Terveyskeskusten
mahdollisuus:
vaikuttavuus kasvuun
etä- ja virtuaalipalveluilla

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on tunnetusti yksi maailman parhaista. Haaste on
heitetty, sote-palveluiden kustannukset jatkavat voimakasta kasvuaan ja samalla maksajien eli työ
ikäisten suhteellinen osuus väestöstä laskee. Osaajapula ja ruuhkat terveysasemilla ovat monissa
kunnissa arkipäivää.
Kalleinta on olla tekemättä mitään. Terveysalan johtajien kannattaa pysähtyä pulman ääreen pohtimaan, miten palveluiden yhdenmukainen saatavuus ja hoidon laatu varmistetaan tulevaisuudessa. Tarkastelemme tässä materiaalissa terveyspalveluiden vaikuttavuuden kehittämistä esimerkki
kunnan ja sen terveyskeskusten kautta.

Case-esimerkki:

Vaikuttavat terveyspalvelut vaativat
toimintamallien ja rakenteiden muutosta
Tämän päivän haasteet eivät ratkea vain resursseja lisäämällä tai pelkästään digiratkaisuja
kehittämällä. Hoidon tarpeen arvioinnilla ja ohjauksella, etähoidolla sekä toimintojen virtualisoinnilla
parannetaan merkittävästi niin palvelun laatua kuin hoidon ja talouden vaikuttavuutta.
Tarkastelemme tässä Case-esimerkissä juuri näiden osa-alueiden kehittämistä ja tuomme esiin saavutettavissa olevat hyödyt hoidon laadun sekä säästöjen näkökulmasta.
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Esimerkkikunta

Nykytilanne

Asukkaita perusterveydenhuollon järjestämisalueella

55 000
5 terveysasemaa

Terveysasemille on vaikea saada lääkäreitä.
Osa hoitajista eläköitymässä lähiaikoina.

Puheluita päivässä

Puheluita kuukaudessa

400

12 000

Keskimääräinen
puhelinpalvelun jonotusaika

40 %

5 min

soittajista luovuttaa jonotuksen ja
hakeutuu suoraan vastaanotolle.

Vastausprosentti keskimäärin

60 %

Vastausprosentti lasketaan ja raportoidaan eri asemilla eri tavoin.

●● Jokaiselle alueelle oma puhelinnumero ja
hoitohenkilökunta , eikä yhtenäisiä ohjausmalleja.
●● Puhelinpalvelua tuotetaan alueen jokaisella
terveysasemalla varsinaisen hoitotyön ohella
arkisin 8-16, ajanvaraus arkiaamuisin ja päivällä takaisinsoittoja. Iltaisin ja viikonloppuisin
yhteispäivystys.
●● Puhelinpalvelun hoitajamitoitus on noin
16 henkilötyövuotta (sairaanhoitajaa) ja puolitoista esimiesvuotta.
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●● Soiton syitä, asiakkaan oireita, suunnitelmaa
hoidon tarpeesta tai jatko-ohjauksesta ei
kirjata, mitata eikä raportoida säännöllisesti.
Asiakastyytyväisyyttä ei mitata.
●● Sähköinen ajanvaraus käytössä. Etähoitoon
liittyviä toimintamalleja ei käytössä (esim.
etälääkäripalvelu).
●● Käyntejä terveysasemilla yhteensä
250.000 kpl vuodessa.
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Nykyisen puhelinpalvelun tuottamisen operatiiviset kustannukset
●● Hoitajatyön normaaliajan työn palkka
kustannukset, vuosiloma- ja sivukulut,
poissaolot, koulutukset, lomitukset sekä
mahdolliset sijaistukset.
●● Esimiestyön kustannukset toiminnan kehittämisen, johtamisen ja vuorosuunnittelun
osalta.

●● Järjestelmä- sekä IT-infrastruktuurin yllä
pitoon ja kehittämiseen kuuluvat välittömät
kustannukset.
●● Hallinnon yleiset kulujyvitykset, toimitila
kustannukset ja vakuutusmaksut.

Edellä kuvatun puhelinpalvelun tuottamisen
laskennallinen operatiivinen kustannus

75 000–80 000 €/kk
Käytännössä havaittuja haasteita
●● Palvelun tuottamia hyötyjä ja vaikuttavuutta
ei ole mahdollista laskea yhteisten mittareiden ja raportoinnin puutteiden vuoksi.

●● Sähköisen ajanvarauksen tuoma helppous
sekä puhelinpalvelun heikko saatavuus lisäävät asiakaskäyntejä terveyskeskuksissa.

●● Lääkäri- ja hoitajavastaanotot ruuhkautuvat. Osa käynneistä olisi voitu hoitaa myös
etänä tai kotihoidon ohjeilla ensimmäisen
yhteydenoton aikana.

●● Hoitoketju ei toimi parhaalla mahdollisella
tavalla.
●● Henkilökunta kuormittuu.

●● Suunnitelma hoidon tarpeesta ja jatko-
ohjauksesta puuttuu usein.
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Kuinka saada vaikuttavuus nousuun
Esimerkkikunta haluaisi kehittää terveysasemiensa hoidon tarpeen arviointia ja ohjausta sekä
etähoitoa kohti tavoitetilaa
●● Virtuaaliseen etätyöhön erikoistuneet
sairaanhoitajat tuottavat keskitetyn palvelun monikanavaisesti puhelimen, chatin ja
videoyhteyden välityksellä.
●● Yksi puhelinnumero palvelee koko alueella.
●● Asiakasvirta saadaan hallintaan, kun puhelimitse, sähköisesti ja vastanotolla asioivien
hoitaminen alkaa yhteneväisesti ja johdonmukaisesti koko alueella ja heti ensimmäisestä kontaktista.
●● Työtä tekevät kokeneet, puhelintyöhön
keskittyvät hoitajat, jotka tekevät nopeasti
laadukkaan arvion, oikean ohjauksen sekä
kirjaukset.

●● Hoidon tarpeen arvioinnin kirjaaminen on
rakenteista ja ohjauksen vaikuttavuutta
mitataan.
●● Käytössä on riittävät resurssit, jonka ansiosta
palvelu skaalautuu eri vuorokauden aikoina
sekä ruuhkahuippuina.
●● Käytössä etähoitoon liittyvät digiratkaisut
sekä etälääkärikonsultointi ja etälääkäripalvelu.
●● Palvelussa käsitellään oirenavigaattoreiden
kautta tulleet yhteydenotot sekä osa asiakkaista hoidetaan ilman käyntiä vastaanotolla.
●● Puhelut tallennetaan ja puheludata kerätään
kehittyneillä tietojärjestelmillä.

●● Hoitajatyön virtualisoinnin kautta hoitajat pystyvät hoitamaan suuremman osan
yhteydenotoista etänä

Toiminnan kehittämisen hyödyt
●● Vastausaika kaikkina palvelun aukioloaikoina
keskimäärin alle kaksi minuuttia.
●● Vastausprosentti nousee ja on keskimäärin
90. Takaisinsoittopalvelulla vahvistetaan
tavoittavuutta.

Rakenteinen kirjaaminen ja
järjestelmistä saatava
data mahdollistavat
vaikuttavuusperusteisen
johtamisen ja kehittämisen.
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●● Etälääkäripalveluilla asiakkaita hoidetaan
yhteydenoton aikana ja etänä, ilman ohjausta
vastaanotolle.
●● Vastaanottojen ruuhkautuminen vähenee ja
vapauttaa resursseja asiakaskohtaamisiin,
jotka edellyttävät vastaanotolla käyntiä.

Hoidon tarpeen arvioinnilla ja
ohjauksella sekä etähoidolla
lisätään merkittävästi hoidon
vaikuttavuutta ja tuottavuutta.
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Yhdenmukainen palvelupolku tuo
huomattavan muutoksen
Nykytilanne

Tavoitetila

Jokaisella terveysasemalla
oma palvelupuhelinnumero

Sama palvelupuhelinnumero
koko alueella

eri puhelinnumeroa

puhelinnumero

Puhelintyötä tehdään
varsinaisen hoitotyön ohella

Sairaanhoitajat ovat
erikoistuneet puhelintyöhön ja
etähoitamiseen

Ei etälääkärikonsultointia
eikä etälääkäripalvelua

Käytössä etähoitoon
liittyvät digiratkaisut sekä
etälääkärikonsultointi ja
etälääkäripalvelu

Soiton syitä, asiakkaan oireita,
suunnitelmaa hoidon tarpeesta tai
jatko-ohjauksesta ei kirjata

Puhelut tallennetaan ja
niiden data kerätään
kehittyneillä tietojärjestelmillä

Hoitoon pääsy on usein vaikee ja
hidasta. Tarpeettomia käyntejä
terveysasemilla

Hoito alkaa heti ensimmäisestä
kontaktista. Osa asiakkaista
voidaan hoitaa ilman varsinaista
käyntiä vastaanotolla

Palvelun saatavuus
optimoidaan ruuhkahuippujen
ajaksi arkiaamuille

Riittävien resurssien ansiosta
toiminta ja palvelut skaalautuvat
eri vuorokauden aikoina
sekä ruuhkahuippuihin
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Yhdenmukaisilla palveluilla on
vaikuttavia hyötyjä
Nykytilanteen haasteet
Keskimääräinen
puhelinpalvelun jonotusaika
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Muutosten hyödyt
Keskimääräinen
vastausaika

<

2

minuuttia

minuuttia

Keskimääräinen
vastausprosentti

Keskimääräinen
vastausprosentti

60

90

Lääkäri- ja
hoitajavastaanotot
ruuhkautuvat.

Asiakkaita hoidetaan yhteydenoton
aikana, ilman ohjausta vastaanotolle.
Vastaanotoille pääsy helpottuu niille,
jotka tarvitsevat käynnin kivijalassa.

Henkilökunta kuormittuu.

Vastaanottojen ruuhkautuminen
vähenee ja vapauttaa resursseja
asiakaskohtaamisiin, jotka
edellyttävät vastaanotolla käyntiä.

Palvelun tuottamia hyötyjä ja
vaikuttavuutta ei ole mahdollista
laskea yhteisten mittareiden ja
raportoinnin puutteiden vuoksi.

Rakenteinen kirjaaminen ja
järjestelmistä saatava
data mahdollistavat
vaikuttavuusperusteisen
johtamisen ja kehittämisen.
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Paremman vaikuttavuuden kautta syntyneet laskennalliset säästöt
Tehokkaamman arvioinnin ja ohjauksen avulla vähennetään vastaanottokäyntejä
kivijalassa 4-5 % vastatuista puheluista
Kotihoito-ohjeilla hoidettuja asiakkaita kuukaudessa

430-540

Kotihoito-ohjeilla hoidettuja asiakkaita vuodessa

5 100-6 500
Vaikuttavuuden lisäys (€/vuosi*) noin

280 000–350 000
Etälääkäripalveluiden avulla voidaan hoitaa arviolta 30–40% vastatuista puheluista
Etälääkäripalveluilla voidaan hoitaa

3200–4300
yli 51 000
asiakasta/kk

asiakasta/vuosi

Vaikuttavuuden lisäys (€/vuosi*) noin

2.3 M€

Kustannusvaikuttavuuden lisäys yhteensä vuodessa

2.6–2.7 M€

Palvelu on mahdollista tuottaa laadukkaasti ja aiempaa tehokkaammin, jolloin saavutetaan myös
merkittäviä operatiivisia säästöjä. Näistä lisää jäljempänä.
* Vaikuttavuuslaskennan pohjana käytetyt olettamat: Terveyskeskuksen sairaanhoitajan vastaanottokäynti = 55 €.
Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynti = 95 €.
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Mitä tavoitetilan saavuttaminen
vaatii ja maksaa?
Kuten casesta huomataan, vaikuttavalla tavalla toteutetuilla etäpalveluilla ja virtualisoinnilla sekä
arvioinnilla ja ohjauksella voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Edellä kuvatun kaltaisen toiminnon
pystyttäminen vaatii investointeja ja resursseja sekä paljon aikaa, johtamista ja osaamista. Omin voimin tehtynä tämä vie aikaa 1-3 vuotta.

1.

Hoidon tarpeen arvioinnin, ohjauksen ja etähoidon
sekä toimintojen virtualisoinnin tulisi olla jokaisen
terveysjohtajan agendalla.

2.

Esimerkissä kuvattu palvelu on monen tahtotila,
mutta usein ajatellaan, että palvelu toteutuu helposti
vain lisäämällä resursseja.

Lue lisää aiheeseen liittyen: ”TOP 8 Myyttiä arvioinnin, ohjauksen ja etähoitamisen kehittämisessä” sekä ”10 Askelta
vaikuttavan arvioinnin, ohjauksen ja etähoidon kehittämiseen”

Juuri tätä varten on olemassa laadukkaita ja vastuullisia toimijoita, kuten Luona. Me toimimme julkisen sektorin kumppanina ja palvelutuotannon täydentäjänä ja voimme tarjota terveysasemille edellä
kuvatun, toimivan ja käytännössä testatun palvelun käyttöön erittäin nopealla aikataululla - ja juuri
kunnallesi räätälöitynä mallina..
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Merkittävät operatiiviset säästöt
Luona tuottaa case-esimerkin kaltaisen palvelun laadukkaasti ja vaikuttavasti, tuoden kunnalle merkittävät laskennalliset säästöt verrattuna itse tuotettuun. Hoidon vaikuttavuuden myötä saavutettujen säästöjen lisäksi kustannusvaikuttavuutta lisää operatiivisen tehokkuuden kasvu, joka caseesimerkin luvuilla on laskennallisesti noin 160 000–200 000 €/vuodessa.

Kustannusvaikuttavuutta lisää operatiivisen tehokkuuden kasvu

160 000–200 000
€/vuodessa

Operatiivisen tehokkuuden kasvu muodostuu erityisesti tehokkaasta volyymien skaalautumisesta,
systemaattisesti kehitetystä ja tiedolla johdetusta toiminnasta, monikanavaiseen etätyöskentelyyn
erikoistuneista kokeneista hoitajista sekä resurssien että hoitajatyön optimoinnin kautta saatavista säästöistä. Laskennalliset säästöt ja vaikuttavuuden lisäys muodostavat yhdessä jopa 2.77–
2.88 M€ vuotuiset säästöt.

Operatiiviset säästöt ja vaikuttavuuden lisäys muodostavat yhdessä

2.77 M€ – 2.88 M€
vuotuiset säästöt

Miten tästä voi jatkaa?
Sote-palveluiden kehittäminen on intohimomme, joten keskustelemme mielellämme kanssasi lisää!
Tarkennamme myös mieluusti kanssasi sitä, miltä edellä esitetyt hoidon ja taloudellisen vaikuttavuuden luvut ja mittarit voisivat tarkoittaa teidän kunnassanne.
Lisäksi sivuiltamme www.luona.fi löydät lisää aiheeseen liittyvää luettavaa ja mm. referenssejämme. Ota yhteyttä, niin jatketaan keskusteluita.
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