjän tärkein tehtävä on ylläpitää palvelutuotannon 
dynamiikkaa. 
Eri toimijoiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta on seurattava. Markkinoilla on oltava aito 
mahdollisuus uusille toimijoille ja toimintatavoille, jotka parantavat vaikuttavuutta. Kaikilla 
tuottajilla tulee olla aidon kilpailutilanteen tuomat kannusteet ja uhat. 

Järjestäjän on segmentoitava markkina järkeviin kokonaisuuksiin ja luotava niille asianmu-
kaiset kannustinmallit, esimerkiksi perusterveydenhuoltoon ja päivystykseen kapitaatiomal-
lit, episodeihin palvelusetelit ja jatkuvaan hoivaan vuosikorvaukset. 

Teesi 4: Kaikkien julkisesti rahoitettujen palvelutuottajien on raportoitava 
keskeiset tunnusluvut julkisesti. 
Mittaamisen perustaksi on otettava vaikuttavuus potilaskohtaisissa palvelukokonaisuuksis-
sa. Julkinen raportointi mahdollistaa järjestämisalueiden vertailun.

Teesi 5: Potilaan valinnanmahdollisuuksia on tuettava. 
Järjestäjän on huolehdittava siitä, että kansalaisilla on käytettävissään riittävä tieto valinto-
jensa perustaksi.

Teesi 6: Jotta valinnoilla olisi merkitystä, rahan on seurattava potilasta.
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