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Sote-uudistuksen lainsäädännöllinen loppusuora on parhaillaan menossa. Jos Juha Sipilän hallituksen
tavoitteet toteutuvat, on koko sotelakipaketti hyväksytty eduskunnassa
kesäkuun 2017 loppuun mennessä
(1). Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestelmäuudistuksen tarpeellisuudesta vallitsee suuri yksimielisyys.
Samoin sen tavoitteet mm. palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden,
sosiaali- ja terveydenhuollon integraation ja sote-palvelujen asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi saavat
laajalti kannatusta. Uudistuksen
toteuttamistapa jakaa sitten mielipiteitä voimakkaasti.
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Asiakastyytyväisyyden julkinen arviointi – valinnanvapauden välttämätön osa

Soten valinnanvapaus
Eräs keskeinen tapa parantaa terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä
on lisätä potilaan valinnanvapautta. Jo vuonna 2011 voimaan tullut
terveydenhuoltolaki lisäsi asiakaslähtöisyyttä mahdollistamalla valinnanvapauden ensin perusterveydenhuollon yksiköiden välillä ja
sitten laajentamalla valinnanvapauden erikoissairaanhoidon palveluihin vuoden 2014 alusta lähtien (2).
Vaikka tätä kolme vuotta toiminutta
kiireettömän hoitopaikan valinnan
järjestelmääkään ei olla saatu täysin valmiiksi, tulee sote-uudistuksen
mukainen suora valinnanvapaus
entisestään laajentamaan potilaan
vaikutusmahdollisuuksia oman hoitopaikkansa valintaan.
Jotta potilas pystyisi tekemään rationaalisen valinnan, tarvitsee hän
sen tueksi tietoa. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinnan
ratkaisevat pääsääntöisesti potilaan
omat aikaisemmat kokemukset hoitopaikasta, lähettävän lääkärin suositus sekä suunnitellun hoitopaikan
maine (3). Hoitopaikan maineesta käsitys muodostuu tutkimusten

mukaan enemmän suusta suuhun
menetelmällä kuin hakemalla ja
vertaamalla tietoa hoidon laadusta
ja hoitotuloksista. Terveydenhuollossakin hoitopaikan brändillä on
kohtalaisen suuri merkitys potilaan
valinnalle. Tunnettu sairaala houkuttelee potilaita, vaikka sairaalan
rakennukset olisivat umpihomeessa
ja käytännön hoidon toteuttaisivat
alaan vasta erikoistumassa olevat lääkärit. Teoreettisesti ajatellen markkinaehtoisesti toimivassa terveydenhuoltojärjestelmässä hoidon laadun
pitäisi kuitenkin vaikuttaa potilaan
valintaan, jos potilaan palvelusta
maksama hinta pysyy vakiona (4).

Julkinen tietotuotanto
valinnanvapauden tukena
Jotta hoitopaikan valinta tapahtuisi
rationaalisesti, pyrkivät eri viranomaiset tuottamaan laatutietoa terveydenhuoltojärjestelmän ja potilaan
käytettäväksi (5). Tietoa tuotetaan
osin terveydenhuollon toimintayksikön tasolla, mutta sitä (esimerkiksi
potilasturvallisuuden osalta) pyritään tuottamaan myös yksittäisen
lääkärin antamasta palvelusta (mm.
potilasvahinkotilastot). On myös
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mahdollista tuottaa lääkärikohtaista mintayksiköstä saamastaan palvelusta.
tietoa palvelun käyttäjän asiakastyy- Kyselyn pohjana on yhdentoista valtyväisyydestä.
takunnallisesti suunnitellun kysymykOn huomattava, että valtaosa terve- sen lista, joista viimeisessä kysytään
ydenhuollon toimintayksiköistä koo- suosittelisiko vastaaja ao. palvelua.
tusta laatutiedosta on tarkoitettu ter- Tämä kysymys on lähellä esimerkiksi
veydenhuollon ammattilaisia varten. Englannin NHS:n asiakastyytyväisyyVain pieni osa kootusta tiedosta on po- den mittaamiseen käyttämää Friends
tilaalle aidosti ymmärrettävää, koska and family test (FFT) -kysymystä (7),
laatutiedon tulkinta voi edellyttää sy- jota esim. HUS on käyttänyt oman asiavällistä tietoa mm. hoidon porrastuk- kastyytyväisyytensä mittaamisessa.
sesta tai käytettävistä lääketieteellisistä
Palveluvaaka-nettiportaalin ongelhoitomenetelmistä. Esimerkiksi sairaa- mana on sen vähäinen käyttö ja kylakuolleisuus on käsitteenä sinänsä symysten avoimuus kenelle tahansa
helposti ymmärrettävä. Kuolleisuuse- netinkäyttäjälle, mikä heikentää arrot sairaaloiden välillä voivat kuiten- viointien luotettavuutta. Esimerkiksi
kin johtaa potilasta harhaan, jos potilas aprillipäivän 1.4.2017 tilanteessa haei ymmärrä, että kaikkein vaikeimpien kusanalla ”Espoo ja lääkäri” löytyi Paltapausten hoito on keskitetty joihinkin veluvaaka -portaalista yhteensä vain
sairaaloihin. Toisaalta yksittäisiä laa- kuusi arviointia, jotka nekin koskivat
tuparametreja voi olla saatavilla niin yksinomaan hammaslääkäripalveluja.
runsaasti, ettei edes ammattilainen Samalla kun katselin arvioita, olisin
pysty laatimaan niistä käyttökelpoista myös voinut kirjoittaa jokaisen toimivertailua. Näin kävi esimerkiksi Hol- pisteen osalta oman arvioni, vaikken
lannissa, jossa virallisesti koottavan 62 näitä palveluja ole itse käyttänytkään.
laatuparametrin kokonaisuus oli niin Palveluvaaka -portaalin tiedot ovat siis
laaja, etteivät ammattialttiita tiedon manipulaisetkaan jaksa tehdä
loinnille eli trollauksellaatuvertailua sairaa- Terveydenhuollossakin hoitole, kuten termi kuuluu.
paikan brändillä on kohtalailoiden välillä (6).
Wikipedia määrittelee
Terveydenhuolto- sen suuri merkitys potilaan
tuon termin ”propalain voimaantullessa valinnalle. Tunnettu sairaala
gandan levittämiseksi
Terveyden- ja hyvin- houkuttelee potilaita, vaikka
tai ahdistuksen aiheuttamiseksi osana
voinnin laitos sai teh- sairaalan rakennukset olisivat
informaatiosodantäväkseen tuottaa poti- umpihomeessa ja käytännön
laiden saatavaksi tietoa hoidon toteuttaisivat alaan
käynnin operaatiota.”
terveydenhuollon asia- vasta erikoistumassa olevat
Käytännössä tarkoituksellisen informaakastyytyväisyydestä. lääkärit.
tion levittäminen on
Mallit asiakastyytyväisyyden raportoinnista
myös osa kaupallisen
kopioitiin matkailu- ja ravintola-alalta, nettimaailman arkipäivää. Pienellä
jossa TripAdvisor-sovelluksen kaltai- hakemisella netistä (esim. termillä
set nettipalvelut julkistavat käyttäjien ”Get likes”) löytyy yrityksiä, jotka ovat
kokemuksia esimerkiksi ravintoloista erikoistuneet tykkäyksiin eli tukevat
tai hotelleista. Terveyden- ja hyvin- jotain tuotemerkkiä siitä tykkäämällä
voinnin laitos ylläpitää Palveluvaaka tai vastaavasti esittävät kritiikkiä toista
-verkkoportaalia, jonne potilaat – tai tuotemerkkiä kohtaan. Markkinahinta
kuka muu hyvänsä – voivat kertoa netin kautta hankitulle 1000 tykkäykkokemuksiaan terveydenhuollon toi- selle on sanomalehtitietojen mukaan
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20 euroa eli tykkäysten hankkiminen
omalle palvelulle ei ole edes kovin kallista (8).
Jos asiakasarvioinneille halutaan
antaa merkitystä esimerkiksi terveydenhuollon toimintayksikön valinnassa, tulisi varmistaa, että asiakasarvioinnit ovat todellisia ja oikeiden
asiakkaiden tekemiä. Tämä taas tekee
asiakasarvioinnin järjestämisestä teknisesti jo kohtuullisen monimutkaista.

Asiakasarvioinnin pätevyys ja
luotettavuus
Lääketieteessä on totuttu ajatukseen,
että mittauksen tuottamat tulokset
ovat sekä päteviä (mittaavat haluttua
asiaa) että luotettavia (samaa otosta
uudelleen tutkittaessa saadaan sama
tulos). Valitettavasti terveydenhuollon
asiakastyytyväisyyden mittaamisen
osalta on hyvin vähän tutkimusnäyttöä sen suhteen, että käytetyt asiakastyytyväisyyden mittausmenetelmät
varmuudella kuvaisivat potilaan saamaa palvelukokemusta tai terveyshyötyä. Tämä johtuu pitkälti siitä,
että terveydenhuoltoon tuodut asiakastyytyväisyyden mittaamistavat on
suoraan kopioitu muilta toimialoilta,
eivätkä ne kovin hyvin ota huomioon
sairaanhoidon erityispiirteitä. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen terveydenhuollossa vaatiikin lisää tutkimusta, sillä hoidon aito potilaslähtöisyys on
tärkeä osa terveydenhuollon laatua (9).
Keskeisimmät asiakastyytyväsyysmittauksen pätevyysongelmat liittyvät
potilaan vaikeuteen erottaa sairauden
aiheuttamaa epämukavuutta ja kärsimystä ja niihin liittyviä negatiivisia
tuntemuksia hoidon ja sairaanhoidon
palvelun asianmukaisuuden arviosta.
Käytännön esimerkkinä asiakasarviointien vaikeudesta voi käyttää potilaiden valelääkäristä poliisitutkinnassa antamia arvioita: Potilaat olivat
varsin tyytyväisiä heidän toiveisiinsa
myötämielisesti suhtautuvaan henErikoislääkäri 2/2017 • 27 vsk
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kilöön, vaikka näiden toiveiden mukaan toteutetut hoidot vaaransivat
potilaan hengen ja terveyden. Myös
monet vaihtoehtohoidot perustuvat
pitkälti juuri potilaan kokemukseen
hoidon miellyttävyydestä, jolla potilasta houkutellaan tällaisen palvelun
käyttäjäksi. Oma kokemukseni tuhansien potilasmuistutusten virrasta yli 10
vuoden ajalta on lisäksi se, että potilaat
ovat ymmärrettävästi usein tyytymättömiä, jos he eivät parane. Vaikeiden
ja parantumattomien sairauksien hoidon ja vaikkapa yksittäisen perusterveydenhuollon vastaanottokäynnin
asiakastyytyväisyyden arvioiminen
samalla mittarilla on lähtökohtaisesti
vaikeaa. Näillä yksittäisillä esimerkeillä
pyrin osoittamaan sen, että ilman asiakastyytyväisyysmittarien pätevyyden
osoittamista on asiakastyytyväisyystuloksia vaikea ottaa laajaan käyttöön
terveydenhuollon kehittämisessä. Käytetyn asiakastyytyväisyyden mittarin
pätevyys tulisi osoittaa erikseen erilaiErikoislääkäri 2/2017 • 27 vsk

sissa hoitotilanteissa.
Asiakastyytyväisyysmittausten
luotettavuusongelmat liittyvät esimerkiksi mittaushetken valintaan. Laboratoriotutkimusten osalta tiedetään
erittäin hyvin, että mittaustuloksissa
on vuorokausivaihtelua ja luotettavien tulosten saamiseksi mittauspiste tulee vakioida (esim. mitataan paaston
jälkeen aamulla tms.). Asiakastyytyväisyysmittausten osalta mittausajankohdan merkitystä on selvitelty vain
vähän. Useimmat avohoidon yksiköt
keräävät mittaustietoa (esim. ns. hymynaamat) välittömästi hoitokäynnin
jälkeen, mutta tämän ajankohdan valinta perustuu enemmän käytännöllisiin syihin kuin siihen, että potilaalla
juuri vastaanotolta lähdettyään olisi
hyvä käsitys hoidon onnistumisesta.
Ainakin sairaalan päivystyksessä asiakastyytyväisyystulokset vaihtelevat
merkittävästi riippuen siitä, millä hetkellä asiakastyytyväisyyttä mitataan.
Tulokset ovat HUS:n julkaisematto-

mien kokemusten mukaan parhaita
potilaan juuri (helpottuneena) poistuessa päivystyspisteestä ja huonoimpia tilanteessa, jossa potilas odottaa
päivystyksessä lääkäriä (epävarmana
tilanteestaan). Tulokset kuitenkin huononevat taas, kun potilas on ollut pari
päivää kotonaan ja huomaa esim. ongelmia jatkohoidon järjestelyissä tms.
Mittausajankohdan valinta vaikuttaa
siis hyvin merkittävästi asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksiin ja vaikeuttaa tulosten vertailua esim. eri
toimipisteiden välillä.
Eräänä erillisongelmana asiakastyytyväisyysmittausten luotettavuuden
arvioinnissa ovat otoksen koon vaihtelut ja puuttuvat arvot. Markkinatutkimuksia tekevät yritykset esittävät
saadun otoksen perusteella yleensä
arvion tuloksen vaihteluvälistä. Mitä
pienempi otos on ja mitä hajanaisemmat tulokset, sitä suurempi on tulosten
todellinen vaihteluväli. Tieteellisessä
tutkimuksessa on totuttu arvioimaan,
johtuvatko tulokset sattumasta, vai
onko havainnoidun parametrin muutos todennäköisesti todellinen. Markkinatutkimuksessa ei näin yleensä tehdä.
Puuttuvien arvojen osalta tieteellisessä
tutkimuksessa on lisäksi lukuisia ns.
imputointitapoja estää harhan syntymistä tuloksiin. Asiakastyytyväisyystutkimuksissa ei yleensä huomioida
sitä, onko kyselyyn vastaamatta jättäneissä esimerkiksi enemmän hoitoonsa tyytymättömiä kuin vastanneissa.
Kuolleet kun eivät äänestä, mutta
eivät silti välttämättä ole tyytyväisiä
hoitoonsa.

Asiakastyytyväisyysarvion esittäminen
yksittäisen lääkärin osalta
Monet terveydenhuollon toimintayksiköt panostavat tällä hetkellä asiakastyytyväisyyden kehittämiseen. Jotkut
yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköt ovat jopa alkaneet esittää
yksittäisiä lääkäreitä koskevia asia73

kastyytyväisyystuloksia kotisivuillaan jautuu mahdollisimman suuri määrä
(10). Asiakastyytyväisyyden pätevän potilaita ja ammatinharjoittajalla, että
ja luotettavan mittaamisen ongelmien hän omalla toiminnallaan edistää läälisäksi lääkäriasemaketjun sopimus- käriaseman liiketoiminnan tavoitteita.
kumppaniensa osalta tekemän julkisen Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
arvion tai työnantajan työntekijästään sopimuksen osapuolilla voi olla mojulkistamaan julkiseen arvioon liittyy lemminpuolinen (ainakin ns. hiljainen
monia juridisia kysymyksiä. Ongelmia eli konkludenttinen) sopimusvelvolliaiheuttaa mm. lääkäriasemaketjun suus edistää toista sopimuspuolta kosoikeus käsitellä yksittäisen lääkärin kevan myönteisen tiedon esittämistä
henkilötietoja tällaista käyttötarkoitus- (jos se on kummankin liiketoiminnalle
ta varten (tietosuojavaltuutettu Reijo eduksi) mutta toisaalta myös velvolliAarnio, henkilökohtainen tiedonanto). suus olla (ilman toisen osapuolen suosNiiltä osin kuin kysytumusta) esittämättä
mys on työnantajan
toisen sopimuspuolen
ja työntekijän väli- Jos asiakasarvioinneille halutaan liiketoimintaa haitsestä suhteesta, asi- antaa merkitystä esimerkiksi ter- taavaa informaatiota.
Ammatinharjoittajaassa tulee noudattaa veydenhuollon toimintayksikön
työelämän tietosuo- valinnassa, tulisi varmistaa, että
lääkärin ja lääkäriasejalain (L 759/2004) asiakasarvioinnit ovat todellisia
man välinen sopimus
määräyksiä. Työn- ja oikeiden asiakkaiden tekemiä. on yritysten välinen
antaja saa käsitellä
(business to business)
sopimus, jota arvioivain työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksi- daan aivan eri perustein kuin työsoen kannalta tarpeellisia henkilötieto- pimusta, jossa työnantajalla on aina
ja. Lääkärin saadessa esim. palkinnon direktiovalta työntekijänsä suhteen ja
taikka muun merkittävän mainetta ja voi pitkälti yksin määrittää, millaista
kunniaa tuovan tunnustuksen, voi- informaatiota yrityksen toiminnasta
daan tällaista tietoa käyttää tiedotta- esitetään julkisuuteen. Kaikkea, mitä
misessa ainakin asianomaisen lääkärin potilaasi sinusta ajattelevat, ei kumsuostumuksella. Muutoin työntekijän massakaan tilanteessa tarvitse valinsuoriutumisarviointia koskevia tietoja nanvapauden takia tuoda julkisuuteen.
ei tule esittää julkisuudessa.
Silloin kun on kyse ammatinhar- Lopuksi
joittajana toimivan lääkärin ja lääkä- Eräs keskeinen sote-uudistuksen tavoiriaseman sopimussuhteesta, perustuu te on palvelujen asiakaslähtöisyyden
oikeus asiakaspalautetietojen julki- lisääminen, jota toteutetaan lisäämällä
seen esittämiseen pitkälti kyseiseen potilaan valinnanvapautta terveyspalsopimukseen. Jos sopimuksessa ei ole velujen tuottajan suhteen. Valinnan
asiasta erityisiä määräyksiä, kannattaa tekeminen edellyttää, että potilaalla
asiakastyytyväisyystiedon keräämis- ja on käytössään tietoja muun muassa
esittämistavasta ensin keskustella sopi- palveluntuottajaa aiemmin käyttämuskumppanin kanssa. Yleisenä so- neiden potilaiden asiakastyytyväipimusoikeudellisena lähtökohtana täl- syydestä. Asiakastyytyväisyyden mitlöin on, että molemmilla osapuolilla on taamiselle terveydenhuollossa ei ole
tavoitteena sopimuksen tarkoituksen olemassa kovin päteviä ja luotettavia
toteuttaminen eli lääkäriasemalla huo- mittaustapoja, joten asiakastyytyväilehtia siitä, että sopimuksen sen kanssa syystulosten vertailuun tulee suhtautehneelle ammatinharjoittajalle oh- tua vielä kriittisesti. Yksittäistä lääkäriä
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koskevien asiakastyytyväisyystulosten
julkaiseminen työnantajan toimesta ei
työelämän tietosuojalain asettamien
rajoitusten takia ole hyväksyttävää.
Ammatinharjoittajana toimivan lääkärin taas kannattaa sopia lääkäripalveluyrityksen kanssa erikseen siitä, mitä
asiakastyytyväisyystietoja sopijapuolet
antavat julkisuuteen.
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