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Huonokuuloisuus on yksi suurimmista terveyshaasteista ja sosiaalisista kysymyksistä Suo-

messa. Kustannusten lisäksi huonokuuloisuus aiheuttaa toimintakyvyn heikkenemistä. Si-

säkorvaistutehoito sopii vaikea-asteisen tai etenevän sisäkorvaperäisen kuulovian hoidoksi. 

Pro gradu -tutkielma käsittelee yksilön näkökulmasta sisäkorvaistutehoidon taloudellista 

vaikuttavuutta, hoidon vaikutuksia sekä miten taloudellista vaikuttavuutta voidaan arvioida. 

Tutkielmassa tarkastellaan, millaisia vaikutuksia hoidolla on yksilölle sekä millaista vaikut-

tavuutta hoidon avulla saavutetaan pitkällä ajanjaksolla. 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko sisäkorvaistutehoito työikäisillä taloudellisesti 

vaikuttavaa. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla sisäkorvaistutekäyttäjiä teema-

haastattelun avulla. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysia hyödyntäen. Talou-

dellinen arviointi tehtiin käyttäen IOOI-mallia (Input-Output-Outcome-Impact).  

 

Tutkielman tavoitteena oli tuottaa tietoa sisäkorvaistutehoidon taloudellisesta vaikuttavuu-

desta. Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että sisäkorvaistutehoito on yksilölle ta-

loudellisesti vaikuttavaa. Tutkimustulokset osoittavat, että arvioitaessa hoidon taloudellista 

vaikuttavuutta yksilö kiinnittää huomiota kokonaisuuteen, joka koostuu omasta olemassa-

olosta, terveydestä, rakenteiden kunnossa olemisesta ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Tut-

kielman keskeisenä tuloksena havaittiin, että sisäkorvaistutehoito vaikuttaa henkiseen hy-

vinvointiin, sosiaaliseen toimintakykyyn sekä mahdollistaa työelämässä pysymisen.  
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ABSTRACT 
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Hearing loss is one of the biggest health challenges and social issues in Finland. In addition 

to costs, hearing loss causes impaired functioning. Cochlear implant therapy is suitable for 

the treatment of severe or progressive hearing loss of the inner ear. The master's thesis deals 

with the economic effectiveness of cochlear implant treatment from the individual's point 

of view, the effects of the treatment and how the economic effectiveness can be assessed. 

The master’s thesis examines the effects of treatment on the individual and the effectiveness 

achieved through treatment over a long period of time. The aim of the dissertation is to find 

out whether cochlear implant treatment is economically effective for people of working age. 

The research material was collected by interviewing cochlear implant users through a the-

matic interview. The interview material was analyzed using content analysis. The economic 

evaluation was performed using the IOOI (Input-Output-Outcome-Impact) model. The aim 

of the dissertation was to provide information on the economic effectiveness of cochlear 

implant therapy. Based on the interviews, it can be stated that cochlear implant treatment is 

economically effective for the individual. The research results show that when assessing the 

economic effectiveness of treatment, the individual pays attention to the whole, which con-

sists of one's own existence, health, the condition of the structures and social functioning. 

As a key result of the dissertation, it was found that cochlear implant treatment affects  

mental well-being, social functioning and enables to remain in working life. 
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1. JOHDANTO 

Maailmanterveysjärjestön (WHO) arvion mukaan vuoteen 2050 mennessä yli 900 miljoo-

naa ihmistä sairastaa kuulonalenemaa. Kuulonalenema vaikuttaa elämänlaatuun, itsetun-

toon sekä sosiaalisiin suhteisiin. Sisäkorvaistutehoito sopii vaikea-asteisen tai etenevän si-

säkorvaperäisen kuulovian hoidoksi. Sisäkorvaistutekäyttäjiä on koko maailmassa noin 

600 000, Suomessa heitä on noin 1 400 (2018).  

Kuuloliiton mukaan huonokuuloisuus on yksi suurimmista terveyshaasteista ja sosiaalisista 

kysymyksistä Suomessa. Kuulon aleneminen heikentää kykyämme kommunikoida ja vai-

kuttaa elämäämme. Suomessa jonkinasteinen kuulonalenema on noin 800 000 henkilöllä, 

ja koko maailmassa vastaava luku on noin 250 miljoonaa. Suomessa työikäisistä joka kym-

menennellä ja 65-vuotiaista jo runsaalla kolmanneksella on jonkin asteinen kuulonalenema. 

Työvoiman ikääntyessä ja eläkeiän noustessa huonokuuloisten määrä työelämässä kasvaa. 

(Kuuloliitto, 2019) 

Kuulovammaisilla on suurentunut riski eristäytyä ja kärsiä mielenterveyden ongelmista tai 

masennuksesta. Lisäksi kuulovammalla on todettu olevan yhteys myös dementiaan. Kuulo-

vammaiset ovat valtaväestöä yleisemmin työttömiä tai alityöllistettyjä. Huonokuuloisuus 

aiheuttaa merkittäviä kustannuksia sekä yksilölle että julkisille sosiaali- ja terveyspalve-

luille. Tutkielman tarkoituksena on kartoittaa sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikutta-

vuutta yksilölle sekä mistä kustannuksista voidaan pitkällä aikavälillä säästää, kun on pää-

dytty sisäkorvaistutehoitoon.  

Päätöksenteossa nousevat tärkeään rooliin taloudelliset arvioinnit. Jotta käytettävissä olevia 

keinoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti, tulee olla tietoa eri vaihtoehtojen taloudel-

lisesta vaikuttavuudesta. Kustannusvaikuttavuusanalyysi on päätöksenteossa työkalu, jonka 

avulla perustellaan jonkin resurssin käyttöä. On ensiarvoisen tärkeää osoittaa, että toimen-

pide joka valitaan, on taloudellisesti vaikuttavaa. (Tuominen 2004, 2–3) Sisäkorvaistute-

hoidon taloudellisesta näkökulmasta tehtyä tutkimusta ei ole Suomessa lainkaan tarjolla.   

Sisäkorvaistutehoito on ryhmätyötä. Onnistuneeseen tulokseen pääsemiseksi tarvitaan lää-

ketieteellisen ja teknisen osaamisen lisäksi myös psykologista ja sosiaalista tukea sekä pu-

heterapiaa. Avuntarve arvioidaan aina yksilökohtaisesti. (Kokkonen, Mäki-Torkko, Roine, 

Ikonen 2009) 
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Tutkielmassa tarkastellaan sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta yksilölle sekä 

miten taloudellinen vaikuttavuus ja sen arviointi voidaan toteuttaa.  Lisäksi pyritään tunnis-

tamaan sisäkorvaistutehoidon kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Taloudellisen vaikuttavuu-

den arviointi tehtiin käyttäen IOOI-mallia (IOOI = input – output – outcome – impact). 

Suomessa huonokuuloisista on tehty varsin vähän tutkimuksia etenkin, kun kyseessä on 

muu kuin lääketieteellisestä näkökulmasta tehty tutkimus. Aikaisempia tutkimuksia ei sisä-

korvaistutehoidon taloudellisen vaikuttavuuden aiheesta ole Suomessa tehty 

 

1.1 Kirjallisuuskatsaus 

Sisäkorvaistutehoidon taloudellisia vaikutuksia tai vaikuttavuutta ei ole Suomessa aiemmin 

tutkittu, ei yhteiskunnan kuin potilaankaan näkökulmasta. Kansainvälisiä tutkimuksia sisä-

korvaistutehoidon kustannuksista ja vaikuttavuudesta on viime vuosina tehty enenevässä 

määrin. Ulkomaisissa tutkimuksissa on mm. todettu seuraavaa: uusi kuuloteknologia on 

kustannustehokas hoitomuoto (Morris, 2012; Perez & Edmonds, 2012; Bond, 2009), sisä-

korvaistutteiden käyttö lisää työllistymismahdollisuuksia sekä ansaintamahdollisuuksia 

(Kochkin, 2010; Clinkard, 2015) Lisäksi on todettu, että niissä Euroopan maissa, joissa 

kuuloteknologiaa käytetään eniten, muiden terveyspalveluiden kulut huonokuuloisten koh-

dalla ovat alhaisemmat (Lamb, 2018). Suomessa sisäkorvaistutekäyttäjistä on tehty tutki-

muksia mm. ikääntyneiden sisäkorvaistutehoidosta, aikuisena sisäkorvaistutteen saaneen 

kieli-identiteetistä sekä sisäkorvaistutekuntoutuksen tuomista muutoksista potilaan arkielä-

mään, mutta näissä tutkimuksissa taloudellista vaikuttavuutta on vain sivuttu.  

Suomessa ei ole tutkittu sisäkorvaistutehoitoa ja sen vaikuttavuutta taloudellisesta näkökul-

masta. Huonokuuloisista on ylipäätään tehty vähän tutkimusta, erityisesti muilla tieteen-

aloilla kuin lääketieteessä. Suomessa kustannusvaikuttavuutta on tutkittu mm. MPR-roko-

tusohjelman osalta, synnytyspelon hoidon osalta ja tekonivelkirurgian osalta. Taloudellista 

vaikuttavuutta on tutkittu mm. ensihoitojärjestelmien osalta sekä tutkimalla mm. museoiden 

taloudellista vaikuttavuutta.  

Suomessa tehdyissä sisäkorvaistutehoitoon liittyvissä tutkimuksissa on kartoitettu mm. ai-

kuisten sisäkorvaistutepotilaiden elämänlaatua, lisäksi on tutkittu kuulemisen laatua, työssä 

pärjäämistä ja työstressiä. Elämänlaatu on osa sisäkorvaistutehoidon vaikutuksia, tässä tut-

kielmassa sivutaan elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä taloudellisten vaikutusten 
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näkökulmasta. Sisäkorvaistutekäyttäjistä on Suomessa tehty tutkimuksia myös ikääntynei-

den sisäkorvaistutehoidosta sekä sisäkorvaistutekuntoutuksen tuomista muutoksista poti-

laan arkielämään. Näissä tutkimuksissa on myös sivuttu kustannusvaikuttavuutta, mutta ei 

ole käsitelty asiaa syvemmin.  

Tutkielmaa varten käytiin läpi useita kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia. Monissa tut-

kimuksissa vaikuttavuus, taloudellinen vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi on jätetty 

kokonaan määrittelemättä. (Lumijärvi ym. 2001, 28) 

Kotimaisia tutkimuksia vaikuttavuuden arvioinnista on tehty joitakin. Tutkimuksissa on 

käytetty vaikuttavuuden arvioinnissa mittareina mm. 15D-elämänlaatumittaria (Roine 

2016) ja Balanced Scorecardia (BSC). (Nevakivi 2006, Silvennoinen-Nuora 2010) Tasapai-

notettua mittaristoa (BSC) on käytetty niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tasapaino-

tetun mittariston näkökulmat ovat taloudellinen näkökulma, potilas- ja asiakasnäkökulma, 

lääketieteellisen hoidon näkökulma, prosessinäkökulma sekä henkilöstön johtamisen ja toi-

minnan kehittämisen näkökulma. (Lumijärvi ym. 2001, 28) Elämänlaatumittariin perustu-

vaa hoitokustannuksiin suhteutettua muutosta on käytetty useissa kotimaisissa tutkimuk-

sissa.    

Sari Nevakivi (2006) on tutkinut Balanced Scorecardin avulla tuloskortin käyttöönottopro-

sessia Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Nevakiven mukaan mittareiden määrittäminen 

koettiin vaikeaksi. Mittariston tavoitteena on ollut varmistaa tasavertainen terveyspalvelu-

jen saanti, turvata terveydenpalvelujen toimintaedellytykset sekä parantaa vaikuttavuutta ja 

kustannusvaikuttavuutta. (Silvennoinen-Nuora 2010, 35–36) 

Reijo Sund (2008) on väitöskirjassaan tarkastellut suomalaisten rekisteriaineiston käyttä-

mistä terveydenhuollon vaikuttavuustiedon tuottamisen apuna. Sundin mukaan vaikutta-

vuuden arvioimiseksi tarvitaan tietoa siitä miten terveysongelmat ilmaantuvat sekä tietoa 

hoidon laadusta ja miten palveluita käytetään. Sundin mukaan rekisteriaineistot tarjoavat 

mahdollisuuden tuottaa tietoa terveydenhuollon vaikuttavuudesta.  

Marketta Rajavaara (2007) on tutkinut vaikuttavuuden arvioinnin tarkoituksia, peruskäsit-

teitä sekä toteutustapoja. Rajavaara on lisäksi tutkinut vaikuttavuusyhteiskunnan ilmaantu-

mista, eli kuinka sosiaalipolitiikkaa ja hyvinvointivaltion käytäntöjä tarkastellaan vaikutta-

vuuden käsitteen avulla.  
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Potilaan kokemaa terveydentilaa ja elämänlaatua mittaavaa 15D-mittauksella tehtyjä tutki-

muksia on useita. Tutkimuksissa arvioidaan hoidon kustannusvaikuttavuutta yhdistämällä 

hoidon järjestämiseen ja kustannuksiin liittyvä tieto vaikuttavuuteen. Tutkimuksia 15D -

mittauksella on tehty koskien mm. nivelreuman hoidon kustannuksia (Siekkinen 2010) ja 

vaikutusta elämänlaatuun sekä kirurgisesti hoidettujen potilaiden osalta (Lahtinen 2019).  

Silvennoinen-Nuora (2010) on väitöskirjassaan tutkinut vaikuttavuuden arviointia hoitoket-

jussa. Silvennoinen-Nuoran tuotti väitöskirjallaan tietoa, miten arvioida kokonaisvaltaista 

vaikuttavuutta, jossa otetaan huomioon myös asiakasvaikuttavuus sekä yhteiskunnallinen 

vaikuttavuus.  

Kansainvälisten tutkimusten osalta vertailu taloudelliseen vaikuttavuuteen ja sen arviointiin 

on vaikeaa, koska eri maiden terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjestelmät eroavat suu-

resti toisistaan. Kansainvälisiä tutkimuksia taloudellisesta vaikuttavuudesta ja sen arvioin-

nista on runsaasti terveydenhuollon ja lääketieteen alalta, mutta ei muiden tieteenalojen 

osalta.  

Sefton, Byford, McDaid, Hills ja Knapp teoksessaan (2002) ”Making the most of it: 

Economic evaluation in the social welfare field” toteavat, että taloudellisen arvioinnin tar-

vetta ei aina tunnisteta. Mikäli taloudellisen arvioinnin tarve tiedostetaan, odotukset talou-

delliselta arvioinnilta ovat monesti suuremmat mitä realistisesti voidaan saavuttaa. Tutki-

muksen mukaan terveydenhuollon alalla taloudellinen arviointi on melko laajalle levinnyttä, 

tutkimuksessa selvitetäänkin olisiko mahdollista siirtää samaa lähestymistapaa muille sosi-

aalisen hyvinvoinnin aloille. Taloudellisessa arvioinnissa kustannusten ja tulosten arviointi 

on tärkeää, mutta myös tavoitteiden asettaminen on keskeistä. Tutkijat suhtautuvat talou-

dellisen arvioinnin määrittämiseen käytännönläheisesti. Tutkijoiden mukaan taloudellisen 

arvioinnin tutkimisessa monitieteinen lähestymistapa on paras tapa edetä.  

 

1.2 Tutkimusaiheen esittely 

Hoitamattoman kuulovamman kustannukset on tutkimuksissa todettu suuremmaksi kuin 

hoidetun kuulovamman kulut. Hoitamattomasta kuulovammasta aiheutuu lisääntynyttä tar-

vetta muille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille. Kuulonkuntoutus on ryhmätyötä, lää-

ketieteellisen ja teknisen osaamisen lisäksi tarvitaan usein psykologista ja sosiaalista tukea 

sekä kommunikaatio-opetusta.  (Tuormaa & Lavikainen 2018) Sisäkorvaistutteen käyttö 
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kuntoutusmuotona on suuri investointi. Tässä tutkielmassa on tarkoitus arvioida mistä kus-

tannuksista voidaan pitkällä aikavälillä säästää, esim. eläkemenot, huonokuuloisen/kuuron 

aikuisen ja myöhemmin vanhuksen tarvitsema apu, mahdollisuutta suoriutua ilman tulkki-

palvelua tai saavuttaa sellainen koulutustaso, joka johtaisi veroa maksavaan yhteiskunnan 

jäseneen. Tutkielman tarkoituksena on tutkia, lisääkö sisäkorvaistutteiden käyttö työllisty-

mistä ja ansaitsemismahdollisuuksia sekä vähentääkö sisäkorvaistutehoito terveyspalvelui-

den käyttöä yhteiskunnassa. Tarkoitus on esittää myös niitä kuluja, jotka syntyvät kuulo-

vamman hoitamatta jättämisestä.  

THL:n (2019) mukaan kaikella toiminnalla on taloudelliset rajoitteet. Vaihtoehtoisten toi-

mintamuotojen tilanteessa taloudelliset resurssit tulee kohdentaa kustannusvaikuttavaan 

toimintaan. Pelkkä vaikuttavuus ei itsessään ole mielekäs tarkastelun kohde, vaan valitun 

toimintatavan tai -muodon lisäksi tulee tietää sen kustannukset. Kustannukset ovat toimin-

nasta aiheutuvat, taloudellisesti mitatut, toimintaan käytetyt voimavarat. Vaikuttavuus puo-

lestaan on valitulla toimintatavalla aikaansaatu muutos suhteessa tilanteeseen, jossa toimin-

taa ei olisi lainkaan toteutettu. Kustannusvaikuttavuus on puolestaan kustannusten muutok-

sen suhde vaikutusten muutokseen kahden vaihtoehtoisen toimintatavan välillä. (THL, 

2019) 

 

1.3 Tutkimuksen viitekehys, tavoitteet ja rajaukset 

Tutkielma koskee kauppatieteiden tieteenalaa, mutta tutkimuksen kohteen vuoksi tutkiel-

massa sivutaan myös muita tieteenaloja, kuten terveystaloustiedettä. Tämän tutkielman ta-

voitteena on tarkastella sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta empiirisen ai-

neiston ja haastattelujen avulla. Tutkielman avulla on tarkoitus tuottaa tietoa, onko sisäkor-

vaistutehoito taloudellisesti vaikuttavaa yksilölle.  

 

Tutkielmassa tarkastellaan huonokuuloisen, sisäkorvaistutetta käyttävän työikäisen koke-

muksia taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Kuulovamman tunnistaminen ajoissa 

ja kuulemisen apuvälineisiin ja kuntoutukseen investointi säästää yhteiskunnan kuluja en-

naltaehkäisevästi, kun muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ei kasva ajoissa aloite-

tun kuulonkuntoutuksen ansiosta. Aikuisten kuulovammat ovat Euroopan ja Suomenkin ta-

solla alitunnistettu terveysongelma, joka on jäänyt ulospäin näkyvien, toimintakykyä yhtä 

paljon heikentävien vammojen ja sairauksien varjoon. 
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Tutkielmassa etsitään vastauksia seuraaviin pääkysymyksiin: 

1. Miten sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta voidaan arvioida? 

2. Onko sisäkorvaistutehoito taloudellisesti vaikuttavaa? 

Pääkysymyksien tueksi on alakysymys, joiden avulla pyritään vastaamaan pääkysymyksiin 

kokonaisvaltaisemmin. 

1. Millaisia vaikutuksia sisäkorvaistutehoidolla on yksilölle? 

 

Tutkielmassa käydään läpi sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta yksilölle. Tut-

kielmassa pohditaan myös vaikuttaako sisäkorvaistutehoito elämänlaatuun tai työllistymi-

seen. Lisäksi pohditaan, onko sisäkorvaistutehoidolla vaikutuksia kustannuksiin tai millai-

sia kustannuksia hoidon tekemisestä tai tekemättä jättämisestä syntyy.  

 

1.4 Tutkimusmetodologia 

Tutkielma keskittyy sisäkorvaistutehoidon taloudelliseen vaikuttavuuteen ja sen arviointiin. 

Tutkimusaineisto kerätään teemahaastattelun avulla. Etukäteen valitut haastatteluteemat 

pohjautuvat tutkimuksen viitekehykseen ja siihen, mitä tutkittavasta ilmiöstä jo tiedetään. 

Metodi korostaa ihmisen omia tulkintoja asioista ja hänen niille antamiaan merkityksiä. 

Henkilökohtainen haastattelutilanne mahdollistaa kysymyksen toiston, selvennyksen sekä 

väärinkäsitysten oikaisun. Haastattelu voi näin ollen olla kyselyä vuorovaikutteisempi kes-

kustelu, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja hänen johdollaan. (Eskola & Suoranta 1998: 

86; Tuomi ja Sarajärvi 2009: 71–75)  

Tutkielman tutkimusaineistona ovat työikäisten sisäkorvaistutekäyttäjien haastattelut sisä-

korvaistutehoidon taloudellisesta vaikuttavuudesta, koska Suomessa aiheesta ei ole tehty 

tutkimuksia. Tutkimusaineisto kerättiin yhdeksältä suomalaiselta työikäiseltä huonokuuloi-

selta (henkilö, jonka kuulovamma on osittainen), sisäkorvaistutetta käyttävältä informan-

tilta teemahaastattelun avulla.  Haastateltavat ovat iältään 30–65-vuotiaita. Menetelmäksi 

valittiin teemahaastattelu, koska se tuo paremmin esiin henkilön oman kokemuksen kysely-

lomakkeeseen verrattuna. Haastateltavia on ohjeistettu, että kysymykset koskevat heidän 

omia kokemuksiaan, heillä itsellään on aiheesta paras asiantuntemus.  
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Tutkielman tekijän oma rooli on olennaista tiedostaa. (Varto 1992, 113) Tutkielman tekijän 

oma opiskelu- ja työtausta sekä sairauskokemus tukevat tutkimuksen viitekehystä ja teo-

reettista valintaa, ymmärtämistä ja tiedostamista selittävinä tekijöinä.  

 

1.5 Tutkielman rakenne 

Tutkielma muodostuu kuudesta pääluvusta. Johdanto-luvussa esitellään tutkielman aihe, 

tutkimuskysymykset ja käytetyt tutkimusmetodit. Johdannossa on lisäksi kirjallisuuskatsaus 

koskien aihetta. Tutkimusaineisto on kuvattu erikseen omassa kappaleessaan. Toisessa lu-

vussa käsitellään tutkielman aihepiiriin liittyvää teoriaa. Toisessa luvussa käydään läpi ta-

loustieteen näkökulma ja tutkimus taloudellisesta vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista. Lu-

vussa määritellään myös tutkielmassa käytetyt käsitteet. Kolmannessa luvussa käsitellään 

tutkielman aihepiirin tutkimusmenetelmät ja aineisto, sekä aineiston keräämiseen ja analy-

sointiin liittyvää teoriaa.  

 

Tutkielman neljännessä luvussa käsitellään tutkimustulokset empiirisen aineiston perus-

teella. Viides luku sisältää pohdintaa ja kuudes luku sekä yhteenvedon että johtopäätökset 

sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2 TALOUDELLINEN VAIKUTTAVUUS JA SEN ARVIOINTI 

Tässä luvussa käsitellään taloudellista vaikuttavuutta ja sen arvioinnin teoriaa. Tutkielman 

tarkoitus on tarkastella, miten taloudellista vaikuttavuutta ja sen arviointia on määritelty. 

Tutkielman ongelmakysymyksenä ovat taloudellinen vaikuttavuus, taloudellisen vaikutta-

vuuden määrittely sekä vaikuttavuuden arviointi. Keskeiset käsitteet ovat: taloudellinen vai-

kuttavuus ja taloudellisen vaikuttavuuden arviointi.  

Teoreettinen viitekehys koostuu taloudellisen vaikuttavuuden pohdinnasta, arvioinnista ja 

taloudellisen vaikuttavuuden tutkimukseen liittyvistä erikoispiirteistä. Empiriaosiossa käsi-

tellään taloudellista vaikuttavuutta sisäkorvaistutehoidon näkökulmasta. Sisäkorvaistute-

hoidon taloudellisesta vaikuttavuudesta Suomessa ei löytynyt kattavaa tietoa eikä tietoa 

siitä, miten sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta on Suomessa arvioitu tai voi-

daan arvioida.  

 

2.1 Taloustieteen näkökulma 

Meklinin (2002, 83) mukaan tuloksellisuutta voi jäsentää tuloksellisuuskäsitteistön avulla, 

jossa tuloksellisuuden peruselementtejä ovat taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus. Tu-

loksellisuuskäsitteistöstä puhutaan myös kolmen E:n mallina (Economy, Efficiency ja Ef-

ficteveness).  

Tuottavuus on tuotosten ja panosten suhde (=tuotos/panos). Suhdeluku ei kuitenkaan suo-

raan kerro, onko tuottavuus hyvä vai huono vaan edellyttää vertailua toimintojen tai ajan-

jaksojen välillä. Tuottavuuden selvittäminen edellyttää mitattavuutta tuotoksilta ja panok-

silta. Taloudellisuus on kustannusten ja suoritteiden suhde (=kustannukset/suoritteet). Ta-

voitteena on tuottaa samalla kustannuksella mahdollisimman paljon suoritetta tai samat suo-

ritteet mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Myös taloudellisuuden arviointi edellyttää 

vertailua. Taloudellisuus ja tuottavuus pyrkivät resurssien tehokkaaseen käyttöön, eli asioi-

den tekemiseen oikein. Ne eivät kuitenkaan kerro, onko asiat tehty oikein tai onko asiassa 

onnistuttu. (Meklin 2002, 87-88) 

Baileyn (2004, 87) mukaan taloudellisuus voidaan jakaa strategiseen ja operationaaliseen 

taloudellisuuteen. Strategisen taloudellisuuden avulla saavutetaan määritetyt tavoitteet. Sen 

sijaan operationaalisella taloudellisuudella pyritään minimoimaan kustannukset. 
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Taloudellisuus ei välttämättä johda tuottavuuteen. Baileyn mukaan kustannustehokkuus 

(cost-effectiveness) on seurausta taloudellisuudesta ja tuottavuudesta. Siis siitä, että panok-

sista saadaan tuotoksia mahdollisimman tehokkaasti. Kun sekä strateginen että operationaa-

linen taloudellisuus saavutetaan, tuloksena on kustannustehokkuus, joka johtaa vaikutta-

vuuteen (outcome-effectiveness). Baileyn mukaan kustannustehokkaan palvelun avulla saa-

vutetaan halutut tavoitteet, jotka tuottavat uusia hyötyjä.  

Sekä kustannustehokkuus että vaikuttavuus tulee saavuttaa, jotta rahoille saadaan vastinetta. 

Kun maksimoidaan taloudellinen hyvinvointi, jätetään usein huomioimatta oikeudenmukai-

suus (Equity). Kuitenkin sosiaalista hyvinvointia maksimoitaessa, tulee ottaa oikeudenmu-

kaisuus huomioon. Oikeudenmukaisuuden avulla tarkastellaan julkistalouden kustannusten 

ja hyötyjen jakautumista. On epäoikeudenmukaista, jos taloudelliset uhraukset ovat turhia. 

(Bailey 2004, 88) 

Taloudellisuus ja tuottavuus ovat helpommin määriteltävissä kuin vaikuttavuus. Sama pätee 

myös taloudellisuuden ja tuottavuuden mittaamiseen, mutta kun tarkastellaan vaikutta-

vuutta, mittaamisvaikeus lisääntyy. Suoritteiden ja niiden aikaansaamien vaikutusten suh-

teiden monimutkaisuus tuottavat ongelmia. Myös se, kenen mielestä vaikuttavuus on hyvää 

tai huonoa, sekä miten tietoa saadaan välitetyksi päätöksentekijöille. Vaikutuksia on myös 

monenlaisia, sellaisia, jotka kohdistuvat vain yksilöön tai sellaisia, jotka kohdistuvat laa-

jemmin yhteiskuntaan. Vaikutukset voivat olla sekä lyhyt- tai pitkäaikaisia. (Meklin 2002, 

90–91) 

 

2.2 Vaikuttavuuden tutkimus 

Vaikuttavuus määritellään eri tavoin riippuen minkä tieteenalan näkökulmasta asiaa tarkas-

tellaan (Simonen, 2012). Määritelmät vaikuttavuudesta tulevat lopulta samasta ajatuksesta 

niin taloustieteen, terveystaloustieteen kuin hallintotieteenkin näkökulmasta: tulosten suh-

teesta asetettuihin tavoitteisiin. (Meklin, 2009) Vaikuttavuus-käsitettä käytetään yleisesti, 

mutta määritellään vain harvoin. Vaikuttavuus -käsitteen vaikeutena on sen monet tulkinta-

mahdollisuudet. (Konu ym. 2009, Vakkuri ym. 2009) 

Vaikuttavuuden arvioinnissa haasteena on tulos- ja laatumittareiden toimimattomuus, vai-

kuttavuuden käyttäminen päätöksenteon apuna sekä vaikuttavuuden erilaiset tulkinnat. 
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Vaikuttavuuden arviointi ja sen kehittäminen ei ole mennyt eteenpäin samaa tahtia tervey-

denhuollon kehityksen myötä. (Simonen 2012; Silvennoinen-Nuora 2010) 

Vaikuttavuuden arviointi on haastavaa ja monisäikeistä, sekä liittyy usein vain pieneen toi-

minnan osa-alueeseen. Sisäkorvaistutehoito koostuu useista osatekijöistä ja sen eri tekijöi-

den vertailu on mahdollista vain osittain, eikä ole helppoa. Vaikuttavuuden arviointia teh-

dään lääketieteen ja yksittäisen potilaan näkökulmasta, eikä tällöin saada välttämättä koko-

naiskuvaa asiasta, kun tavoitteena on tutkia koko hoitoprosessia ja vaikutusta yksilölle. Vai-

kuttavuuden arviointi on haasteellista. (Sefton ym. 2004) 

Tämän tutkielman kannalta vaikuttavuus on tärkein käsite. Vaikuttavuus on julkisen sekto-

rin toiminnan keskeisin tavoite. Vaikka organisaatio olisi tuottava ja taloudellinen, sen toi-

minta ei silti ole aina vaikuttavaa. Vaikuttavuustiedon löytäminen on kuitenkin vaikeaa. 

Vaikuttavuuden arvioinnin perustana on aina asiantuntijoiden arviot, jolloin aina on ole-

massa riski tehdyn arvion puolueellisuudesta tai puutteellisuudesta. (Butt & Palmer 1985, 

13–14) 

 

2.3 Vaikuttavuus -käsite 

 

Vaikuttavuus on käsitteenä monimerkityksellinen, käsitteen määrittely ja käyttötarkoitus 

vaihtelevat eri kontekstissa. Vaikuttavuus -käsite kuvaa asian merkityksellisyyttä, vastuul-

lisuutta ja eettisyyttä. Vaikuttavuus edellyttää pitkäjänteisyyttä, huomion suuntaamista pää-

määrään. Vaikuttavuuden arviointi on perinteisesti keskittynyt katsomaan taaksepäin, miten 

tavoitteet on saavutettu. (Sitra, 2019) 

Vaikuttavuus kuvaa sitä, kuinka hyvin tietyllä toiminnalla onnistutaan saavuttamaan halutut 

tulokset ja vaikutukset. Vaikuttavuus tarkoittaa hyötyä, joka voi liittyä ihmisten hyvinvoin-

tiin, terveyteen tai yhteisöjen elinvoimaan. Vaikuttavuudella tarkoitetaan pidemmällä aika-

välillä tapahtuvaa ja erilaisten myönteisten yksittäisten vaikutusten yhteissummaa. (Sitra, 

2019) 

Vaikuttavuus on tavoiteltava asia ja lähtee aina päämäärästä. Vaikuttavuudessa ja sen arvi-

oinnissa on tärkeää hahmottaa kokonaisuus ja tunnistaa asioiden yhteydet. Vaikuttavuutta 

voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tässä tutkielmassa vaikuttavuuden näkökulmana on 

yksilön (=potilaan) näkökulma. (Sitra, 2019) 
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2.4 Kustannusvaikuttavuus -käsite 

 

Kustannusvaikuttavuus on keskeinen käsite julkisten varojen niukkuuden näkökulmasta 

katsottuna. Kustannusvaikuttavuutta arvioimalla voidaan arvioida, miten yhteiskunnan ve-

rot on onnistuttu kohdentamaan oikeisiin asioihin, jolloin voidaan puhua myös yhteiskun-

tataloudellisten vaikutusten mittaamisesta. (Meklin 2009, 46) Kustannusvaikuttavuus on 

lääketieteessä keskeistä, jonka avulla voidaan tehdä päätös parhaasta mahdollisesta hoito-

keinosta käytettävissä olevilla panoksilla. (Neumann, Gillian & Sanders 2017, 203)  

Kustannusvaikuttavuus-termiä käytetään eri yhteyksissä, yleisessä keskustelussa sekä tie-

teessä monissa erilaisissa merkityksissä. Taloustieteellistä tehokkuutta kuvaava termi ”kus-

tannusvaikuttava” liittyy päätöksentekoon tai priorisointiin. Termi ei kuitenkaan huomioi 

esimerkiksi vaikutuksia budjettiin, eli kustannusvaikuttavaksi arvioidun palvelun lisäämi-

nen voi jopa lisätä tehottomuutta, jos sillä on suuri vaikutus terveydenhuollon budjettiin tai 

resursseihin. (Petitti 2000, 191–192) 

 

2.5 Taloudellinen arviointi 

Taloudellisen arvioinnin avulla informoidaan päätöksentekoa niukkojen resurssien par-

haasta käytöstä. Taloudellisessa arvioinnissa ei ole kysymys vain kustannuksista. Kustan-

nuksia koskeva informaatio on keskeinen osa, mutta se ei kerro onko jokin kannattavaa. 

Tämän vuoksi on välttämätöntä katsoa yhtäaikaisesti sekä kustannuksia että vaikutuksia. 

(Sefton ym. 2002, 13–14) 

Taloudellinen arviointi terveydenhuollossa on välttämätöntä. Voidakseen tehdä valintoja on 

selvitettävä ja mitattava eri toimenpiteiden seurauksena syntyvät kustannukset ja toimenpi-

teiden vaikuttavuus. Tämän seurauksena saadaan taloudellinen arviointi.  (Drummond, 

Sculpher, Claxton, Stoddart, Torrance 2015, 2–3)  

Taloudellisen arvioinnin analyysia tarvitaan, koska muutoin on haastavaa tunnistaa kaikkia 

mahdollisia vaihtoehtoja. Analyysi on tärkeää, koska esimerkiksi yksilön näkökulmasta, 

joku toimenpide voi olla lupaava, mutta yhteiskunnallinen näkökulma ei ole kannatettava 

valinta. Ilman asianmukaista taloudellista arviota asian laajuudesta voidaan arvioida väärin 

hoitomuodon seuraukset, jolloin tosiasialliset taloudelliset vaikutukset saattavat olla 
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moninkertaiset toiseen toimenpiteeseen verrattuna. Systemaattinen analyysi myös lisää pää-

töksenteon ymmärrettävyyttä. (Drummond, Sculpher, Claxton, Stoddard, Torrance 2015, 2-

3) 

Taloudellisen toiminnan arviointi on valtion kannalta keskeistä, koska tarkoituksena on ve-

rovarojen tehokas ja vaikuttava käyttö. Taloudellinen arviointi syntyy eri vaiheista, joita 

ovat taustatyö, toimenpiteen valinta, analyysin valinta, tietojen kerääminen, analysointi ja 

johtopäätösten teko. Taustatyö on arvioinnin ensimmäinen vaihe. Hoitoprosessin kokonais-

kuva tulee hahmottaa, jotta voidaan määritellä tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus sekä nä-

kökulma. Näkökulmaksi voidaan ottaa yhteiskunnallinen, potilaan tai palveluiden tuottajan 

näkökulma. (Martikainen, Hallinen & Soini 2006, 290–292) 

Taloudellisen arvioinnin määritelmä, jota yleisesti käytetään, taloudellisen arvioinnin 

avulla tunnistetaan, mitataan ja verrataan vaihtoehtoisten toimenpiteiden kustannuksia ja 

seurauksia. (Drummond ym. 1997; HM Treasury 1997) 

Taloudellisen arvioinnin tarkoituksena on käyttää rajalliset resurssit parhaalla mahdollisella 

tavalla. Taloudellisessa arvioinnissa otetaan mukaan sekä kustannukset että vaikutukset, ja 

sen tarkoituksena on tunnistaa kustannustehokkain tapa toimia asetettujen tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Taloudellinen arviointi tulisi voida selvittää ilman että rahamääräisiä arvoja 

selvitetään. Taloudellisessa arvioinnissa ei myöskään ole kysymys vain kustannuksista. 

Kustannukset ovat keskeinen osa taloudellista arviointia, mutta kustannukset eivät kuiten-

kaan kerro onko jokin tietty asia kannattavaa. Tämän vuoksi onkin tärkeää tarkastella sa-

manaikaisesti sekä kustannuksia että vaikutuksia. (Sefton ym. 2004, 13–16). 

Taloudellisen arvioinnin haasteena on kustannusten ja vaikutusten systemaattisen arvioin-

nin vaikeus. Taloustieteilijöiden suosimat tutkimusmenetelmät saattavat olla haasteellisia 

käyttää. Perusteellinen taloudellinen arviointi vaatii paljon resursseja, mikäli tietoa tulee 

kerätä ja analysoida pitkältä ajalta. (Sefton ym. 2002, 27) 

Taloudellisen arvioinnin keskeiset kriteerit ovat validiteetti, yleistettävyys, relevanssi ja to-

teutettavuus. Validiteetti kertoo miten virheetöntä tietoa kustannuksista ja vaikutuksista ar-

viointi antaa. Tietoa voidaan kerätä kvantitatiivisesti tai kvalitatiivisesti. Yleistettävyys ker-

too soveltuvatko tulokset muissa olosuhteissa tai onko tutkimuksen otos tilastollisesti mer-

kittävä. Relevanssissa on kysymys tulosten hyödyllisyydestä päätöksenteossa. Suurin osa 

tutkimuksesta keskittyykin kysymykseen: Käytetäänkö resursseja tehokkaasti verrattuna 
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vaihtoehtoisiin resurssin käyttötapoihin? Toteutettavuus kuvaa sitä missä määrin asia voi-

daan laittaa käytäntöön, kun otetaan huomioon arviointia rajoittavat tekijät. (Sefton ym. 

2002, 42–43) 

Taloudellinen arviointi voidaan mallintaa. Taloudellisen arvioinnin mallintaminen raken-

netaan erilaisen aineiston avulla, mm. tietokannat, tilastot, rekisterit ja vastaavat voivat olla 

apuna. Mallinnukseen usein päädytään, kun arvioidaan uusia terveydenhuollon menetelmiä. 

Alkuvaiheessa on kuitenkin tietoa kustannuksista ja vaikuttavuudesta niukasti saatavilla. 

Mallintamisessa tärkeintä on kuitenkin läpinäkyvyys. Mallissa käytetyt kustannukset ja to-

dennäköisyydet sekä mallin keskeiset tekijät kuvataan yksityiskohtaisesti ja oletuksien 

käyttäminen perustellaan. (Sintonen 2007, 107–108; Räsänen & Sintonen 2013, 1259) 

Taloudellisia arviointeja tehtiin vuoteen 2016 saakka Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 

(THL) alaisuudessa toimineessa terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikössä FinOh-

tassa. FinOhtan toiminta lakkautettiin vuonna 2016. Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö 

CHESS toimii THL:ssä ja tekee arviointeja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteista, orga-

nisaatioista ja järjestämisestä. (Räsänen & Sintonen 2013, 1260) 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean julkaisussa ”Fimea kehittää, arvioi ja 

informoi 2/2012” selvitetään, että taloudellinen arviointi voidaan toteuttaa mallintamisen 

avulla, mikäli olennaisten terveyshyötyjen ja -haittojen huomioiminen ei ole muuten mah-

dollista. Mallintamisessa voidaan käyttää päätöksentekopuuta, Markov-mallia, edellisten 

yhdistelmää tai potilastason simulaatioita.  

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa ”Terveyden edistämisen mahdollisuudet” 

(2008:1) taloudellisen arvioinnin tavoitteena on tarkastella toiminnan aikaansaamaa tulosta 

ja verrata sitä syntyneisiin kustannuksiin. Arvioinnin suorittamista vaikeuttavat erityispiir-

teet; muutokset terveydentilassa tapahtuvat pitkällä aikavälillä, jolloin haasteena on vaiku-

tusten ja hyötyjen toteennäyttäminen. Kuviossa 1 havainnollistetaan taloudellisen arvioin-

nin osa-alueita ja niiden liittymistä toisiinsa. (Kiiskinen, Vehko, Matikainen, Natunen, Aro-

maa, 2008:1, s. 20) 
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Kuvio 1: Taloudellisen arvioinnin osa-alueet (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2008) 

 

Terveydenedistämistoiminnan arvioinnissa erotetaan kaksi vaikuttavuuden mittaamisen ta-

soa. Vaikuttavuuden mittaamiseksi käytetään ns. välitulosmittareita (V1). Lisäksi tarvitaan 

yhteismitallista vaikuttavuusindikaattoria (V2).  (Kiiskinen ym. 2008:1, s. 21)  

Taloudellisten tietojen arviointien tiedonlähteitä on useita. Kustannustietoja kerätään muun 

muassa sairaaloiden laskutustiedoista tai hinnastoja käyttäen sekä sairaalatason kustannus-

laskentaa. Vaikuttavuustietoja saadaan kliinisistä tutkimuksista, seurantatutkimuksista, po-

tilaskyselyistä ja sairaaloiden tietokannoista. Taloudellisiin arviointeihin voidaan saada tie-

toa myös erilaisilta liitoilta. (Martikainen, Hallinen & Soini 2006, 293) 

Taloudellisten vaikutusten määrittäminen on haastavaa, toiset vaikutukset ovat paremmin 

mitattavia kuin toiset. Vaikutukset, joita ei ole luonnostaan helppo mitata kutsutaan ”peh-

meiksi” vaikutuksiksi, esimerkiksi itsearvostuksen lisääntyminen tai ikääntyneen hyvin-

vointi.   (Sefton ym. 2002, 55–56) 

Seftonin ym. (2002, 62–63) mukaan kustannukset, jotka taloudellisessa arvioinnissa tulisi 

ottaa huomioon voidaan jakaa neljään luokkaan: 
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- palvelun tuottamisen aiheuttamat välittömät kustannukset (laitteet, resurs-

sit) 

- säästöt: palvelun seurauksena syntyvät vaikutukset kustannuksiin, jotka 

syntyvät jonkin vaihtoehtoisen palvelun tarpeen vähenemisestä 

- palvelun käyttäjän kustannukset, jotka aiheutuvat palvelun käyttämisestä 

(esim. matkat palvelupaikalle) 

- kustannukset, jotka aiheutuvat sairauden tai vammaisuuden vuoksi hei-

kentyneestä työkyvystä 

Useimmissa arviointitutkimuksissa keskitytään palvelun tuottamisen välittömiin kustan-

nuksiin, eikä tarkastella lainkaan kustannuksia, joihin ei liity välitöntä varojen käyttöä. (Sef-

ton ym. 2002, 62–63) 

 

2.6 Taloudellisen arvioinnin menetelmät 

Taloudellisessa arvioinnissa käytettävät menetelmät ovat analyysit kustannusten minimoin-

nista, kustannussvaikuttavuudesta, kustannushyödystä ja kustannus-utiliteetista. Kunkin 

menetelmän käyttökelpoisuus riippuu vaikutusten luonteesta ja mahdollisuudesta yhdistää 

hyötyjä. Lisäksi hyötyjen muuntaminen rahamääräiseksi vaikuttaa menetelmän käyttökel-

poisuuteen. Taloudellisen arvioinnin menetelmään valintaan vaikuttaakin myös se, milloin 

arviointia toteutetaan, ennen, jälkikäteen vai samanaikaisesti toimenpiteen kanssa. (Sinto-

nen ym. 2003) 

Taloudellisessa arvioinnissa voidaan käyttää myös muita malleja. Yleisimmät mallit ovat 

päätöspuu ja Markov-malli. Lisäksi taloudellisessa arvioinnissa on käytetty Balance Score-

cardia ja IOOI -menetelmää (Input, Output, Outcome, Impact). (Sintonen ym. 2003) 

Yleisesti käytetyt menetelmät keskittyvät vain kustannuksiin ja vaikutukset mitataan ra-

hassa. Menetelmien haasteena on hyötyjen muuttaminen rahamääräiseksi. Sen sijaan kus-

tannus-vaikuttavuus -analyysissä vaikuttavuutta mitataan sekä elämän pituudella että laa-

dulla, jolloin vaikuttavuusmittarina käytettään laatupainotettua elinvuotta QALY. (Drum-

mond ym. 2015, 6–8) 
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Balanced Scorecard 

Tasapainotettu mittaristo pohjautuu Kaplanin ja Nortonin esittelemään Balanced Scorecar-

diin (BSC). (Kaplan & Norton 1996, 8). Tasapainotetun mittariston lähtökohtana on, että 

tarvitaan sekä rahataloudellista että ei-rahataloudellista tuloksellisuusinformaatiota. Tasa-

painotetusta mittaristosta on tullut jatke tulosjohtamiselle, laatuajattelulle ja laatujohtami-

selle. (Lumijärvi & Jylhäsaari 1999, 247–249) 

 

Tasapainotetun mittariston mallissa ovat näkökulmina taloudellinen näkökulma, asiakasnä-

kökulma, sisäisten liiketoimintaprosessien näkökulma sekä oppimisen ja kasvun näkö-

kulma. (Kaplan & Norton 1996, 9–10) Myös Kaplan ja Norton (1996, 180) painottivat, että 

julkisissa organisaatioissa tulisi kiinnittää huomiota palvelujen vaikuttavuuteen taloudelli-

sen näkökulman lisäksi.  

 

Päätöspuu 

Päätöspuu on yksinkertaisin muoto päätösanalyyttisesta mallista. Päätöspuu koostuu pää-

tös- ja sattumasolmuista, jotka on liitetty toisiinsa. Puu etenee kronologisesti, puun eri haa-

rat kuvaavat mahdollisia päätöksiä ja satunnaistapahtumien seurauksia. Puulla kuvataan yk-

silön kulkemia polkuja päätössolmujen (decision node) kautta, solmussa tehdään valinta 

vaihtoehtojen välillä, josta vaihtoehtoiset seuraustapahtumat jakaantuvat. Päätetapahtuman 

todennäköisyys saadaan koko kuljetun polun todennäköisyyksien yhteistodennäköisyytenä. 

(Briggs, Claxton & Sculpher 2006, 23) Päätöspuun käyttöä rajoittaa se, että aika ei ole mu-

kana päätöspuussa. Lisäksi päätöspuusta tulee helposti monimutkainen ja tilaa vievä. 

 

Kuvio 2. Esimerkki päätöspuusta (Briggs ym. 2006) 
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Markov-malli 

Markov-malli on päätöspuuta kehittyneempi tapa mallintaa. Markov-mallia käytetään 

yleensä, kun mahdollisia seurausvaihtoehtoja on paljon. Markov-mallinnus mahdollistaa 

myös edestakaiset siirtymät tilojen välillä. Markov-malli soveltuukin toimintoihin, joissa 

tapahtuman ajankohta on merkittävä tekijä. Markov-mallin avulla mallinnetaan vaikutuksia 

pitkälle aikavälille, kun sekä kustannukset että vaikutukset jakaantuvat pitkälle ajanjaksolle.  

(Gray, Clarke, Wolstenholme & Wordsworth 2011, 211) 

 

IOOI-menetelmä 

Aistrich (2014) esittää artikkelissaan ”Kannattaako vaikuttavuutta yrittää mitata” vaikutta-

vuusajattelun ketjun. Ketjun englanninkielinen lyhenne on IOOI (Input, Output, Outcome, 

Impact). Suomennettuna termi IOOI tunnetaan ns. panos-tuotot -ajatteluna (panos, tuotot, 

vaikutus, vaikuttavuus). Aistrichin mukaan vaikuttavuuden mittaaminen jää usein varhai-

seen vaiheeseen IOOI-ketjua. Tällöin varsinaista vaikuttavuutta ei todenneta. IOOI-ketjun 

perusajatus on selkeä ja helppo ymmärtää, mutta käytännössä askel vaikutuksesta vaikutta-

vuuteen on vaikeampi hahmottaa. Vaikuttavuus myös jakaantuu eri asioihin ja näkyy vasta 

vuosien päästä. (Aistrich, 2014) 

Sitran selvityksessä (2018) ”Vaikuttavuuden askelmerkit” todetaan, että ”vaikuttavuudesta 

ei ole olemassa yhtä yhteistä määritelmää”. Kansainvälisesti tunnetuin vaikutusketju tunne-

taan IOOI-menetelmänä. IOOI-menetelmä voidaan kuvata seuraavan kuvion mukaisesti:  

 

Kuvio 3. IOOI-vaikutusketju. (Sitra (2019) 
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Vaikuttavuustekijöiden mittaaminen etenee IOOI-menetelmässä portaittain. Input (panos) 

kuvaa toiminnan vaatimia resursseja. Panos (Input) sisältää resurssit, työt, materiaalit, lait-

teet. Toinen porras (Output) kuvaa mitattavissa olevan työn. Kolmannessa portaassa (Out-

come) määritellään toiminnan vaikutukset. Vaikutukset ovat panoksen ja tuotoksen asetta-

misen jälkeen saavutettuja konkreettisia muutoksia. Neljännessä portaassa (Impact) arvioi-

daan saavutettuja muutoksia hyvinvoinnissa ja siitä saavutettua yhteiskunnallista hyötyä. 

Vaikuttavuutta voidaan mitata mittareilla tai testeillä, jos kysymyksessä on fyysinen toi-

mintakyky (kuulon paraneminen), mutta henkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä mitatta-

essa tarvitaan muita menetelmiä kuten esimerkiksi haastattelua. Vaikuttavuus saadaan näitä 

tietoja yhdistelemällä.  

Taloudellisessa arvioinnissa tulee tehdä päätöksiä tiedosta, joka on mallille olennaista. Tie-

don hankinta tulee keskittää tietoihin, joita arvioinnissa tarkastellaan. Taloudellisessa arvi-

oinnissa käytettävän tiedon sisältöä tulee arvioida myös siitä käsin, mistä tieto on saatu. On 

arvioitava, onko tieto yleistettävää, jotta sitä voidaan käyttää. (Drummond ym. 2015, 353–

354) 

 

2.7 Vaikuttavuuden arviointi 

Vaikuttavuutta arvioitaessa tulee määrittää toiminnalle tulokselliset tavoitteet, jotta voidaan 

arvioida, onko toiminnalle asetetut tavoitteet pystytty saavuttamaan. Vaikuttavuuden arvi-

oinnissa haastavaa on se, että pystytään tulokset rajaamaan juuri toiminnan vaikutuksen 

piiriin. Vaikuttavuutta arvioitaessa vertailu on tärkeä väline vaikuttavuuden osoittamisessa.  

Vaikuttavuus ja sen arviointi on laaja käsite, jonka merkitys julkishallinnossa on tärkeä. 

Vakkuri ym. (2012, 149–150) käyvät läpi julkisen sektorin tulosten mittaamisen ongelmaa 

vaikuttavuuden näkökulmasta. Vakkurin mukaan vaikuttavuuden arviointi on keskeisessä 

asemassa julkisen sektorin toimintaa arvioitaessa.   

Taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon monia asioita ja näkökulmia. 

KPMG on esittänyt julkaisussaan ”Kokeilujen arviointi ja taloudellinen vaikuttavuus” 

(2017) seuraavan taulukon taloudelliseen vaikuttavuuteen merkitsevistä tekijöistä: 
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Kuvio 4. Taloudelliseen vaikuttavuuteen merkitsevät tekijät (KPMG, 2017) 

 

Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi keskittyy yleensä lopputulokseen. Lopputulok-

sen tarkasteluun voidaan käyttää mm. elämänlaatua kuvaavia mittareita. (Konu ym. 2009, 

287–288) Konu ym. (2009, 292) kirjoittavat, että vaikuttavuus-termiä käytetään suomalai-

sen terveydenhuollon tutkimuksissa usein. Termi jätetään kuitenkin määrittelemättä tai ar-

viointiin käytettävät mittarit ovat puutteellisia. Konu ym. suosittelevatkin, että tutkimuk-

sissa käytettäisiin mittareita, jotka ovat yleisesti tunnettuja niin terveyteen kuin elämänlaa-

tuun liittyviä. Elämänlaatumittareita tulisi käyttää tutkimuksissa kuitenkin vain silloin kun 

mittarien käyttäminen on luontevaa.   

Kun arvioitava asia on monimutkainen, vaikeutuu myös vaikuttavuuden arviointi. Vaikut-

tavuuden mittarina sisäkorvaistutehoidossa voi olla potilaan tyytyväisyys, toimintakyvyn 

palautuminen tai elämänlaadun paraneminen. Vaikuttavuuden arvioinnissa tulisi olla mu-

kana myös tietoa siitä, miten tehokkuus ja taloudellisuus ovat ajan kuluessa muuttuneet.  
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Konu ym. (2009) ovat laatineet vaikuttavuuden arvioinnista seuraavan mallin: 

 

Kuvio 5. Vaikuttavuuden arviointi (Konu ym. 2009) 

 

Mallin mukaan vaikutuksia arvioidaan joko saavutettujen tulosten tai sekä hyötyjen että 

haittojen  kautta. Sen sijaan kustannusvaikuttavuus -analyysi käyttää hyväkseen vaikutta-

vuusarviointia ja mittaa myös toimenpiteen kustannusta ja määrää tai laatua. Vaikuttavuu-

den arviointiin liittyvät olennaisesti sosiaalinen hyvinvointi sekä elämänlaatu ja oikeuden-

mukaisuus. Terveyteen liittyvää elämänlaadun mittareita on käytetty laajasti kustannusvai-

kuttavuusanalyyseissä. WHO käyttää toimintakyvyn vajavuudella painotettuja elinvuosia 

(disability-adjusted life years, DALY) säännöllisesti arvioinnissaan koskien esimerkiksi vä-

estön terveyttä, mutta myös saavutettujen tulosten mittarina kustannusvaikuttavuusanalyy-

seissä.  Kustannushyötyanalyyseissä sen sijaan käytetään kahden tekijän summaa: hyvin-

voinnin lisääntyminen ja ajanjakson (vuosien) määrää, jona ihmiset voivat nauttia nautti-

maan tästä hyvinvoinnista. Kustannushyötyanalyysin mittarina on laatupainotettujen elin-

vuosien määrä (QALY), jossa otetaan huomioon niin yksilön elinaika kuin elinajanodote ja 

elämänlaatu. (Konu ym. 2009, 286–288) 
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Sefton ym. (2002) esittävät hankkeiden kustannusten ja vaikutusten muokkaamista kustan-

nus-vaikuttavuutta kuvaaviksi tunnusluvuiksi vertailua varten. Seftonin ym. mukaan kus-

tannus-vaikuttavuus-analyysi ei ole välttämätön, mikäli jokin vaihtoehto on selvästi pa-

rempi, kuten seuraavassa kuviossa alue 4 jossa hanke on sekä vaikuttavampi että halvempi 

tai alue 1, jossa hanke on sekä vähemmän vaikuttava ja kalliimpi. Mikäli hyödyt ovat suu-

remmat, mutta kustannukset kalliimmat (alue 2) tai sekä hyödyt että kustannukset ovat pie-

nemmät (alue 3), tulee kustannusvaikuttavuutta tarkastella yksityiskohtaisemmin.  

 

Kuvio 6. Kustannusvaikuttavuuden arvioiminen (Sefton ym. 2002, 99) 

 

Sisäkorvaistutehoitoa on tehty Suomessa varsin vähän aikaa ja potilaiden lukumäärä on 

suhteellisen pieni, joten vaikuttavuuden arviointia laajemmin on vaikea tehdä. Tekniikka ja 

leikkaustavat kehittyvät hurjaa vauhtia, joten tiedot eivät ole välttämättä vertailukelpoisia 

keskenään. Sisäkorvaistutehoidossa vaikuttavuuden arviointi ei ole yksinkertaista. Mitatta-

via arvoja sisäkorvaistutehoidossa saadaan kuulon paranemisesta kuulokäyrän tai pu-

heenerotuskyvyn mittareilla, mutta esimerkiksi potilaan tyytyväisyys, toimintakyvyn palau-

tuminen tai elämänlaadun paraneminen ovat vaikeammin selitettävissä, ainakaan numeeri-

sessa muodossa.  

 

2.8 Vaikuttavuuden mittaaminen 

Vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan menetelmä, jolla vaikuttavuutta voidaan mitata. Vai-

kuttavuusketjun avulla voidaan määritellä tavoitteet ja muutokset kuin myös käytetyt 
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resurssit. Vaikuttavuusketjulla etsitään vastauksia mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin: 

(Aistrich, 2014) 

- Mikä on tarve tai olemassa oleva haaste? 

- Mikä on tavoite?  

- Mikä on panos tai käytettävissä olevat resurssit? 

- Mitä tuotoksia saadaan aikaan? 

- Saavutetaanko asetetut tavoitteet? 

- Mitä vaikutuksia saavutetuista tavoitteista on pitkällä aikavälillä? 

Vaikuttavuuden mittaaminen on ensiarvoisen tärkeää asioiden ymmärtämiseksi ja tavoittei-

den saavuttamiseksi. Mittaamalla vaikuttavuutta voidaan helpottaa päätöksentekoa ja var-

mistaa oikea hoito yksilölle. Vaikuttavuutta mittaamalla tunnistetaan myös haasteet tai on-

gelmat, voidaan perustella tiettyjen toimenpiteiden käyttäminen sekä osoittaa kustannusvai-

kuttavuutta tai taloudellista vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta voidaan mitata monin eri tavoin, 

keräämällä tietoa rekistereistä, analysoida tietoa, haastattelemalla, kyselytutkimuksilla tai 

havainnoimalla. (Aistrich, 2014) 

 

2.9 Teorian pohdintaa ja yhteenveto 

Vaikuttavuus-termi on tutkimuksissa yleisesti käytetty, mutta se määritellään kuitenkin har-

voin. Tutkimuksissa vaikuttavuuden arvioinnin mittarit saattavat olla puutteellisia tai niitä 

ei ole lainkaan. Olisi tärkeää, että määritellään mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan, miten sitä 

arvioidaan ja mitä mittareita käytetään. Mikäli yleiset ja tunnetut elämänlaadun mittarit so-

veltuvat tutkimusaiheeseen, niitä tulisikin käyttää.  

Vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää. Vaikuttavuuden perusajatus omaksutaan helposti. 

Vaikutuksen ja vaikuttavuuden ero ei ole aina selvä, vaikuttavuus ilmenee usein vasta vuo-

sien päästä. Vaikuttavuus myös jakautuu eri asioihin ja eri tahoille, sen syyt eivät ole itses-

tään selviä tai helposti mitattavissa. Vaikuttavuutta kannattaa yrittää mitata, vaikka loppu-

tulokseen jääkin epävarmuutta. Mittaaminen syventää ymmärrystä aiheesta ja sen syy-seu-

raussuhteita.  Mittaamalla vaikuttavuutta saadaan selville mitä vaikutuksia tulosten saavut-

tamisesta saadaan pitkällä aikavälillä ja miten ne vaikuttavat. 
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Vaikuttavuutta tarkastelevissa tutkimuksissa on harvoin mainittu oikeudenmukaisuus, 

etiikka tai arvot. Konu ym. (2009) mainitsevat, että eettiset periaatteet ovat vaikuttavuuden 

arviointiin sisäänrakennettuja. Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus ovat kuitenkin tärkeä 

osa yhteiskunnan osa-aluetta, kun maksimoidaan yksilöiden terveydentilaa. Konun ym. mu-

kaan tulisikin kiinnittää huomiota sosiaalisen epätasa-arvon ja palveluiden jakautumiseen 

yksilöiden välillä sekä eroihin sairaaloiden välillä ja epäoikeudenmukaiseen resurssien ja-

kautumiseen.   

Taloudellisen arvioinnin menetelmiä on useita. Ne eroavat toisistaan siinä, miten menetel-

mässä suhtaudutaan vaikutusten mittaamiseen. Tässä tutkielmassa valitaan menetelmäksi 

IOOI-menetelmä, ns. panos - tuotos -ajattelun. Osa taloudellisen arvioinnin menetelmistä 

eivät ole tässä tutkielmassa käyttökelpoisia, koska tutkielman tuloksia on vaikea muuttaa 

rahamääräiseksi.  

Mittaamalla sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta, saadaan selville mikä hoi-

don vaikuttavuus on yksilölle pitkällä aikavälillä. Taloudellista vaikuttavuutta tai sen arvi-

ointia sisäkorvaistutehoidosta Suomessa ei ole aiemmin tehty, joten vertailevaa tutkimusta 

ei ole mahdollista tehdä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen suorittamista ja valittuja menetelmiä. Valittu tutki-

musmenetelmä ja strategia määritellään sekä perustellaan. Lisäksi luvussa käydään läpi ai-

neistonkeruumenetelmää sekä sen analyysitapoja. Luvussa pohditaan myös tutkimuksen 

luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.  

3.1 Tutkimusmenetelmien valinta 

Tutkielman tutkimusmenetelmä on laadullinen eli kvalitatiivinen. Analyysimenetelmänä on 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Aineisto saatiin teemahaastattelun avulla. Tutkielmaan 

valittiin teemahaastattelu, koska tavoitteena on ymmärtää asiayhteyksiä. Tutkielmassa ei 

selvitetä määriä eikä tehdä tilastollisia yleistyksiä. Tutkielman tavoitteena on saada yksi-

tyiskohtaista ja syvällistä tietoa siitä onko sisäkorvaistutehoidolla taloudellista vaikutta-

vuutta yksilölle. Lisäksi tutkielmassa perehdytään siihen, miten taloudellista vaikuttavuutta 

arvioidaan.  

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on sopiva menetelmä, koska tutkielman tavoitteena on 

ymmärtää sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta yksilölle. Teemahaastattelu 

sopi aineiston hankintamenetelmäksi koska siinä haastateltava voi parhaiten kertoa omia 

kokemuksiaan ja voi tuoda esille uusia näkökulmia. Haastateltavien pieni lukumäärä tuki 

menetelmän valintaa.  

Tutkielmassa tarkastellaan sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta ja sen arvioin-

tia. Teemahaastatteluiden pohjana käytettiin IOOI-menetelmää, jonka avulla haastatteluky-

symykset laadittiin. Haastatteluita varten mallinnettiin IOOI-portaat, jotka tukevat haastat-

telukysymyksiä. Mallintaminen suoritettiin käyttämällä IOOI-menetelmää, koska vastauk-

set eivät ole rahamääräisesti mitattavia. Sisäkorvaistutehoidon vaikutukset kehittyvät pit-

källä aikavälillä, jolloin IOOI-menetelmän avulla esitetään saavutettujen hyötyjen vaikut-

tavuus yksilölle.  

Taloudellista vaikuttavuutta kuvataan IOOI-mallin avulla. Sisäkorvaistutehoito ei ole yk-

sinkertainen prosessi, hoitoprosessi on moniammatillista taitoa vaativa ja pitkä prosessi. 

Tutkielmassa käytetty malli on melko yksinkertainen. Koska aiheesta ei ole Suomessa aiem-

min tehty tutkimusta, ei vertailevaa tutkimusta voi tehdä.  
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Laadullinen tutkimus 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen avulla pyritään löytämään selitykset tutkittavana 

olevaan ongelmaan. Kvalitatiivisella tutkimuksella ei pyritä kattavuuteen, kohdejoukko on 

yleensä pieni ja valittu tarkoituksenmukaisesti, jotka analysoidaan mahdollisimman perus-

teellisesti. (Eskola & Suoranta 2000, 18) Salmelan (1997) mukaan huomataan kuuden tai 

seitsemän haastattelun jälkeen, että seuraavat haastattelut eivät tuo esille mitään uutta tai 

olennaista. Näin ollen pieni joukko haastateltavia voi olla riittävä.  

 

Laadullinen tutkimus on joustava, aineistonkeruun aikana voidaan esittää täydentäviä ky-

symyksiä. Laadullisen tutkimuksen avulla haastateltava voi vastata paremmin kysymyksiin, 

lisäksi laadullisen tutkimuksen avulla on mahdollisuus tavoittaa ihmiset paremmin kuin 

määrällisen tutkimuksen avulla. Salmela (1997) tuo esille laadullisen tutkimuksen haasteet, 

sillä tulokset voivat vääristyä. Haastattelijan näkemys voi vaikuttaa asian tulkintaan, eten-

kin jos haastateltavan vastaukset ovat epäselviä tai puutteellisia. (Salmela 1997, 101–103) 

 

Laadullisissa tutkimuksissa voidaan perusanalyysimenetelmänä käyttää sisällönanalyysia. 

Sitä voidaan pitää yksittäisenä metodina mutta myös teoreettisena kehyksenä, joka liitetään 

erilaisiin kokonaisuuksiin. Sen avulla järjestetään tutkimusaineisto selkeään ja tiiviiseen 

muotoon sisältäen koko aineiston informaation. Eri nimillä kulkevat laadullisen tutkimuk-

sen analyysimenetelmät perustuvat tavalla tai toisella sisällönanalyysiin. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 91) 

Laadullinen tutkimus on prosessi, jossa näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutkimuksen ede-

tessä ja jakautuvat koko prosessiin. Aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena, jossa aineiston 

keräämistä, analysointia, tulkintaa ja raportointia ei voi erottaa toisistaan. (Eskola & Suo-

ranta 1998, 16) 

Tutkielman näkökulmaa valittaessa, tutkimuskysymyksesi valittiin, onko ”sisäkorvaistute-

hoito taloudellisesti vaikuttavaa”? Ensimmäisten haastattelujen kohdalla huomattiin, että 

taloudellinen vaikuttavuus -käsite on vaikea hahmottaa. Tutkielman teoriaosassa tulee esille 

tutkimuksissa eri tieteenaloillakin vaikeus ”taloudellisesti vaikuttavaa” -käsitteen määrittä-

miselle. Vaikka käsite oli vaikea hahmottaa, silti vastaukset haastateltavien kesken oli sa-

mankaltaisia. Kysymys aseteltiinkin uudestaan siten, että mikä oli haastateltavan oma nä-

kemys leikkauksen vaikuttavuudesta itselleen. 
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Sisällönanalyysi 

Kvalitatiivisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmänä voidaan pitää sisällönanalyysiä. Si-

sällönanalyysi käy hyvin tutkimusten tekemiseen, koska keskeistä on löytää sisällöstä mer-

kityksellisiä asioita sekä rajataan asia huolella. Analyysimenetelmän avulla saadaan asiasta 

pelkistetty kuvaus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 101, 103, 105, 110) 

 

Tuomen & Sarajärven (2009) mukaan aineistolähtöinen sisällönanalyysi on kolmivaiheinen 

prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa litteroitu aineisto pelkistetään pilkkomalla osiin, toi-

sessa vaiheessa aineisto ryhmitellään samaa tarkoittaviksi asioiksi tai etsitään erovaisuuk-

sia. Kolmannessa vaiheessa muokattu aineisto tulkitaan ja kirjoitetaan käsitteiksi.   

 

Sisällönanalyysimenetelmässä kerätty aineisto kirjoitetaan tekstiksi ja tiivistetään siten, että 

mielenkiinnon kohteena olevat asiat voidaan kuvata lyhyesti ja selkeyttää niiden väliset 

suhteet. Analyysi aloitettiin lukemalla haastattelut useaan kertaan läpi ja muodostettiin 

yleiskuva. Tämän jälkeen analysoitiin haastatteluja siten, että etsittiin tutkimuskysymyksiin 

vastauksia. 

 

Teemahaastattelu 

Teemahaastattelussa pyritään huomioimaan yksilön tulkinnat sekä annetaan tilaa vapaalle 

puheelle, vaikka ennalta päätetyt teema keskustellaankin kaikkien haastateltavien kanssa. 

Haastattelussa voidaan liikkua vapaasti valmisteltujen teemojen sisällä. (Hirsjärvi & Hurme 

2004, 47–48) 

 

Teemahaastattelu on keskusteleva tilanne, jossa käydään läpi suunnitellut asiat. Teemoista 

ja niiden alateemoista keskustellaan laajasti. Teemahaastattelussa haastattelijalla on mah-

dollisuus tarkentaa haastateltavalta vastauksen syytä tai taustatietoja. Haastattelussa esite-

tään avoimia kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastauksia. Haastattelussa voidaan arvioida 

vastauksia myös havainnoimalla haastateltavan ilmeitä tai käyttäytymistä. Teemahaastatte-

lun avulla saadaan yleensä luotettavampaa ja syvällisempää tulosta aikaiseksi kuin esimer-

kiksi strukturoidussa lomakehaastattelussa. (Eskola & Suoranta 2005, 86) 
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Aineiston hankinta ja sen analysointi 

Työn empiriaosuus muodostuu 9 sisäkorvaistutekäyttäjältä haastattelun avulla saatuihin 

vastauksiin koskien sisäkorvaistutehoidon vaikuttavuutta. Empiirisessä aineistossa pohdi-

taan sisäkorvaistutehoidon vaikutuksia ja pitkän aikavälin vaikuttavuutta. Tutkimus toteu-

tettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, jossa aineisto kerättiin teemahaastatte-

lun avulla. Teemahaastattelu sopi hyvin tutkimusmenetelmäksi, koska haastattelun avulla 

on helppo esittää täydentäviä kysymyksiä ja päästä syvälle aiheeseen. Haastattelu sopii me-

netelmäksi, kun ei tiedetä, millaisia vastauksia saadaan, ja kun vastaukset perustuvat yksi-

lön omaan kokemukseen. Teemahaastattelu soveltuu hyvin kokemuksen kuvailemiseen. 

Haastattelu oli sopiva tähän tutkielmaan, koska vastaajilla itsellään on paras tieto ja koke-

mus sisäkorvaistutehoidosta, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Haastateltaville kerrottiin, 

että anonymiteetti säilyy.  

Haastattelu kohdennettiin aihepiireihin, joiden rajoissa tutkielman aihetta käsiteltiin ja 

joista haastateltavilla oli samankaltaisia kokemuksia. Haastattelurunko sisälsi taustakysy-

mysten ja huonokuuloisuuteen liittyvien asioiden lisäksi identiteettiin ja osallistumiseen, 

tiedonkulkuun liittyviä asioita. Haastattelun tarkoituksena oli, että haastateltavalla on mah-

dollisuus kertoa omin sanoin kokemuksiaan. Yksilöhaastattelussa paikalla olivat vain haas-

tattelija ja haastateltava. Haastatteluaihe on hyvin henkilökohtainen ja keskustelu jää vain 

haastattelijan ja haastateltavan väliseksi asiakseen.   

 

Haastatteluteemat mukailevat IOOI-menetelmään valittuja asioita. Valitut teemat olivat;  

1. Sisäkorvaistute 

2. Työssä / työtön 

3. Sosiaalietuudet 

4. Oma käsitys taloudellisesta vaikuttavuudesta 

Ennen haastattelua tutkimuksen aihepiiriin on perehdytty tutkijan toimesta, jotta haastatte-

lukysymykset voitiin luoda niin, että niistä saadaan vastauksia tutkielman alussa asetettui-

hin tutkimuskysymyksiin. Haastattelukysymykset ja niiden asettelu antoivat haastateltaville 

mahdollisuuden kertoa laajemmin omista näkemyksistään ja kokemuksistaan, ilman haas-

tattelijan johdattelua (Liite 1).  
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Laadullinen tutkimus tuo mielipiteet esiin sekä mahdollistaa kokemusten kuvailun. Hirsjär-

ven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 161) mukaan laadullinen tutkimus tutkii asiaa koko-

naisvaltaisesti. Kokonaisvaltainen tutkimus sopii tämän tutkielman luonteeseen.  

 

3.2 Tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi 

 

Haastateltavat valittiin ottamalla toukokuussa 2020 sähköpostitse yhteyttä henkilöihin, 

jotka ovat sisäkorvakäyttäjiä. Haastateltavista osa toimii Kuuloliitto ry:n CI-kokemusasian-

tuntijana tai Cochlear Finlandin CI-tukihenkilönä, joiden internetsivuilta sähköpostiosoit-

teet saatiin. Haastattelupyynnössä kerrottiin, että haastateltavaksi etsitään työikäisiä huono-

kuuloisia. Haastateltavien valintaan vaikutti ikä, koska tutkielmassa keskitytään työikäisiin 

sisäkorvaistutekäyttäjiin. Haastattelut toteutettiin pääsääntöisesti haastateltavien kotona, 

osa haastatteluista suoritettiin sähköpostitse kevään koronarajoitusten vuoksi. Haastattelu-

paikan valintaan vaikutti myös haastateltavan toive, koska haastattelupaikan tuli olla ym-

päristöltään sopiva huonokuuloiselle.  

Haastateltaville lähetettiin haastattelukysymykset etukäteen sähköpostitse ennen haastatte-

lua. Haastattelussa edettiin suunniteltujen teemojen mukaisessa järjestyksessä. Haastatelta-

vien vastaukset olivat samankaltaisia keskenään, joten vastaukset olivat vertailukelpoisia 

keskenään.  

Haastateltavat olivat iältään 35–65-vuotiaita. Kaikki haastateltavat olivat naisia. Taustatie-

tona haastateltavia pyydettiin kertomaan omin sanoin kuulon tasosta sekä siitä miksi hakeu-

tui tai mikä oli haastateltavan ”polku” sisäkorvaistutehoitoon ja milloin leikkaus tai leik-

kaukset on suoritettu. Lisäksi taustatiedoissa kysyttiin, onko haastateltavalla käytössä sisä-

korvaistute yksipuolisesti vai molemminpuolisesti. Haastateltavat ovat kaikki työelämässä 

tai siirtyneet äskettäin eläkkeelle. Haastateltavat työskentelevät teollisuudessa, rakennus-

alalla, taloushallinnossa tai asiantuntijatehtävissä. Kaikkien haastateltavien työpaikka oli 

avoimella sektorilla, kukaan ei työskennellyt ns. tuetussa työpaikassa. Työpaikan tai yrityk-

sen koko vaihtelivat suuresti. Suurimman osan työpaikka oli vakituinen, ns. toistaiseksi voi-

massa oleva. Haastateltavista suurin osa toimii aktiivisesti myös vertais- tai tukitoimin-

nassa. Haastattelut kestivät keskimäärin tunnin. Myös sähköpostitse saadut vastaukset ovat 

samankaltaisia haastattelemalla saatujen vastausten kanssa, joten ne ovat vertailukelpoisia 

haastattelemalla saatuihin vastauksiin.  
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Haastattelut onnistuivat erittäin hyvin. Haastattelutilanne tuntui luontevalta ja luottamuk-

selliselta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 9 kappaletta. Enemmistö haastateltavista oli yli 45-

vuotiaita. Selvällä enemmistöllä haastateltavien joukossa oli yksi sisäkorvaistute käytössä. 

Muutamalla haastateltavalla oli sisäkorvaistute molemmissa korvissa. Enemmistö haasta-

teltavista oli ollut huonokuuloinen syntymästä asti, joukossa oli muutama, joiden huono-

kuuloisuus on todettu aikuisena. Haastateltavat pystyivät hyvin palauttamaan mieliin hoito-

prosessin kulun, vaikka leikkauksesta oli kulunut jo useampia vuosia. 

 

Tutkimuksen analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysimenetelmää. Analysoinnin tavoite 

on selkiyttää kerättyä tietoa tutkijalle. Aineisto tiivistetään siten, että ilmiötä voidaan kuvata 

yleistettävästi. Tavoitteena on löytää aineistosta merkityksiä, eroavaisuuksia ja yhteneväi-

syyksiä, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 90–113) 

Haastattelut toteutettiin haastattelukysymysten (liite 1) mukaan kuitenkin niin, että haasta-

teltavat saivat kertoa asioista omassa haluamassaan järjestyksessä. Haastatteluissa pyrittiin 

välttämään haastateltavien johdattelua.  

 

3.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on keskeisessä roolissa tutkimukseen valittu mit-

tari. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmista. Va-

liditeetin avulla mitataan tutkimuksen avulla sitä ominaisuutta, joka on tutkimuksen koh-

teena ja jota halutaan mitata. Reliabiliteetin avulla tarkastellaan tutkimustulosten luotetta-

vuutta. Mikäli reliabiliteetti on hyvä, tutkimustulosten tulisi olla samankaltaisia toisellakin 

mittauksella ensimmäisen mittauksen kanssa sekä vastausten tulisi olla yhtenäisiä eri tutki-

joiden tekemissä tutkimuksissa. (Hirsjärvi 2009, 216–217) 

Haastateltavien kokemukset sisäkorvaistutehoidosta ajoittuvat pitkälle aikavälille. Osa 

haastateltavista oli ollut sisäkorvaistuteleikkauksessa 2000-luvun alussa ja osa vasta vuonna 

2019. Vaikuttavuudesta osasivat kertoa enemmän ne haastateltavat, joiden leikkauksesta oli 

kulunut enemmän aikaa. Kuitenkin myös ne, joiden leikkauksesta oli vasta muutama vuosi, 

osasivat jo kuvata vaikuttavuutta melko hyvin. Vastaukset olivat yllättäen melko samankal-

taisia keskenään. Haastateltavat kertoivat vapautuneesti omista kokemuksistaan, 
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kysymykset eivät siis johdatelleet haastateltavaa. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin, onko 

mielessä vielä jotain muuta jotain haluaisi kertoa kyseessä olevaan teemaan liittyen.  

Haastatteluteeman taloudellinen vaikuttavuus -kohdalla vastaukset poikkesivat eniten toi-

sistaan. Vaikutuksia ja vaikuttavuuksia haastateltavat kertoivat runsaastikin, mutta kun tar-

kennettiin taloudelliseen vaikuttavuuteen, haastateltavat miettivät pidempään vastausta. 

Keskustelun ja pohdinnan jälkeen myös taloudellisen vaikuttavuuden -kohtaan vastaukset 

olivat lopulta samankaltaisia.  

Reliabiliteetti ottaa kantaa tulosten luotettavuuteen. Voidaanko tulokset toistaa vastaavan 

tutkimuksen toteuttamisena, eivätkä tulokset ole sattumanvaraisia. (Hirsjärvi & Hurme 

2008) Tutkielman reliabiliteetti on hyvä, koska haastateltavien vastaukset olivat samankal-

taisia.  

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä. Pätevyys arvioi tutkimus-

strategiaan liittyviä valintoja, tutkijan roolia sekä tutkimuksen yleistettävyyttä. Laadullisen 

tutkimuksen kannalta tutkijan rooli tulosten tulkitsijana on merkittävä. Tutkija toimii tutki-

musvälineen osana. Lukijalle on annettava objektiivista, yksityiskohtaista ja puolueetonta 

tietoa siitä, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tutkimuksen rakentumiseen. Tukijan tuleekin kiin-

nittää huomioita niin omiin valintoihinsa kuin tulkintoihinsa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2000, 207–218) 

Tutkijan oman kokemuksen ja hiljaisen tiedon määrän vuoksi kiinnitettiin erityistä huo-

miota prosessin etenemiseen ja tulosten tulkitsemiseen. Tutkijan vaikutusta minimoitiin esi-

merkiksi haastattelussa siten, että haastateltavat saivat nostaa esiin lähes minkä tärkeäksi 

kokemansa asian vaan. Tutkijan rooli haastattelijana oli vain tiedon kerääminen esittämällä 

kysymyksiä. Tutkija ei ottanut kantaa keskustelun sisältöön.  

Tutkielmaan haastateltavien määrä on pieni. Haastateltavia ei kuitenkaan voi tunnistaa vas-

tauksista. Haastateltaville kerrottiin tutkielman tarkoitus, vapaaehtoisuus, luottamukselli-

suus ja nimettömyys. Haastateltavat saivat esittää kysymyksiä niin tahtoessaan.  

 

 

 

 

 



36 
 

4 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkielman tarkoituksena oli tutkia, onko sisäkorvaistutehoito taloudellisesti vaikuttavaa 

yksilölle. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten taloudellista vaikuttavuutta voidaan 

arvioida. Tässä tutkielmassa keskitytään huonokuuloisten omaan kokemukseen, ei keskitytä 

kuulovammaan tai sen asteeseen. Tutkimusaineistoa tarkastellaan yleisellä tasolla, joten yk-

sittäisten vastaajien poikkeavat näkökulmat eivät ole merkittäviä. Tutkielman tarkoitus on 

osoittaa haastateltavien omien kokemusten kautta sisäkorvaistutehoidon taloudellista vai-

kuttavuutta niin taloudellisesti kuin ei-taloudellisesti yksilölle.  

Haastattelurunko koostuu pääteemoista: 

1) Sisäkorvaistute/kuulolaite – hyödyt/haitat 

2) Työssä/työtön 

3) Sosiaalietuudet: vammaisetuudet, tulkkipäätös 

4) Oma käsitys sisäkorvaistutehoidon vaikuttavuudesta  

 

Tutkielmassa painotetaan henkilön omia kokemuksia ja käsityksiä asiasta. Taustatiedoissa 

selvitetään informantin ikä ja milloin sisäkorvaistuteleikkaus on tehty. Taustatiedoissa sel-

vitetään myös, onko informantilla sisäkorvaistute yksipuolisesti vai molemmin puolin. Toi-

sen haastatteluteeman avulla pyritään selvittämään syitä siihen, miksi informantti on hakeu-

tunut sisäkorvaistuteleikkaukseen. Lisäksi tavoitteena on arvioida, miten sisäkorvaistute on 

vaikuttanut arkielämään. Kolmannessa kohdassa selvitetään informantin työelämän tilan-

netta ja omaa käsitystä siitä, miten kuulonalenema (huonokuuloisuus) on vaikuttanut arki- 

ja työelämään. Neljännessä kohdassa selvitetään saako informantti esim. vammaistukea, 

käyttääkö tulkkipalveluita saman verran, enemmän tai vähemmän kuin ennen sisäkorvais-

tuteleikkausta tai -leikkauksia tai käyttääkö edelleen muita vammaispalveluita. Viidennessä 

kohdassa pyritään selvittämään informantin omaa näkemystä vaikuttavuudesta informan-

tille itselleen. Tässä kohdassa pohditaan myös informantin näkökulmasta sitä, onko vaikut-

tavaa leikata sisäkorvaistute molempiin korviin.  
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Luvussa käsitellään sekä tutkielman empiriaosuutta että analysoidaan aineistonkeruusta 

saatuja vastauksia mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Luvussa kuvataan haas-

tatteluissa esille tulleet havainnot. Haastateltavien vastaukset esitetään tutkielmassa käyte-

tyn IOOI-mallin portaiden avulla. IOOI-mallin portaat noudattavat teemoja, jota haastatte-

lussa noudatettiin.  

 

IOOI-menetelmän mallintaminen 

Tutkielman pääkysymyksenä on taloudellinen vaikuttavuus ja sen arviointi. Aineiston ana-

lyysin avulla pyritään löytämään haastatteluista tekijät, jotka yksilön mielestä ovat talou-

dellisesti vaikuttavia.  

Mallin portaat panos (Input) ja tuotot (Output) -kohdassa käsitellään haastatteluteemaa si-

säkorvaistutteesta ja sen hoidosta. Vaikutus (Outcome) -portaassa pohditaan haastateltavan 

omaa käsitystä, miten leikkaus vaikutti tilanteeseen arki- ja työelämässä. Lisäksi vaikutus -

kohdassa haastateltavat toivat esiin tulkki- ja vammaispalveluiden tarpeen ennen ja jälkeen 

leikkauksen. Vaikuttavuus (Impact) -osiossa haastateltavan kanssa keskusteltiin vaikutta-

vuudesta omaan elämään pitkällä aikavälillä.  

IOOI-mallin portaat mallinnettiin sisäkorvaistutehoidon näkökulmasta sekä mukaillen 

haastatteluteemoja. Mallintamisen avulla hahmotetaan kokonaisuus ja edetään portailla 

eteenpäin alue kerrallaan. Tutkielman IOOI-mallin portaat ovat seuraavat: 

I = Input (panos): Tarvitaan, jotta saadaan jotain tuloksia aikaiseksi. 

• resurssit (palveluntuottaja) 

• sitoutuminen 

• motivaatio 

• kuulemaan opettelu 
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O = Output (tuotos): Määritellään mitä halutaan saada aikaiseksi tai mitä pa-

noksella saatiin aikaan.  

• kuntoutus 

• laitteiden käyttäminen 

• vertaistuen hyödyntäminen 

• aktiivinen osallisuus 

 

O = Outcome (vaikutus): Kertoo mikä muuttui tuotoksen myötä 

• työllistyminen 

• työ 

• opiskelu 

• turvallisuus 

• toimintakyky 

• elämänlaatu 

 

I = Impact (vaikuttavuus): Kertoo pitkän aikavälin muutoksen 

• pysyminen työelämässä 

• henkinen hyvinvointi 

• yksilön yhteiskunnan jäsenyys vahvistuu 

 

4.1 Input (panos), Output (tuotot) – haastatteluteema: ”Sisäkorvaistute” 

Panokset, jotka sisäkorvaistutehoidossa tarvitaan ovat resurssit (palveluntuottaja), potilaan 

sitoutuminen ja motivaatio hoitoon.  Päätös sisäkorvaistutehoidosta on aina yksilöllinen. 

Päätöksessä otetaan huomioon potilaan elämäntilanne, sekä lisäksi työn tai opiskelun aset-

tamat vaatimukset kuulolle (Dietz ym. 2018: 572). 

Taloudellisessa arvioinnissa kustannuksia (panoksia) syntyy useassa eri vaiheessa. Vaiheet 

voidaan jakaa arviointiin, implantointiin, kuntoutukseen ja ylläpitoon. Tietoa leikkauksen 

ja implanttijärjestelmän kustannuksista on saatavilla, mutta tutkimuksia 
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kokonaiskustannuksista pitkällä aikavälillä ei ole juurikaan saatavilla. Sisäkorvaistutteiden 

hinnat ovat nykyään melko kohtuulliset. Laitteen hinnan lisäksi tulevat leikkaus- ja kuntou-

tuskustannukset. Suomessa sisäkorvaistutekäyttäjälle laitteisto, varaosat, huolto ja laittei-

den säädöt ovat maksuttomia. Laitteeseen kuuluvat paristot ja akut ovat maksuttomia 18 

ikävuoteen saakka. (LapCi ry, 2019) 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on selvitetty henkilölle itselleen syntyviä kustannuksia tai 

yhteiskunnalle syntyviä kustannuksia. Suurin osa tutkimuksista on tehty kehittyneissä 

maissa, joissa sisäkorvaistutetta käyttävien ei tarvitse itse maksaa välittömiä kustannuksia, 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Barton, Fortnum, Stacey& Summerfield, 2006; Sach, 

Whynes, Archbold ja O'Donaghue, 2005), Yhdysvalloissa (Cheng et al., 2000) ja Kanadassa 

(Fitzpatrick et al., 2006). Sen sijaan kehitysmaissa sisäkorvaistutteet ovat omarahoitteisia, 

edellyttävät taloudellisen resurssien huomioonottamista. (Khan et al., 2007) Kustannusten 

vertaileminen muihin maihin on vaikeaa johtuen terveydenhuoltojärjestelmien eroista, kun-

kin maan olosuhteet on otettava huomioon. 

Haastateltavaa pyydettiin kertomaan ”oma tarinansa” kuulon suhteen sekä mikä oli kuule-

misen tilanne ennen leikkausta ja miksi hakeutui leikkaukseen. Osiossa käytiin läpi haasta-

teltavan motivaatiota kuntoutukseen sekä kuntoutuspolkua. Haasteltavat pohtivat myös 

mitä odotuksia olivat leikkauksen suhteen asettaneet.  

Haastateltavista suurin osa oli ollut huonokuuloinen lapsesta saakka ja käyttänyt kuulolai-

tetta lapsesta saakka. Lähes kaikki kertoivat, että sisäkorvaistutteesta oli ollut joskus lääkä-

rin vastaanotolla puhetta, mutta vasta kun kuulo heikkeni entisestään, haastateltavat ym-

märsivät paremmin mitä vaikeuksia kuulonalenema toi ja hakeutuivat hakemaan lisätietoa 

sisäkorvaistutehoidosta. Useampi haastateltava kertoi saaneensa ”kimmokkeen” selvittää si-

säkorvaistuteasiaa koska oli tavannut sisäkorvaistutekäyttäjän ”face-to-face”.  

Haastateltavat kertoivat olleensa hyvin motivoituneita leikkaukseen ja olivat sitoutuneet 

kuntoutuspolkuun. Haastateltavat tiedostivat, että kuntoutuspolku on elinikäinen ja vaatii 

paljon resursseja ja sitoutumista sekä itseltä että sairaalalta. Haastateltavat kertoivat omasta 

motivaatiostaan:  

”Erittäin motivoitunut, tyylillä kaikki tai ei mitään”  

 ”Ei ollut mitään menetettävää enää”. 
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Dietzin ym. (2018) mukaan sisäkorvaistutehoitoa tehdään viidessä yliopistollisessa sairaa-

lassa. Potilas saa lähetteen ja tulee leikkausarvioon, hänelle tehdään pään magneettikuvaus 

ja tietokonetomografia. Ennen leikkausta aikuisille potilaille tehdään kuulontutkimuksia 

sekä äänesaudiometrian että puheentunnistuksen mittaavan puheaudiometrisen testin 

avulla. Suomessa ei ole vielä yhtenäisiä kriteereitä sisäkorvaistutehoidolle. Potilaiden hoito 

suunnitellaan yksilöllisesti moniammatillisessa työryhmässä. Leikkauspäätöksessä otetaan 

huomioon potilaan elämäntilanne sekä opiskelun ja työn asettamat vaatimukset kuulolle. 

Onnistunut sisäkorvaistutehoito edellyttää potilaalta sitoutumista ja motivaatioita opetella 

kokonaan uusi kuuntelemisen tapa. Potilaalla on mahdollisuus tavata psykologi ja puhete-

rapeutti kuulonkuntoutuksen aikana. Leikkauksella ei ole yläikärajaa, ja leikkaus voidaan 

tehdä joko yleisanestesiassa tai paikallispuudutuksessa, jos nukutus aiheuttaa potilaalle suu-

rentuneen riskin.” (Dietz ym. 2018, 572–573.) 

Kaikki haastateltavat kertoivat, että heillä oli mahdollisuus psykologin ja puheterapeutin 

tapaamisiin. Kontrollikäyntejä oli 4–5 ensimmäisen vuoden aikana ja siitä eteenpäin 1-2 

vuoden välein. Psykologin tapasi suurin osa haastateltavista, pääsääntöisesti psykologi ta-

vattiin yhden kerran ennen leikkausta. Osa haastateltavista ei tavannut psykologia lainkaan 

hoitoprosessin aikana. Sen sijaan puheterapeutin tapasi valtaosa haastateltavista sekä ennen 

leikkausta että leikkauksen jälkeen. Joukossa oli myös haastateltavia, jotka eivät olleet ta-

vanneet puheterapeuttia lainkaan. Haastateltavat, jotka eivät tavanneet psykologia eivätkä 

puheterapeuttia, kertoivat kuitenkin, että eivät osanneet kaivata tapaamisia.  

Kontrollikäyntien määrää kaikki haastateltavat pitivät sopivana. Osa haastateltavista kertoi, 

että olisivat ehkä kaivannut lisätapaamisia erityisesti alkuvaiheessa ensimmäisen leikkauk-

sen jälkeen, jos ei olisi ollut aktiivista vertaistukihenkilöä käytettävissä. Aktiivisen vertais-

tukihenkilön olemassaolo vaikutti siihen, että tietoa ei tarvinnut kysyä sairaalalta. Kukaan 

haastateltavista ei ollut joutunut käymään äkillisen huollontarpeen takia kontrollissa.  

Haastateltavat pitivät suurimpana panoksena sisäkorvaistutehoitoon sitoutumista. Sitoutu-

minen on elinikäinen prosessi. Sisäkorvaistuteleikkauksen jälkeen alkaa varsinainen työ, eli 

kuntoutus ja kuulemaan opettelu. Kuntoutuksen aikana haastateltavat korostivat omaa ak-

tiivista osallisuutta ja vertaistyön hyödyntämistä.  
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4.2 Outcome (vaikutus) – haastatteluteema: ”Työssä/työtön, vammaisetuudet” 

IOOI-mallin vaikutus -osassa keskitytään siihen mikä muuttuu tuotoksen myötä. Haastatel-

tavat kertoivat laaja-alaisesti omasta työstään, työtilanteesta, opiskelusta, toimintakyvystä 

ja elämänlaadusta.  

Suurin osa haastateltavista kertoi, että ei pystynyt aiemmin kommunikoimaan puhelimessa, 

koska ei ”kuullut tai saanut selvää” mitä puhelimessa sanotaan. Nykyään haastateltavat 

käyttävät puhelinta jopa erittäin aktiivisesti ja mielellään. Joskus tulee ”pelko” vastata pu-

helimeen, mutta vastattaessa muistaa ja ymmärtää, että ”minähän kuulen”.   

Haastateltavat kertoivat, että ammatillinen itsetunto on kasvanut leikkauksen myötä ja toi-

mintakyky parantunut. Haastateltavista suurin osa kertoi, että elämänlaatu parani huomat-

tavasti, ”on ihanaa kuulla, jutella puhelimessa, kuulla kokouksissa (työelämä, taloyhtiöiden 

kokoukset)”. Vastaajat kertoivat myös, että eivät jännitä enää esiintymistä tai oman mieli-

piteen kertomista. Eräs haastateltavana kertoi, että ”Aiemmin jännitin esiintymisiä tai mie-

lipiteiden sanomisia, sillä pelkäsin, että ”joku kysyy jotain, enkä kuule mitä kysyy – ja jou-

dun uudestaan ja uudestaan kysymään esim. auditoriossa, että ”anteeksi mitä, en kuullut, 

voitko toistaa”. ”Aivan ihanaa, kun ei tarvitse jännittää tällaisia tilanteita”. Lisäksi haas-

teltavat kertoivat, että ”kuulevat kun nimeä huudetaan esimerkiksi palvelutilanteissa lääkä-

rikeskuksissa tai kuulevat mitä junassa tai kauppakeskuksessa kuulutetaan”.  

Haastateltavat kertoivat, että ”voivat osallistua aktiivisesti keskusteluihin ja kuuntelemista 

vaativiin asioihin, ilman jatkuvaa jännitystä siitä, että kuuleeko tai miten pitää toimia”. Osa 

haastateltavista kertoi, että uskaltavat vaihtaa kuulumisia myös tuntemattomien ihmisten 

kanssa ja voivat auttaa kadulla eksyneitä. Aiemmin ei olisi tullut mieleenkään oma-aloittei-

sesti auttaa esim. kartan kanssa eksyneitä Helsingin keskustassa tai saatikka keskustella tu-

ristin kanssa englanniksi ruuhkaisessa raitiovaunussa.  

Haastateltavista useampi kertoi että ”itsetunto kasvoi kuulon parantuessa”. Haastateltavat 

kertoivat, että työelämän tilanne helpottui leikkauksen jälkeen uskomattoman paljon. Pys-

tyy osallistumaan asiakaspalveluun, Skype/Teams -palavereihin, vaikka ei näe puhujan 

suuta. Suurin osa haastateltavista oli aiemmin käyttänyt huuliolukua apunaan, nyt sitä ei 

enää tarvitse käyttää apuna. Kuulonvarainen kommunikaatio (tunnistaa puheen ilman huu-

liotukea) on edellytys esimerkiksi puhelimen käytölle.  
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Haastateltavista osa kertoi, että oli jo miettinyt mitä voisi tehdä työkseen, jos kuulo ”hä-

viää” kokonaan. Osa kertoi myös, että oli valinnut työuran siten, että ei joudu työskentele-

mään puhelinpalvelussa tai aktiivisessa asiakaspalvelussa. Kuitenkin nyt leikkauksen jäl-

keen, haastateltavat kertoivat, että voisivat tehdä myös puhelin- ja asiakaspalvelua.  

Ne haastateltavat, joilla oli sisäkorvaistute molemmissa korvissa, olivat sitä mieltä, että leik-

kaus kannatti tehdä molempiin korviin. Eräs haastateltava kertoi, että ”kuuleminen on tasa-

painoista ja vaikuttaa fyysisestikin, ei tarvitse käännellä päätä äänen suuntaan tai miettiä 

kuulemista, äänet tulevat joka paikasta”.  

Lähes kaikki haastateltavat pitivät tärkeänä vertaistuen saamista, esimerkiksi ”laitteiden 

tekninen puoli pelotti aluksi ja siinä vertaistukihenkilö oli tärkeä apu ja toivon saavani ver-

taistukea jatkossakin”. Haastateltavista osa oli iloinen, kun ”Pääsi pattereista eroon, aiem-

min kuulolaitteiden pattereita kului paljon, ja nyt sisäkorvaistutteessa on akku, jota voi la-

data”. 

Haastateltavista useampi oli sitä mieltä, että myös korvatulehdukset olisivat vähentyneet 

sisäkorvaistuteleikkauksen jälkeen. Aiemmin kuulolaitteen korvakappale aiheutti kutinaa ja 

tulehduskierteitä. Haastateltavista muutama kertoi myös nauttivansa nykyään uimisesta. Si-

säkorvaistutteen kanssa voi uida (lisävarusteen) kanssa, jolloin sitä voi huoletta pitää laitu-

rilla, uidessa tai kanootissa. Haastateltavat kertoivat myös kuuntelevansa musiikkia ja ra-

diota, mitä eivät aiemmin tehneet lainkaan. Osa kertoi myös aloittaneensa kielten opiskelun 

ja huomannut, että television tekstityksissä ei käännetäänkään kaikkea puhetta. ”Pieniä asi-

oita, mutta isoja sille, joka ei aiemmin ole näitä kuullut”. Useampi haastateltavista kertoi 

myös kuulevansa nykyään lintujen laulun ja yrittävänsä tunnistaa niitä. 

Haastateltavat olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä sisäkorvaistutehoitoon ja sen vai-

kutuksiin elämässä. Osa haastateltavista kertoi, että olivat aiemmin ns. ”yksinäisiä susia” 

johtuen esteellisestä kommunikaatiosta tai stressasivat ympäristötekijöitä jo valmiiksi, että 

jättivät osallistumatta tilanteisiin. Haastateltavat olivat ilahtuneita, että pystyvät nykyään 

seuraamaan sosiaalista kanssakäymistä ja ”sopeutuvat” paremmin ympäristön asettamiin 

vaatimuksiin.  

Haastateltavat olivat suurin osa sitä mieltä, että leikkauksen ajankohta omassa elämässä oli 

sopiva. Osa tuntui pohtivan sitä, että tekniikka on kehittynyt viime vuosina paljon, eikä ehkä 
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aiemmin olisi leikkaukseen mennytkään. Kuitenkin myös ne, jotka on leikattu aiemmin, 

olivat tyytyväisiä.  

Haastateltavat kertoivat laajasti vaikutuksia. Kaikki olivat työelämässä ja arvioivat pysy-

vänsä pitkään työelämässä, ”kuuleminen ei ainakaan aseta rajoituksia sille”.   

 

4.3 Impact (vaikuttavuus) – haastatteluteema: ”Oma käsitys vaikuttavuudesta” 

FinOhtan ”Laatupainotetut elinvuodet terveydenhuollon vaikuttavuuden arvioinnissa” -ra-

portissa käsitellään sisäkorvaistutteen vaikuttavuutta. Wongin ym. (2000) tutkimuksessa si-

säkorvaistutehoidon todettiin vaikuttavan kuulon lisäksi positiivisesti muihin tavanomaisiin 

toimintoihin, sekä masennukseen ja ahdistumiseen. Sisäkorvaistute on hyvä esimerkki hoi-

tomuodosta, jolla ei ole vaikutusta eloonjäämiseen, mutta vaikutukset potilaan elämänlaa-

tuun ovat merkittävät. Sisäkorvaistutehoidon kustannusvaikuttavuus on tärkeä tutkimus-

aihe. Potilaan oma arvio menetelmän vaikuttavuudesta onkin välttämätöntä.  

Vaikuttavuus -teemalla haetaan haastateltavilta omaa näkemystä pitkäaikaisesta vaikutta-

vuudesta. Haastateltavat kertoivat suurimpana vaikuttavuutena henkisen hyvinvoinnin ja 

pysymisen työelämässä.  

Elämän perusasiat ovat nyt kunnossa: ”työ, vapaa-aika, asunto, raha, sosiaali-

nen toimintakyky”  

”sosiaalinen toimintakyky, aiemmin ulkopuolisuuden tunne ja herkkyys ahdistua” 

”kiusatuksi tuleminen vapaa-ajalla tai töissä, syrjinnän pelko” 

”eikö yhteiskunnalle tule halvemmaksi maksaa siitä, että ihminen pysyy työkykyi-

senä, eikä jää sairaseläkkeelle” 

”ennen riitti tasainen arki, nyt haluan kasvaa myös ammatillisesti” 

”nyt vasta tajuan, kuinka paljon olen aiemmin menettänyt, kun en ole kuullut” 

”elämäntyytyväisyys! aiemmin oli jatkuvaa kamppailua jaksamisen kanssa ja 

siitä että kuuleeko, pystyykö, osaako, riittääkö… jatkuvaa epävarmuuden kanssa 

elämistä” 
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”en ole riippuvainen jatkuvasta avusta, voin elää itseni varassa ja omana it-

senäni” 

”yhteiskunnallinen asenne huonokuuloisia kohtaan syrjivää edelleen” 

”vertaistuki” 

”riippumattomuus muista” 

”vammaisilla on edelleen lasikatto työelämässä etenemisen suhteen” 

”vaikka olen pätevä ja ainoa hakija, en kuitenkaan tule valituksi tai en kelpaa 

ylennystilanteessa pätevyydestä ja kokemuksesta huolimatta, kun vaihtoehtona on 

vammaton henkilö”  

”työpaikalla mukautusten saaminen oli vaikeaa tai kestää kohtuuttoman kauan, 

nyt en tarvitse mukautuksia” 

”tietämättömyys huonokuuloisuudesta on edelleen ihan arkipäivää”  

”tiedonpuute ja asenne haittaavat edelleen huonokuuloisten etenemistä työelä-

mässä” 

  

Vaikuttavuudessa yksilölle haastateltavat toivat esille henkisen hyvinvoinnin ja pysymisen 

työelämässä. Haastateltavat pohtivat myös mahdollisia ikäihmisenä tulevia asioita vastaan, 

kuten mahdollisuutta asua kotona pidempään ja mahdollisen laitoshoidon tarpeen pienen-

tymisen. Lisäksi tuli esille, että lisäpalveluiden tarve on vähentynyt. Osa haastateltavista ei 

ole käyttänyt kirjoitustulkkia lainkaan kuntoutuksen jälkeen. Haastateltavat toivat esille eri-

tyisesti sen, että ”yhteiskunnan jäsenyys on vahvistunut” ja kokee olevansa ”tuottava yhteis-

kunnan jäsen”. Motivaation opiskeluun ja työhön otti esille useampi haastateltavista. Haas-

tateltavat kertoivat jaksavansa paremmin, koska kuormitus on vähentynyt.   

Vaikuttavuudesta oli haastateltavien joukossa selkeitä esimerkkejä. Eräs haastateltava ker-

toi olleensa jo pitkällä sairaslomalla ja eläköityminen oli todella lähellä, kunnes pääsi hoi-

toprosessin alkuun ja kuntoutus pääsi käyntiin. Haastateltava on tällä hetkellä työelämässä 

kokopäiväisesti.  
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Kansainvälisen tutkimuksen mukaan uusi kuuloteknologia on kustannustehokas hoito-

muoto (Morris, 2012; Perez & Edmonds, 2012; Bond, 2009), sisäkorvaistutteiden käyttö 

lisää työllistymismahdollisuuksia sekä ansaintamahdollisuuksia (Kochkin, 2010; Clinkard, 

2015) lisäksi on todettu, että niissä Euroopan maissa, joissa kuuloteknologiaa käytetään 

eniten, muiden terveyspalveluiden kulut huonokuuloisten kohdalla ovat alhaisemmat 

(Lamb, 2018). 

 

4.4 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Tässä kappaleessa esitetään yhteenveto haastatteluiden tuloksista, esitetään tiivistetysti tut-

kimustulokset sekä vastataan tutkimuskysymyksiin. Tutkielman tavoitteena oli tarkastella 

sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta yksilölle sekä miten arvioida vaikutta-

vuutta. Tutkielmaan haastateltiin sisäkorvaistutekäyttäjiä teemahaastattelun avulla. Tulok-

set analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä.  

Tulokset vastaavat hyvin tutkimuksen pääkysymykseen ”Onko sisäkorvaistutehoito talou-

dellisesti vaikuttavaa?” sekä tutkimukseen asetettuun alakysymykseen ”Millaisia vaikutuk-

sia sisäkorvaistutehoidolla on yksilölle?”. Toiseen pääkysymykseen ”Miten sisäkorvaistu-

tehoidon taloudellista vaikuttavuutta voidaan arvioida?” oli haastavampaa saada vastauk-

sia. Taloudellisen vaikuttavuuden arviointi on haastavaa. Haastatteluissa saatiin esimerk-

kejä, miten vaikuttavuutta voidaan arvioida, mutta yksilön erilaiset elämäntilanteet ja toi-

veet vaikuttavat siihen kuinka suureksi vaikuttavuus arvioidaan. 

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ovat seuraavat: 

tyytyväisyys hoidon vaikuttavuuteen 

hyvät tulokset kuulemisen tason kannalta 

työelämässä pysyminen 

henkinen hyvinvointi 

sosiaalinen toimintakyky 

  

Analyysin perusteella näyttää siltä, että sisäkorvaistutehoito on taloudellisesti vaikuttavaa. 

Sisäkorvaistutehoito vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin ja mahdollistaa opiskelemisen tai 

työelämässä pysymisen. Yksilö sopeutuu paremmin ympäristön asettamiin vaatimuksiin, 

eikä tunne olevansa ulkopuolinen. Yksilön sosiaalinen toimintakyky paranee ja elinpiiri 
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laajenee. Yksilön itsetunto paranee ja sen avulla hallitsee omaa elämäänsä itsenäisesti. Itse-

tunnon paraneminen koettiin suurena vaikutuksena, kun yksilön tyytyväisyys kasvaa, jak-

saminen paranee ja stressin sietokyky nousee.  

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella, miten sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikutta-

vuutta arvioidaan sekä onko sisäkorvaistutehoito vaikuttavaa. Tutkielman tulokset vahvis-

tavat kansainvälisten tutkimusten johtopäätöksiä siitä, että sisäkorvaistutehoito on taloudel-

lisesti vaikuttavaa.  

Kysymyksiin haettiin vastauksia suorittamalla empiirinen tutkimus. Tutkimuksen pohjalta 

voidaan tehdä se johtopäätös, että sisäkorvaistutehoito on taloudellisesti vaikuttavaa. Yksilö 

hyötyy monin eri tavoin sisäkorvaistutehoidosta. Analyysin perusteella voidaan todeta, että 

sisäkorvaistutehoito on taloudellisesti vaikuttavaa, sillä on vaikutuksia niin henkiseen hy-

vinvointiin kuin taloudelliseen hyvinvointiinkin. Sisäkorvaistutehoidolla on vaikutuksia 

käytettävien lisäpalveluiden määrään (kirjoitustulkit, avustaja, mukautukset työpaikalla).  

Sisäkorvaistutehoito kehittyy ja tulee kehityksen myötä yhä useampien ihmisten saataville. 

Mielenkiintoista olisikin seurata miten tilanne muuttuu seuraavien vuosien aikana. Selvää 

on, että yksilö hyötyy sisäkorvaistutehoidosta monin eri tavoin.  
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5 TULOSTEN POHDINTA 

Vaikuttavuuden arviointi ja sen osoittaminen koetaan haastavaksi, vaikuttavuus on ker-

ralla liian iso asia hahmotettavaksi. Vaikuttavuus tulee ottaa haltuun pala palalta pie-

nemmissä osissa. Sisäkorvaistutehoidossa, jossa aikaansaadut vaikutukset eivät ole heti 

osoitettavissa, vaikuttavuuden arviointi on vieläkin vaikeampaa. Taloudellisen vaikut-

tavuuden arviointi ei kuitenkaan ole mahdotonta. Tutkielmassa sisäkorvaistutehoitoa lä-

hestyttiin IOOI-menetelmän kautta. IOOI-menetelmä sopi tutkielman menetelmäksi hy-

vin. Menetelmän ”IOOI-portaat” pystyttiin määrittelemään selkeästi ja ymmärrettävästi.  

IOOI-portaat määriteltiin seuraavasti:  

I = Input (eli panos) 

Jotta tulosta saadaan aikaan, on sijoitettava jotain: työtunteja, rahaa, resurs-

seja, laitteet 

 

O = Output (tuotos) 

Määritellään mitä edellisessä kohdassa kuvatulla panoksella halutaan saada 

aikaiseksi. Tuotos kertoo mitä sijoitetulla panoksella saatiin aikaan.  

 

O = Outcome (vaikutus) 

Vaikutus kertoo siitä mikä muuttui tuotoksen myötä.  

 

I = Impact (vaikuttavuus) 

Vaikuttavuus kertoo pitkällä aikavälillä vaikutusten merkityksen potilaan ter-

veydentilaan tai hyvinvointiin.  

 

Haastatteluja tehtäessä havaittiin, että kuulevilla voi olla vaikeuksia käsittää huonokuu-

loista sekä sitä, miten huomioida huonokuuloinen arjessa. Kuulovamma on ”näkymä-

tön” vamma, osa haastateltavista kertoikin peittävän ”näkyvän” sisäkorvaistutteen esi-

merkiksi hiuksilla, koska eivät halunneet tuoda ”poikkeavuuttaan” esille. Tietoutta huo-

nokuuloisuudesta tulisikin kasvattaa.  
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Kaikki haastateltavat kertoivat, että kommunikointimahdollisuus on parantunut merkit-

tävästi ja sen myötä myös sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt. Haastateltavat 

kertoivat, että ovat nykyään itsenäisiä, kun eivät ole riippuvaisia ulkopuolisesta avusta. 

Itsenäisyyden haastateltavat kertoivat suurimmaksi hyödyksi.   

Haastateltavista kolmella oli molemminpuolinen sisäkorvaistute. He kertoivat, että 

heillä on parempi valmius kuulemiseen jokapäiväisissä tilanteissa sekä kuuleminen on 

helpottunut meluisissa ympäristöissä verrattuna siihen tilanteeseen, kun oli yksipuolinen 

istute. Myös äänen suunnan tunnistaminen on helpompaa.  

Haastateltavat kertoivat merkittävästi parantuneesta elämänlaadusta sisäkorvaistuttei-

den kanssa verrattuna kuulolaitteiden käyttämiseen. Haastateltavien elämänlaatu oli 

poikkeuksetta parantunut sisäkorvaistutehoidon ansiosta. Yksilön henkinen hyvinvointi 

ja motivaatio oli lisääntynyt, myös tarve lisäpalveluille oli vähentynyt. Haastateltavat 

kertoivat oman elämänhallintansa parantuneen ja itsetunnon vahvistuneen.  

Jaana Hyytiäinen (2019) on tutkielmassaan ”Sisäkorvaistutehoidon vaikutuksia kuule-

miseen arkipäivän tilanteissa” todennut, että elämänlaadun mittaaminen on keskeinen 

osa sisäkorvaistutehoitoa sen arviointia ja vaikuttavuutta. Hoidon ajoittamien oikea-ai-

kaisesti tulee tehdä siten, että potilas hyötyy parhaalla mahdollisella tavalla. Sisäkor-

vaistutehoito sitouttaa potilaan hoitoon sekä vaatii erityistä motivaatiota. Elämänlaatu-

mittareiden tuloksia voitaisiin hyödyntää hoidon suunnittelua ja parasta mahdollista hoi-

toajankohtaa pohdittaessa. Mittausten pohjalta voidaan löytää sisäkorvaistutehoidon on-

gelmatekijöitä, jotta tekijöihin voidaan reagoida ja kehittää hoitoa potilaslähtöiseksi. 

Sisäkorvaistutteiden määrä Suomessa on vielä pieni suhteessa huonokuuloisten mää-

rään. Sisäkorvaistutteita on Suomessa asennettu vuodesta 1995 lähtien. Työikäisten si-

säkorvaistutekäyttäjien määrä on hyvin vähäinen. Huonokuuloisten määrä kasvaa niin 

maailmassa kuin Suomessakin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa sisäkorvaistutehoito 

tehdään, sen enemmän siitä hyödytään, myös ikääntyneiden kohdalla.  

Sisäkorvaistutteiden asentamatta jättäminen tulisi nähdä valtavana riskinä. Hoitamaton 

kuulovamma tuo lisäkustannuksia ja kasvavia palvelutarpeita sosiaali- ja terveydenhuol-

toon. Ikääntyneiden sisäkorvaistutehoidon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ekonomi-

nen arviointi on vahvasti monitekijäinen, eikä eri maiden yhteiskuntarakenteiden erojen 

takia ole tällä hetkellä järkevää kirjallisuuden pohjalta yleisesti arvioida ikääntyneiden 
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sisäkorvaistutteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kattava suomalainen tutkimus on 

tarpeen, jos ikääntyneiden sisäkorvaistutehoidon kannattavuutta arvioitaessa halutaan 

käyttää ekonomisia perusteita. 

Lasten ja työikäisten sisäkorvaistutehoito antaakin suoraa yhteiskunnallista hyötyä työ-

kyvyn ja sosioekonomisen tilanteen parantuessa. Tätä hyötyä voidaan arvioida ja mitata 

myös taloudellisesti. Tutkielma keskittyi työikäisiin sisäkorvaistutekäyttäjiin. Sisäkor-

vaistutehoitoa tehdään kuitenkin myös ikääntyneille. Ikääntyneiden osalta yhteiskunnal-

liset vaikutukset ovat epäsuoria. Ikääntyneiltä potilailta jäävät sisäkorvaistutehoidon an-

siosta mahdollisesti käyttämättä kotisairaanhoitopalvelut, sairaanhoito ja laitoshoito.  

Taloudellinen arviointi tehdään vertailemalla toimenpiteitä keskenään. Kaikki haasta-

teltavat olivat olleet kuulolaitekäyttäjiä ennen sisäkorvaistuteleikkausta. Haastateltavat 

pystyivät vertailemaan kuulolaitteen käyttämistä sisäkorvaistutteen käyttämiseen. Haas-

tateltavien omassa näkemyksessä korostuvat muut kuin taloudelliset tekijät. Taloudel-

lista arviointia haastateltava pystyi pohtimaan erityisesti oman työelämän tilanteensa 

kohdalla sekä avuntarpeen (esimerkiksi kirjoitustulkin käytön) osalta.  

Sisäkorvaistutehoidon vaikuttavuutta pystyy parhaiten arvioimaan potilas itse. Henkilö-

kohtainen hyvinvointi koostuu paitsi taloudellisesta hyvinvoinnista, myös mm. elämän-

laatuun ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä tekijöistä.  

Tutkimustulokset osoittavat, että kun arvioidaan taloudellista vaikuttavuutta, haastatel-

tavat kiinnittävät huomiota kokonaisuuteen, joka koostuu omasta olemassaolosta, ter-

veydestä, elämän rakenteiden kunnossa olemisesta ja sosiaalisesta toimintakyvystä.  

Elämäntyytyväisyyteen vaikuttavat niin sekä sisäiset kuin ulkoiset tekijät. Sosiaaliset 

suhteet ja taloudellinen toimeentulo ovat olennaisia tekijöitä osana elämäntyytyväi-

syyttä. Taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmasta elämäntyytyväisyys on iso tekijä.  

Haastateltavat olivat kaikki joko edelleen työelämässä ja olleet pitkään työelämässä en-

nen eläköitymistä. Silti useampi haastateltavista toi esiin sen, että edelleen on olemassa 

ns. lasikatto vähemmistöjen työllistymisen osalla. ”Erilaiset” ihmiset pidetään määräai-

kaistyöllistettyinä eikä työssä ole etenemismahdollisuuksia. Erilaisuus pitäisi ottaa rik-

kautena eikä taakkana. Kuitenkin yhä useampi ”erilainen” löytää itselleen sopivan tavan 

tehdä työtä, huomioonottamalla rajoitukset.  
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Vaikuttavuutta kuvataan ja mitataan monin eri tavoin. Vaikuttavuuden mittaamiseen 

liittyy kuitenkin monia haasteita. Näkökulman valinta on hyvin keskeinen tekijä, tulok-

set riippuvat siitä onko näkökulmaksi valittu potilas, sairaala vai yhteiskunta. Vaikutta-

vuuden mittaaminen on tärkeää, tehottomuus tulee aina kalliimmaksi niin potilaalle kuin 

yhteiskunnallekin.  

Vaikuttavuutta tulee tutkia, jotta ymmärretään kokonaisuus. Sisäkorvaistutehoito ei ”pa-

ranna” yksilöä. Hoidon tavoitteena on tarjota kuulokojeista hyötymättömälle yksilölle 

kuulonvaraista tietoa, jotta hän voi selviytyä arjessaan, koulunkäynnissään ja työssään 

mahdollisimman hyvin. Tutkimusta, jossa tuodaan esille odotuksia, niiden täyttymistä 

ja elämänlaatua, tarvitaan edelleen.  

Tutkielmaan haastatellut kertoivat, että sisäkorvaistutehoitoprosessiin tulee olla moti-

voitunut. Motivaatio kasvaa, kun saa vertaistukea ja voi keskustella asiasta sellaisen ih-

misen kanssa, joka on kokenut saman asian. Yksilöä motivoi erityisesti hyvät hoitotu-

lokset ja se että huomaa että leikkauksesta on hyötyä. Haastateltavat toivat esiin oma-

aloitteisuuden leikkaukseen hakeutumisessa. Useat olivat ottaneet asiasta selvää, ja ot-

tivat itse asian puheeksi lääkärin kanssa. Lisäksi tutkielmaan haastatelluista osa toimi 

aktiivisesti tukihenkilönä joko Kuuloliiton tai Cochlear Finlandin kautta. Tätä voi selit-

tää se, että sisäkorvaistutehoito on Suomessa vielä melko tuntematonta suuren yleisön 

keskuudessa. Sisäkorvaistutekäyttäjien määrä on kuitenkin Suomessa vielä vähäistä ver-

rattuna maailmanlaajuisesti.  

Taloudellista vaikuttavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon välilliset taloudelliset 

säästöt, kuten työllistymisen edellytys paranee tai syrjäytymisuhka pienenee. Taloudel-

lista seurausta on myös hyvinvoinnin arvo, vältetyt syrjäytymisen kustannukset tai työl-

listymiselle annettava arvo. Hyvinvoinnin lisääntymisen seurauksena säästyvät palvelut 

tai aktivoitumiselle ja työllistymiselle tulee laskea taloudellista arvoa työn tuottavuuden 

ja verotulojen kautta. Taloudellisen arvon lisäksi tulee yksilön kokema henkinen hyvin-

vointi. Yksilön saama hyvinvoinnin lisäys vaikuttaa yksilön lisäksi myös yksilön lähi-

piiriin ja yhteisöön.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa tiivistetään tutkimuksen tulokset. Tavoitteena oli tarkastella, miten sisäkor-

vaistutehoidon taloudellinen vaikuttavuus on määritelty ja arvioitu kansainvälisissä tutki-

muksissa. Tavoitteena oli selvittää mikä on sisäkorvaistuhoidon taloudellinen vaikuttavuus 

yksilölle. Tutkimuksen aineisto koottiin haastattelemalla 9 työikäistä sisäkorvaistutekäyttä-

jää Suomessa. Tässä luvussa käsitellään tutkimuskysymykset, sekä esitetään tutkimuksen 

johtopäätökset. Lopussa esitetään jatkotutkimusaiheita.  

Tutkielman laatimiseen on motivoinut Suomessa oleva tutkimusaukko kyseessä olevan ai-

heen osalta. Tutkielman teoriaosuuden tavoitteena on ollut saada kokonaiskuva sisäkorvais-

tuhoidon taloudellisesta vaikuttavuudesta yksilölle. 

Vaikka huonokuuloisten määrä Suomessa on suuri, ei heitä koskevia tutkimuksia ole juuri-

kaan tehty, lukuun ottamatta lääketieteellisiä tutkimuksia. Tässä tutkielmassa keskityttiin 

työikäisiin huonokuuloisiin, huonokuuloisten työikäisten kohdalla tutkimuksia on vielä vä-

hemmän saatavilla, joitakin yksittäisiä tutkimuksia lukuun ottamatta. 

Päätutkimuskysymykset olivat 

Miten sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta arvioidaan? 

Onko sisäkorvaistutehoito yksilölle taloudellisesti vaikuttavaa? 

 

6.1 Johtopäätökset 

Taloudellinen vaikuttavuus ja sen arviointi ovat haastavia käsitteitä. Taloudellista vaikutta-

vuutta tulisikin tutkia monitieteellisesti ja ottaa oppia muista tieteenaloista. Taloudellinen 

arviointi tulisi käsittää sekä kustannukset että vaikutukset yhtäaikaisesti. Taloudellinen ar-

viointi ei ole vain resurssien tehokasta käyttöä, sitä voidaan käyttää myös perusteltaessa 

kustannusvaikuttavampaa toimintaa.  

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella sisäkorvaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta. 

Taloudellisen vaikuttavuuden arviointi on haastavaa, koska vaikuttavuutta mitataan yleensä 

rahassa. Sisäkorvaistutehoidon kannattavuudesta olisi tärkeää tehdä taloudellista tutki-

musta, jotta voidaan tehdä laajempia yhteiskunnallisia päätöksiä. Taloudellinen arviointi 

edellyttää terveydenhuollon toimenpiteiden lisäksi, että otetaan varsinaisen hoidon 
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ulkopuolella olevat asiat huomioon, kuten fyysinen ja henkinen puoli, elämänlaatu, sosiaa-

liset tekijät, viestintä, itsenäisyys päivittäisessä elämässä, yleinen tyytyväisyys elämään 

sekä mielenterveys. Haastatellut painottivat kuinka tärkeää olisi, että otetaan huomioon yk-

silön oma kokemus ja näkemys sisäkorvaistutehoidon tarpeellisuudesta.  

Tutkielman tavoitteena oli tuottaa tietoa sisäkorvaistutehoidon taloudellisesta vaikuttavuu-

desta. Tutkielma osoittaa, että sisäkorvaistutehoito on taloudellisesti vaikuttavaa potilaan 

omasta näkökulmasta. Tutkielma antaa yhden näkökulman sisäkorvaistutehoidon taloudel-

lisesta vaikuttavuudesta. On kuitenkin selvää, että lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan.  

Tutkielman vaikuttavuusketju muodostui seuraavasti: 

panos: sisäkorvaistutehoito (palveluntuottaja), sitoutuminen, motivaatio, 

kuulemisen harjoittelu, laitteiden opettelu 

 

tuotos: kuntoutus, laitteiden käyttäminen, vertaistuen hyödyntäminen, vahvis-

tunut itsetunto, vastuunotto, aktiivinen osallisuus 

 

vaikutus: työllistyminen, elämänlaatu parantunut, hyvinvoiva mieli, sosiaali-

set suhteet, opiskelu, työ, tulevaisuus, turvallisuus, pystyvyys, hyvinvointi pa-

ranee, itsetunto vahvistuu, oman elämänhallinta paranee, toimintakyky lisään-

tyy, hyvinvointi lisääntyy 

 

vaikuttavuus: henkinen hyvinvointi, pysyminen työelämässä, ikäihmisenä 

kotona asuminen pidempään/mahdollisen laitoshoidon tarve vähenee, yksilön 

yhteiskunnan jäsenyys vahvistuu, opiskelu, työ, veronmaksaja, sote-kustan-

nukset vähentyminen/tarve lisäpalveluille vähenee, motivaatio lisääntyy, 

kuormitus vähenee, jaksaminen lisääntyy, eläköityminen huonon kuulon 

vuoksi vähenee, yhteiskunta säästää (eläkkeet, tuet, palvelut) + tuottavuus li-

sääntyy, työllisyysvaikutus, verovaikutus 
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Tutkielmassa havaittiin myös, että ennakkoluuloja sisäkorvaistutehoitoa kohtaan on ole-

massa. Ennakkoluulojen poistamiseen onkin syytä panostaa ja lisättävä tietoa. Lopuksi on 

tärkeää tuoda esille, että lisää tutkimus- ja selvitystyötä ylipäätään huonokuuloisista tarvi-

taan, niin kuulolaitteiden kuin sisäkorvaistutekäyttäjien näkökulmasta.  

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella taloudellista vaikuttavuutta sisäkorvaistutehoidossa. 

Tutkielma keskittyi yksilön näkökulmaan asiassa, mutta samalla sivuttiin myös yhteiskun-

nallista taloudellista vaikuttavuutta. Pääkysymyksinä tutkielmassa olivat ”Miten sisäkor-

vaistutehoidon taloudellista vaikuttavuutta voidaan arvioida?” sekä ”Onko sisäkorvaistu-

tehoito taloudellisesti vaikuttavaa?”. Pääkysymyksien alakysymyksenä esitettiin kysymys, 

”Millaisia vaikutuksia sisäkorvaistutehoidolla on yksilölle?”.  

Hoidon taloudelliset sekä ei-taloudelliset vaikutukset tulivat selkeästi esille, sekä työllisyys-

vaikutus että verovaikutus nousivat haastateltavien vastauksissa esille. Yhteiskunta säästää 

eläkkeiden, tukien ja palveluiden muodossa, lisäksi yksilön tuottavuus lisääntyy. Hoidon 

muut vaikutukset, kuten henkinen hyvinvointi ja elämänlaadun paraneminen sekä jaksami-

sen lisääntyminen olivat myös selkeitä haastateltavien mielestä.  

Miten taloudellista vaikuttavuutta voidaan arvioida, oli sen sijaan hankalampaa. Palveluilla 

ylipäätään tulisi saada myönteistä vaikuttavuutta niin yksilölle, kuin yhteiskunnallekin 

mutta myös veronmaksajille. Taloudellisen vaikuttavuuden arviointia tarvitaan, jotta resurs-

seja käytetään tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.  

Tutkimuksen aikana muutama asia yllätti tutkijan. Kaikki haastateltavat olivat tyytyväisiä 

sisäkorvaistuhoidon tuloksiin ja vaikuttavuuteen. Haastateltavat kertoivat hoitoprosessista 

ja sen vaativuudesta, mutta kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että prosessi oli vaivan arvoinen. 

Haastatteluissa ei tullut lainkaan esiin negatiivisia asioita. Toinen yllättävä asia oli työelä-

män tilanne ja etenemismahdollisuudet. Haastateltavista useampi kertoi kohdanneensa syr-

jintää työelämässä ja kokeneensa etenemismahdollisuutensa heikommaksi kuin vammatto-

malla ihmisellä. 

Haastateltavat osasivat kertoa hyvin taloudellisesta vaikuttavuudesta, mutta silti tärkeim-

mäksi tekijäksi nousivat parantunut elämänlaatu ja kokonaisuus.  
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Tutkimustulosten käytettävyys ja hyödynnettävyys 

Tutkielmassa on pyritty löytämään tutkimuksia koskien erityisesti sisäkorvaistutehoidon ta-

loudellista vaikuttavuutta. Tutkimustulosten käytettävyys ja hyödynnettävyys soveltuu eri-

tyisesti niille, jotka harkitsevat sisäkorvaistuteleikkausta sekä terveydenhuollon henkilös-

tölle osana kokonaisharkintaa lopullista leikkauspäätöstä tehtäessä.  

 

Tutkielman luotettavuus ja yleistettävyys 

Tutkielma on pintaraapaisu tutkittavasta aiheesta koska aiempia suomalaisia tutkimuksia ei 

aiheesta ole. Tutkielman otoskoko on varsin pieni (n = 9), joten tulosten voidaan katsoa 

olevan vain suuntaa antavia. Tutkimusten tulosten voidaan kuitenkin todeta olevan linjassa 

kansainvälisten tutkimusten kanssa. Otoskoon ollessa pieni, tuloksia ei voida yleistää, vaan 

laajempi tutkimus aiheesta on tulevaisuudessa tarpeen. Tutkielman tarkoituksena olikin laa-

jentaa ymmärrystä sisäkorvaistutehoidon vaikuttavuudesta yksilölle. Kohdejoukon koko on 

riittävän suuri tällaiselle tutkimukselle.  

 

Jatkotutkimusaihe 

Sisäkorvaistutehoidon vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista riittää tutkittavaa useista eri nä-

kökulmista. Tässä tutkielmassa keskityttiin työikäisiin sisäkorvaistutekäyttäjiin ja heidän 

kokemuksiinsa. Tutkielma on pintaraapaisu sisäkorvaistutehoidon vaikuttavuudesta ja hyö-

dyistä. Tutkimusaineisto osoittaa, että tarvitaan lisää tietoa ja koulutusta, jotta sisäkorvais-

tutehoidon hyödyt ja haitat tunnistetaan yleisesti. Vaikuttavuuden arviointia tarvitaan. Jat-

kotutkimuksena voisi olla kehittää taloudellista vaikuttavuusarviointia sekä tutkia asiaa po-

tilaan, palveluntuottajan ja/tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta.   
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LIITTEET 

Liite 1 Haastattelurunko 

Taustatiedot  

1. Sukupuoli:  nainen/mies 

2. Ikä: 

3. Kuulo:  huono / välttävä / hyvä (ilman kuulolaitetta/sisäkorvaistutetta) 

4. Oletko: työelämässä/työtön/eläkeläinen/opiskelija/työkyvyttömyyseläk-

keellä 

5. Onko käytössä: 

1. Sisäkorvaistute yhdessä korvassa 

2. Sisäkorvaistute molemmissa korvissa 

3. Muu, mikä? 

6. Minä vuonna sisäkorvaistuteleikkaus/-leikkaukset on tehty: 

1. leikkaus:    2. leikkaus: 

7. Miten leikkaus/leikkaukset tehtiin (anestesia/paikallispuudutus): 

1. leikkaus:  2. leikkaus 

8. Missä leikkaus suoritettiin:  

 

Sisäkorvaistute 

1. Miksi hakeuduit sisäkorvaistuteleikkaukseen? Suositeltiinko sinulle sisäkorvaistu-

tetta? 

2. Olitko motivoitunut leikkaukseen ja sen jälkeiseen kuntoutukseen? 

 

3. Tapasitko psykologin ennen leikkausta / leikkauksen jälkeen? Monta kertaa? 

 

4. Tapasitko puheterapeutin? Monta kertaa? 

 

5. Kuinka usein käyt kontrollissa? (useamman kerran vuodessa/kerran vuodessa) 

 

6. Oletko käynyt muutoin kuin kontrollissa? Äkillinen huollontarve tmv.? 

 

7. Onko sisäkorvaistutteen ulkoista osaa uusittu? Jos on, milloin? 



8. Pystytkö kommunikoimaan puhelimessa? Pystyitkö ennen leikkausta? 

 

9. Elämänlaatu (sosiaalinen aktiivisuus: ennen/jälkeen) huono / tyydyttävä / hyvä / 

erinomainen 

 

10. Tehtiinkö leikkaus mielestäsi oikea-aikaisesti kuulonkuntoutusta ajatellen? 

 

11. Millaisia vaikutuksia leikkauksella on ollut jokapäiväiseen elämään? 

 

12. Oletko tyytyväinen leikkauksen lopputulokseen? 

 

Työssä/työtön 

1. Vaikuttiko leikkaus tilanteeseesi työelämässä? Mikä oli työelämän tilanteesi ennen 

leikkausta / sen jälkeen?  

 

 

Vammaisetuudet, tulkkipäätös 

1. Saatko Kelan vammaistukea?  Kyllä / Ei 

2. Onko käytössäsi tulkkipalvelut?   Kyllä / Ei 

3.  Jos käytössäsi on tulkkipalvelut, käytätkö tulkkipalvelua sisäkorvaistuteleikkauk-

sen jälkeen? vähemmän / enemmän / en käytä tulkkipalveluita  

4. Onko käytössäsi vammaiskortti? Kyllä / Ei 

5. Oletko osallistunut kuntoutuskursseille (Kela / Kuulo-Auris tmv.) 

Kyllä / En 

Oma käsitys leikkauksen vaikuttavuudesta, kannattiko leikkaus tehdä?  

1. Oma näkemys vaikuttavuudesta sinulle itsellesi? 

 

2. Oma näkemys vaikuttavuudesta yhteiskunnalle? 

 

3. Jos sinulla on sisäkorvaistute molemmissa korvissa, oliko mielestäsi kannattavaa tehdä 

leikkaus myös toiseen korvaan? Jos oli kannattavaa, miksi?  


