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Sotereformin strategisten
mittareiden käyttö
yksikkökohtaisissa alueellisissa
vertailuissa

Miika Linna

UEF ja Aalto yliopisto



Johdanto – mihin selvitys keskittyi?

• Edellisessä WP5:n (IMPRO) selvityksessä tarkasteltiin eräiden indikaattoreiden
muutoksia erityyppisten alueellisten interventioiden/järjestämismallien
seurauksena (vaikuttavuus)

- Integroidut alueet

- Ulkoistetut alueet

- Em. ryhmät kokonaisuuksina

• Tässä tutkimuksessa tavoitteena selvittää, voidaanko samanlaisia keskeisiä
outcome-mittareita vertailla uskottavasti kun tarkennetaan huomio yksittäisiin
toimijoihin (tietty hyvinvointialue tai ulkoistuksen tarjonnut yritys)

- Kuinka merkittävää on variaatio?

- Mitä tulee huomioida verrokkien valinnassa, miten huomioidaan eri aikoina alkavat
‘interventiot’? Mitä alueellisia ja potilaskohtaisia tekijöitä tulisi vakioida?
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Johdanto – mitä vertailtiin?

• Strategisiksi tulosmittareiksi valittiin analyysiin 3 mittaria:

- 1) ESH:n ja PTH:n käyttö euroina per väestö

- 2) Perusterveydenhuollon keinoin estettävissä olevat ESH:n jaksot (ACSC)

- 3) Kotihoidossa olevien yli 75 v päätyminen kiireellisinä ESH:n vuodeosastojaksoille

- Mittarit 2) - 3)  esiintyvät STM:n suosituksissa (Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset 

tavoitteet vuosille 2023–2026, STM  2022:18)

• Mittareihin perustuvat indikaattorit laskettin kahdella eri tavalla

- Aikasarjoina 2015-2020 kullekin aluelle ja ajanhetkelle, jolloin interventio oli aloitettu

- Intervention aiheuttamana vaikutuksena (‘treatment effect’)

• Tarkasteltiin sekä koko terveydenhuoltoa että erillistarkasteluina 5 merkittävää
potilasryhmää/segmenttiä
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Vertailuihin valitut yksiköt/alueet

• Kvasikokeelliseen kuntatason vaikuttavuuden vertailuun valittiin ‘yksiköt’ 
seuraavasti:

- 1) Ei-integroitu alue

- 2) Integroitu alue

- 3) Ulkoistettu alue tai yksityinen yritys
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Yksikkö Interventio Kontrollialueet

A Ei-integroitu alue (1 shp) Kaikki integroidut alueet

B Integroitu alue (1 shp) Kaikki ei-integroidut alueet, pl. 

ulkoistetut

C Yhdelle yritykselle ulkoistetut

alueet

Kaikki ei-integroidut alueet

joissa ei ulkoistuksia



Kuntatason vertailuja vakioimattomasta vuosiraportoinnista: 1)  
kustannukset - palveluiden käyttö
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Kuntatason vertailuja vakioimattomasta vuosiraportoinnista: 2)  
hoidon vaikuttavuus ACSC
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Kuntatason vertailuja vakioimattomasta vuosiraportoinnista: 2)  
Yli 75v kotihoidon asiakkaiden päätyminen ESH:oon, osuus
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Vertailuissa ja vaikuttavuuden estimoinnissa käytetyt
menetelmät

• Kuntatason vertailut (kuntatason paneeliaineisto)

- (Borusyak et al. 2021) robusti estimaattori

- Iäkkään väestön osuus vakioitu

• Potilasryhmien yksilötason vertailut (insidentit alkavat kohortit, 365 vrk seuranta)

- Lasso treatment effects

- Useita kunta- ja potilastason tekijöitä riskivakioinneissa
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Kuntatason estimointi: Yksikkö A vs integroidut alueet: miten
vaikutti suhteellisesti kustannuksiin ja palveluiden käyttöön?
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Kuntatason estimointi: Yksikkö A vs integroidut alueet: miten
vaikuttavuusmittarit muuttuivat integroiduissa verrattuna A:han?
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Yksilötason potilasryhmien estimoinnit: Yksikkö A vs integroidut
alueet: miten vaikuttavuusmittari ACSC muuttui suhteellisesti?
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Kuntatason estimointi: Yksikkö B vs ei-integroidut alueet: miten
vaikutti suhteellisesti kustannuksiin ja palveluiden käyttöön?
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Kuntatason estimointi: Yksikkö B vs ei-integroidut alueet: miten
vaikuttavuusmittarit muuttuivat?
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Yksilötason potilasryhmien estimoinnit: Yksikkö B vs ei-integroidut
alueet: miten vaikuttavuusmittari ACSC muuttui suhteellisesti?
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Kuntatason estimointi: Yksikkö C vs ei-integroidut alueet: miten
vaikutti kustannuksiin ja palveluiden käyttöön?
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Kuntatason estimointi: Yksikkö C vs ei-integroidut alueet: miten
vaikuttavuusmittarit suhtautuivat ulkoistukseen?
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Yksilötason potilasryhmien estimoinnit: Yksikkö C vs ei-integroidut
alueet: miten vaikuttavuusmittari ACSC suhtautui ulkoistukseen?
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Yhteenveto kuntatason vertailujen tuloksista: 
Vaikuttavuusmittarien kehittyminen 2015-2020

• ESH:n käyttö: Variaatio suurta järjestämismallien välillä ja sisällä, osa selittynee
erilaisella väestön tarpeella. Trendit melko tasaisia yksittäisten organisaatioidenkin
tasolla. Aikasarjassa ei konvergoitumista, vuosi selvästi 2020 poikkeava.

• ACSC: Lievästi laskeva trendi yleisesti, variaatio yksiköiden välillä pysyy
samansuuruisena (integroiduissa hieman nousua)

• Yli 75 v kotihoidon asiakkaiden ESH: Trendit melko tasaista neutraalia kehitystä, 
suuria yksikkökohtaisia eroja (datan tarkistus tarpeellista)
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Yhteenveto vaikuttavuuden vertailuista: kuntatason efektit

• ESH:n käyttö: Järjestämismallin muutoksen efektin suuruuden luottamusvälit melko
suuria kuntatason vertailuissa. PTH:n osalta vielä suurempi variaatio. Yksikkö C:n 
osalta havaittiin tilastollisesti merkitsevä efekti, muissa ei. 

• ACSC: Variaatio ACSC:ssä maltillisempaa kuin esim PYLL-mittarissa, ja yksikön A 
tapauksessa havaittiin merkitsevä ero integroituihin alueisiin verratuna.

• Yli 75 v kotihoidon asiakkaiden ESH: Variaatio erittäin suurta, yksikkötason
vertailuissa epävarmuus liian suurta bnäissä kuntatason tarkasteluissa
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Yhteenveto potilasryhmäkohtaisista havainnoista

• ACSC –muutosten prosenttiyksiköt absoluuttiselta suuruusluokaltaan pieniä, 
mutta suhteelliset efektit muutoksissa melko suuria

- Potilasryhmäkohtaisissa estimoinneissa N luvut suuria (tuhansista satoihin tuhansiin) ja 
estimaattien tarkkuus vaihteli sen mukaisesti

- Useissa potilasryhmissä voitiin havaita tilastollisesti merkitsevät efektit (yksiköt B ja C)

• Yksikkö B:n  ACSC-muutoksen estimoinneissa ristiriitaiset tulokset kuntatasolla
ja potilasryhmätasolla

- Kuntatason koko populaatiota koskevissa tuloksissa riittämättömät vakioinnit?
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Johtopäätökset

• Yksikkötason tarkasteluissa merkittävää variaatiota niin kuntatason kuin yksilötason
(potilasryhmät) estimoinneissakin

- Sama hankaluus todettiin jo aiemmin rekisteripohjaisen vaikuttavuustutkimuksen (PERFECT-hanke) 
hoidon lopputulosten vertailuissa – suurissakaan potilasryhmissä ei useinkaan saatu tilastollisesti
merkitseviä eroja sairaanhoitopiirien välillä

• STM:n ehdottamista integraatiomittareista ACSC näyttää käyttökelpoisemmalta kuin yli
75v kotihoidon asiakkaiden ESH käytön osuudet, jossa suurta vaihtelua

• Tässä tutkimuksessa käytetyistä indikaattoreista palveluiden käyttö (ESH:n kustannuksina) sekä yli
75v kotihoidon asiakkaiden ESH:n käyttö tulisi adjustoida sopivilla vakiointitekijöillä

- Ehdotetut mittarit tulisi varustaa ‘käyttöohjeilla’ – ts. mitä riskivakiointeja tarvitaan, 
minkälaista koe/vertailuasetelmaa suositellaan, mitä estimointimenetelmiä voidaan käyttää


