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Terveyshyötyarvio – osallisuutta ja vaikuttavuutta

Terveyshyötyarvio-
tuoteperhe

Edellytykset 
tuoteperheen 

toiminnalle

Toiminnalliset 
edellytykset

Tekniset 
edellytykset

Mahdollistavat tuoteperheen 
toimivuuden ja tiedon 

tuottamisen: 
Yksilö- ja väestötaso

Tiedon hyödyntäminen: 
yksilö-, tiimi- ja 
väestötasolla 



Terveyshyötyarvio on

digitaalinen tuoteperhe, joka toimii Duodecimin päätöksentuen avulla 
potilastietojärjestelmässä.

Tuoteperhettä hyödynnetään
• Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon suunnittelussa
• Oman alueen väestön hoidossa, tukemassa proaktiivista työotetta
• Tiedolla johtamisessa



Terveyshyötyarvio
Potilastietojärjestelmä lähettää väestön kaikkien henkilöiden tiedot päätöksentuelle. Tiedot 
tallennetaan nimettöminä (pseudonymisoituina) tietokantaan.

Arvioidaan datan laatu.

Tarkastellaan tietojen jakaumia – voidaan porautua tarkempiin tietoihin.

Lasketaan kliiniset laatumittarit (oikean hoidon saaneiden osuus niistä, jotka kuuluvat hoidon 
kohderyhmään).

Lasketaan kunkin hoidon tuottama terveyshyöty (nettohyöty = hyödyt – haitat) yksilöllisesti 
jokaiselle henkilölle.

Löydetään henkilöt, jotka eivät ole saaneet suosituksen mukaista hoitoa tai ovat ylihoidettuja (care
gap).

Potilastietojärjestelmässä pseudonymisoidun henkilön tunnus voidaan muuttaa oikeaksi 
henkilötunnukseksi ja avata henkilön kertomus (hoitosuhde!).

Suunnataan resurssit niiden henkilöiden hoitamiseen, joilla on suurin mahdollisuus hyötyä hoidosta.



Terveyshyötyarvio-sovelluksen yleisesittelyä

• Ilkka Kunnamon video (20 min), linkki 
https://www.dropbox.com/s/ah2nj38ugna9yqb/THA%20maaliskuu%2020%20min.mp4?dl=0

• Duodecimin tuottama Terveyshyötyarvio-tuoteperheen tuotekuvaus (diat 7-23), luettavissa myös 
linkistä: http://bit.ly/2BvyMv1

• Ilkka Kunnamon diaesitys, linkki 
https://www.dropbox.com/s/e8fvhlavsfqng1a/THA%20Pegasos%20101018.pdf?dl=0

• Julkaistut artikkelit: täydennetään myöhemmin

https://www.dropbox.com/s/ah2nj38ugna9yqb/THA maaliskuu 20 min.mp4?dl=0
http://bit.ly/2BvyMv1
https://www.dropbox.com/s/e8fvhlavsfqng1a/THA Pegasos 101018.pdf?dl=0


Terveyshyötyarvio-tuoteperheen tuotekuvaus, 2.12.2018 / Ilkka Kunnamo 1/17



Terveyshyötyarvio-tuoteperheen tuotekuvaus, 2.12.2018 / Ilkka Kunnamo 2/17



Kuva 2.

Terveyshyötyarvio-tuoteperheen tuotekuvaus, 2.12.2018 / Ilkka Kunnamo 3/17



Yksilön hoitovajaus (päätöksentuki)

• Tarkistetaan, onko sellaisia interventioita, joista potilas voisi hyötyä, ja joita 
hän ei ole saanut.
• Interventiolla tarkoitetaan sekä ammattilaisten että potilaan itsensä 

toteuttamia asioita (elintapamuutoksia ja omahoitoa).
• Interventio voi olla myös haitallisten tai hyödyttömien hoitojen 

lopettaminen.
• Interventioita ovat paitsi hoidot, myös diagnostiset tutkimukset sekä 

hoidon tehoa ja turvallisuutta varmistavat seurantatutkimukset.

• Analysoidaan potilaan tiedot ja tutkitaan, kuuluuko hän intervention 
kohderyhmään (= siihen potilasjoukkoon, joka tutkimusten mukaan 
todennäköisesti hyötyy hoidosta).

• Tarkistetaan, onko potilaalla interventiolle vasta-aiheita tai liittyykö siihen 
huomattavia riskejä (jossa tapauksessa interventiota ei hänelle voida 
suositella).

• Jos esteitä hoidon antamiselle ei ole, ehdotetaan sen antamista (= nimetään 
hoitovajaus)

• Käyttöliittymänä on potilastietojärjestelmään integroidun päätöksentuen 
käyttöliittymä (Kuva 2).

Kuva 2. Esimerkki päätöksentuen palautteista potilaskertomuksen käyttöliittymässä.
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Kuva 3. Esimerkki päätöksentuen palautteista 

potilaskertomuksen käyttöliittymässä.
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Kliiniset laatumittarit
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Väestön terveydentilaa kuvaavat raportit, dia 1/2
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Väestön terveydentilaa kuvaavat raportit, dia 2/2
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Kuva suurennettuna vielä 
diassa osana teknisen 
ympäristön osuutta.



Edellytykset Terveyshyötyarvio-tuoteperheen 
toiminnalle

(diat 24-23)

Takaisin sisällysluetteloon



Edellytykset pähkinänkuoressa

• Potilastietojärjestelmässä toimiva Duodecimin Päätöksentuki

• Visio tuoteperheen hyödyntämisestä

• Riittävän laaja, kattava ja ajantasainen rakenteisen kirjaamisen taso

• Tekninen ympäristö rakennettu



Toiminnalliset edellytykset
Visio tuoteperheen hyödyntämisestä

• Kytkös johtamiseen
• Kytkös toimintakäytäntöihin 
• Painopiste asiakkaan saamissa vaikutuksissa ja terveyshyödyssä, osallistuminen hoidon suunnitteluun ja 

toteutukseen

Mitä ammattilainen tekee Päätöksentukea hyödyntäen?
• Kirjaa ja ylläpitää ajantasaisia rakenteisia tietoja potilastietojärjestelmässä 
• Ammattilainen käyttää aktiivisesti Päätöksentukea asiakastyössään; hyödyntäen sitä interventioiden suuntaamisessa 

ja parantaen tarvittaessa tiedon laatua (poistaa väärät tiedot, lisää puuttuvat tiedot)
• Hyödyntää oman väestönsä raportteja vaikuttavuuden parantamiseksi (kouluttautuu, tarkistaa hoitokäytäntöjä, 

suuntaa interventioita)
• Mitä paremmat kirjaukset, sitä luotettavammin Päätöksentuki toimii – sekä potilastasolla että oman väestön 

raporteissa

Asiakkaan omat kirjaukset
• Jatkossa hyödynnettävissä asiakkaan syöttämät tiedot Omakanta ja Omaolo, edellyttää asiakastietolakia

Organisaatiossa sovittava tuoteperheen käyttöoikeuksien hallinta ja pääkäyttäjyys (sisällöllinen ja tekninen) – eri tasot



Mitä tietoa tuoteperhe poimii potilastietojärjestelmästä?

Rakenteisesti kirjattua tietoa

• Kriittisiä tietoja
Diagnoosit
Lääkitys, rokotukset
Laboratoriotulokset
Mittaustulokset: Verenpaine, BMI (pituus-paino -suhde), tupakka, Audit-alkoholikysely, MMSE-
muistitesti, BDI-masennustesti

• Lisäksi tarvitaan
Aluetieto / Omalääkäri / Yhteyshenkilö –tieto
Henkilötiedot ja taustamuuttujat, jotka pseudonymisoidaan

• Pegasoksen osalta löytyy yksityiskohtaiset tiedot poiminnasta (Liite 1)



Tekniset edellytykset

• Teknisen ympäristön vaatimukset

• Kuvaus tiedon liikkumisesta

• Tietoturva ja tietosuoja

Tuoteperheen käytettävyyttä kehitetään edelleen. Tavoitteena on helppokäyttöisyys ja räätälöintimahdollisuus 
eri käyttäjille. 



Teknisen ympäristön vaatimukset
• Virtuaalipalvelin

• Prosessori
• Muisti
• Levytila
• Käyttöjärjestelmä 

• Ohjelmistot
• Docker-kontti
• EBMeds-Päätöksentuki
• X-pack

• Tietoliikenne
• Potilastietojärjestelmän ja Docker-kontin välillä
• Käyttäjien ja Kibanan välillä

• Yhteydet ja käyttöoikeudet
• Käyttäjien yhteydet sovelluksiin / käyttöliittymät
• Huoltoyhteys

Tarkennetaan tarvittaessa



Organisaation palvelin

Pegasos-rekisteri

Pegasos-
käyttöliittymä

Käyttäjän selain

Portaalisisältö
(linkit sääntöjen 
kuvauksiin, 
vaikuttavuustietojen 
taustalla olevaan 
näyttöön jne.)

Organisaation palomuuri

XML-kyselysanomat (eräajo)

EBMEDS 2 
moottori

Pegasokseen integroitu 
päätöksentuki =
EBMeDS 1 (moottori ja 
sisällöt)

Elastic Stackin käyttäjähallinta

Pseudonymisoidun
tunnuksen välitys 
Pegasokselle 
manuaalisesti

XML

HTML

Sisällöt

säännötvaikuttavuusluvut

Caregap

Kibana

Elasticsearch

EBMEDS 2
Docker-kontti

Yksittäisen potilaan
terveyshyötyarvion
linkkiä klikataan (välittyy
ikä, sukupuoli, riskiprosentit,
lauenneet muistutteet

Esimerkki Terveyshyötyarvio-
tuoteperheen arkkitehtuurista Pegasos-
ympäristössä.



Tietosuoja ja tietoturva Terveyshyötyarvio-hankkeessa
• Hankkeen aikana tietosuojaa ja tietoturvaa käsiteltiin useaan otteeseen kehittäjäosapuolten kesken

• Siirrettävissä aineistoissa potilas on pseudonymisoitu (henkilötiedot on käsitelty siten, että niitä ei voida 
yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja)
• Tietoihin pitää silti suhtautua luottamuksellisina tietoina

• Pseudonymisoinnin pystyy purkamaan ainoastaan potilastietojärjestelmässä, jossa käytetään 
potilastietojärjestelmän normaaleja käyttäjätunnuksia ja käyttäjärooleja. Tämä toiminto ei ollut vielä 
käytössä hankeen aikana. Tuotantoon siirryttäessä tämä on toteutettava tietoturva huomioiden.

• Hankkeen aikana huomattiin, että käytössä ollut Elastic Searchin versio ei mahdollista laajempaa 
käyttöönottoa
• Versiosta puuttuu käyttäjähallinta ja käyttäjäroolien määrittely
• Helsingissä käyttäjähallinta ratkaistiin palvelimella ja tilanne oli hallittavissa, koska käyttöoikeudet 

annettiin ainoastaan hankkeen työrukkaselle (viisi henkilöä)
• Tuoteperheen laajempi hyödyntäminen vaatii maksullisen Platinum-version, jossa pystytään 

rakentamaan käyttäjätunnistautuminen ja määrittelemään erilaisia käyttäjärooleja

• Tietoturva- ja tietosuojakeskustelut jatkuvat osapuolten välillä jatkoa suunniteltaessa



Tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen
(diat 32-42) 

Takaisin sisällysluetteloon



Tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen pähkinänkuoressa

• Terveyshyötyarvio-tuoteperhe tuottaa tiedon Potilastietojärjestelmään reaaliaikaisesti 
toimivan Päätöksentuen avulla 
• Ammattilainen voi potilaskontaktissa hyödyntää Päätöksentuen kautta yksilöllistä 

Terveyshyötyarvio-laskuria ja muita laskureita sekä muistutteita hoitovajeista ja 
interventiosuosituksia

• Tietokanta (Raportit) tuotetaan erillisillä eräajolla - Käyttöohje Kibanan nykyversioon
• Antavat poikkileikkaustiedon väestöstä ajohetkellä peilaten tilannetta Käypään 

hoitoon
• Tietoa voidaan tarkastella omalääkärin, terveysaseman tai koko väestön tasolla ja 

sitä voidaan suodattaa monipuolisesti eri tarkastelukriteereillä

https://youtu.be/_uSdBV-bNXA


Terveyshyötyarvio-tuoteperhe, kokonaisuus
Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon 

suunnittelussa
Oman alueen väestön 
hoidossa, tukemassa 

proaktiivista työotetta

Tiedolla johtaminen, väestönäkökulma

Päätöksentuki, mm. :

- Listaus Käypä hoitoon 
perustuvista 
interventioista, joista 
asiakas hyötyisi

- Erilaiset laskurit

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Riskitekijät-laskuri
osana päätöksentukea

- Poimii samaan 
taulukkoon 10
terveysindikaattoria
ja laskee niille pisteet

- Värikoodi 
havainnollistamassa 
riskin tasoa

- Toimii apuna 
segmentoinnissa

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Terveyshyötyarvio

- Listaus 
interventioista 
vaikuttavuusjärjestyk
sessä

- Interaktiivinen -
asiakas voi arvottaa 
interventioiden 
tärkeyden 
yhteistyössä 
ammattilaisen 
kanssa

- Hyödynnettävissä 
esim. 
Lääketieteellistä 
tilannearviota 
tehtäessä

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Listaus omista asiakkaista 
(esim. PPT)

- VVA-koodiin perustuva

- Tuottaa listan omista 
asiakkaista hoitovajeineen

- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta, 
käyttäjätunnistautuminen rakennettava
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THA HYÖDYNTÄMINEN 
YKSILÖTASO

HKI: Päätöksentuki ollut alikäytetty 
tuoteperhe ennen THA-hanketta. 
• Nyt ymmärretty, että mitä paremmat 

kirjaukset, sitä paremmin jokainen voi 
potilastyössään hyödyntää 
päätöksentukea ja saada tukea 
vaikuttaviin hoito- ja 
tutkimusvalintoihin.
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- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta,  
käyttäjätunnistautuminen rakennettava



Terveyshyötyarvio-tuoteperhe
Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon 

suunnittelussa
Oman alueen väestön 
hoidossa, tukemassa 

proaktiivista työotetta

Palveluntuottajan vastuuväestö, tiedon 
tuottajana

Päätöksentuki, mm. :

- Listaus Käypä hoitoon 
perustuvista 
interventioista, joista 
asiakas hyötyisi

- Erilaiset laskurit

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Riskitekijät-laskuri
osana päätöksentukea

- Poimii samaan 
taulukkoon 10 
terveysindikaattoria
ja laskee niille pisteet

- Värikoodi 
havainnollistamassa 
riskin tasoa

- Toimii apuna 
segmentoinnissa

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Terveyshyötyarvio

- Listaus 
interventioista 
vaikuttavuusjärjestyk
sessä

- Interaktiivinen -
asiakas voi arvottaa 
interventioiden 
tärkeyden 
yhteistyössä 
ammattilaisen 
kanssa

- Hyödynnettävissä 
esim. 
Lääketieteellistä 
tilannearviota 
tehtäessä

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Listaus omista asiakkaista 
(esim. PPT)

- VVA-koodiin perustuva

- Tuottaa listan omista 
asiakkaista hoitovajeineen

- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta, 
käyttäjätunnistautuminen rakennettava

THA HYÖDYNTÄMINEN 
YKSILÖTASO

Hki käytössä 5/18 alkaen:
• Kokonaisriskin arviointi helpottuu 
• Nostaa hoidon tarpeita esiin
• Visuaalinen tuoteperhe, jonka avulla 

potilaskin hahmottaa tilanteensa
• Helpottaa hoitosuunnitelman 

tekemistä 
• Auttaa interventioiden valinnassa
• Hyödyttä paljon palveluita 

tarvitsevien segmentoinnissa.
• Edellyttää rakenteista kirjaamista!



Terveyshyötyarvio-tuoteperhe
Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon 

suunnittelussa
Oman alueen väestön 
hoidossa, tukemassa 

proaktiivista työotetta

Palveluntuottajan vastuuväestö, tiedon 
tuottajana

Päätöksentuki, mm. :

- Listaus Käypä hoitoon 
perustuvista 
interventioista, joista 
asiakas hyötyisi

- Erilaiset laskurit

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Riskitekijät-laskuri
osana päätöksentukea

- Poimii samaan 
taulukkoon 10 
terveysindikaattoria
ja laskee niille pisteet

- Värikoodi 
havainnollistamassa 
riskin tasoa

- Toimii apuna 
segmentoinnissa

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Terveyshyötyarvio

- Listaus 
interventioista 
vaikuttavuusjärjestyk
sessä

- Interaktiivinen -
asiakas voi arvottaa 
interventioiden 
tärkeyden 
yhteistyössä 
ammattilaisen 
kanssa

- Hyödynnettävissä 
esim. 
Lääketieteellistä 
tilannearviota 
tehtäessä

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Listaus omista asiakkaista 
(esim. PPT)

- VVA-koodiin perustuva

- Tuottaa listan omista 
asiakkaista hoitovajeineen

- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta, 
käyttäjätunnistautuminen rakennettava



Terveyshyötyarvio-tuoteperhe
Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon 

suunnittelussa
Oman alueen väestön 
hoidossa, tukemassa 

proaktiivista työotetta

Palveluntuottajan vastuuväestö, tiedon 
tuottajana

Päätöksentuki, mm. :

- Listaus Käypä hoitoon 
perustuvista 
interventioista, joista 
asiakas hyötyisi

- Erilaiset laskurit

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Riskitekijät-laskuri
osana päätöksentukea

- Poimii samaan 
taulukkoon 10 (?) 
terveysindikaattoria
ja laskee niille pisteet

- Värikoodi 
havainnollistamassa 
riskin tasoa

- Toimii apuna 
segmentoinnissa

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Terveyshyötyarvio

- Listaus 
interventioista 
vaikuttavuusjärjestyk
sessä

- Interaktiivinen -
asiakas voi arvottaa 
interventioiden 
tärkeyden 
yhteistyössä 
ammattilaisen 
kanssa

- Hyödynnettävissä 
esim. 
Lääketieteellistä 
tilannearviota 
tehtäessä

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Listaus omista asiakkaista 
(esim. PPT)

- VVA-koodiin perustuva

- Tuottaa listan omista 
asiakkaista hoitovajeineen

- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta??, 
käyttäjätunnistautuminen rakennettava

THA HYÖDYNTÄMINEN 
YKSILÖTASO

Hki: ei vielä omakohtaista 
käyttökokemusta

Odotettavissa olevat hyödyt:
• Interaktiivinen tuoteperhe, jonka 

avulla hahmottaa eri 
hoitovaihtoehdot

• Mahdollistaa hoidon suunnittelua 
yhdessä potilaan kanssa

• Auttaa interventioiden valinnassa



Terveyshyötyarvio-tuoteperhe
Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon 

suunnittelussa
Oman alueen väestön 
hoidossa, tukemassa 

proaktiivista työotetta

Palveluntuottajan vastuuväestö, tiedon 
tuottajana

Päätöksentuki, mm. :

- Listaus Käypä hoitoon 
perustuvista 
interventioista, joista 
asiakas hyötyisi

- Erilaiset laskurit

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Riskitekijät-laskuri
osana päätöksentukea

- Poimii samaan 
taulukkoon 10 
terveysindikaattoria
ja laskee niille pisteet

- Värikoodi 
havainnollistamassa 
riskin tasoa

- Toimii apuna 
segmentoinnissa

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Terveyshyötyarvio

- Listaus 
interventioista 
vaikuttavuusjärjestyk
sessä

- Interaktiivinen -
asiakas voi arvottaa 
interventioiden 
tärkeyden 
yhteistyössä 
ammattilaisen 
kanssa

- Hyödynnettävissä 
esim. 
Lääketieteellistä 
tilannearviota 
tehtäessä

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Listaus omista asiakkaista 
(esim. PPT)

- VVA-koodiin perustuva

- Tuottaa listan omista 
asiakkaista hoitovajeineen

- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta, 
käyttäjätunnistautuminen rakennettava



Terveyshyötyarvio-tuoteperhe
Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon 

suunnittelussa
Oman alueen väestön 
hoidossa, tukemassa 

proaktiivista työotetta

Palveluntuottajan vastuuväestö, tiedon 
tuottajana

Päätöksentuki, mm. :

- Listaus Käypä hoitoon 
perustuvista 
interventioista, joista 
asiakas hyötyisi

- Erilaiset laskurit

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Riskitekijät-laskuri
osana päätöksentukea

- Poimii samaan 
taulukkoon 10 
terveysindikaattoria
ja laskee niille pisteet

- Värikoodi 
havainnollistamassa 
riskin tasoa

- Toimii apuna 
segmentoinnissa

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Terveyshyötyarvio

- Listaus 
interventioista 
vaikuttavuusjärjestyk
sessä

- Interaktiivinen -
asiakas voi arvottaa 
interventioiden 
tärkeyden 
yhteistyössä 
ammattilaisen 
kanssa

- Hyödynnettävissä 
esim. 
Lääketieteellistä 
tilannearviota 
tehtäessä

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Listaus omista asiakkaista 
(esim. PPT)

- VVA-koodiin perustuva

- Tuottaa listan omista 
asiakkaista hoitovajeineen

- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta, 
käyttäjätunnistautuminen rakennettava

THA HYÖDYNTÄMINEN 
OMAT ASIAKKAAT

Hki ensiajot 9/18 1 ta:
• Nostaa esiin hoidon laadun 

sekä hoitovajeet Käypään 
hoitoon verrattuna

• Laittaa pohtimaan erojen syitä 
ja korjaustoimien tarvetta 
omiin hoitokäytäntöihin ja 
osaamisen varmistamiseen

• Mahdollisuus tehostaa hoitoa 
hoitosuhteessa olevilla



Terveyshyötyarvio-tuoteperhe
Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon 

suunnittelussa
Oman alueen väestön 
hoidossa, tukemassa 

proaktiivista työotetta

Palveluntuottajan vastuuväestö, tiedon 
tuottajana

Päätöksentuki, mm. :

- Listaus Käypä hoitoon 
perustuvista 
interventioista, joista 
asiakas hyötyisi

- Erilaiset laskurit

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Riskitekijät-laskuri
osana päätöksentukea

- Poimii samaan 
taulukkoon 10 
terveysindikaattoria
ja laskee niille pisteet

- Värikoodi 
havainnollistamassa 
riskin tasoa

- Toimii apuna 
segmentoinnissa

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Terveyshyötyarvio

- Listaus 
interventioista 
vaikuttavuusjärjestyk
sessä

- Interaktiivinen -
asiakas voi arvottaa 
interventioiden 
tärkeyden 
yhteistyössä 
ammattilaisen 
kanssa

- Hyödynnettävissä 
esim. 
Lääketieteellistä 
tilannearviota 
tehtäessä

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Listaus omista asiakkaista 
(esim. PPT)

- VVA-koodiin perustuva

- Tuottaa listan omista 
asiakkaista hoitovajeineen

- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta, 
käyttäjätunnistautuminen rakennettava



Terveyshyötyarvio-tuoteperhe
Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon 

suunnittelussa
Oman alueen väestön 
hoidossa, tukemassa 

proaktiivista työotetta

Palveluntuottajan vastuuväestö, tiedon 
tuottajana

Päätöksentuki, mm. :

- Listaus Käypä hoitoon 
perustuvista 
interventioista, joista 
asiakas hyötyisi

- Erilaiset laskurit

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Riskitekijät-laskuri
osana päätöksentukea

- Poimii samaan 
taulukkoon 10 
terveysindikaattoria
ja laskee niille pisteet

- Värikoodi 
havainnollistamassa 
riskin tasoa

- Toimii apuna 
segmentoinnissa

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Terveyshyötyarvio

- Listaus 
interventioista 
vaikuttavuusjärjestyk
sessä

- Interaktiivinen -
asiakas voi arvottaa 
interventioiden 
tärkeyden 
yhteistyössä 
ammattilaisen 
kanssa

- Hyödynnettävissä 
esim. 
Lääketieteellistä 
tilannearviota 
tehtäessä

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Listaus omista asiakkaista 
(esim. PPT)

- VVA-koodiin perustuva

- Tuottaa listan omista 
asiakkaista hoitovajeineen

- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta, 
käyttäjätunnistautuminen rakennettava

THA HYÖDYNTÄMINEN 
VÄESTÖTASO

Hki pilotissa n 50000 asukasta:
• Nostaa esiin hoidon laadun 

sekä hoitovajeet käypään 
hoitoon verrattuna

• Massainterventioiden 
suuntaamistarpeet, esim
ryhmätoiminnan tarve, 
koulutustarpeet

• Alueellisten terveyserojen ja 
hoitokäytäntöjen 
seurantamahdollisuus

JÄRJESTÄJÄN 
tuoteperheMAHDOLLISUUS
VAIKUTTAVUUDEN SEURANTAAN



Terveyshyötyarvio-tuoteperhe
Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon 

suunnittelussa
Oman alueen väestön 
hoidossa, tukemassa 

proaktiivista työotetta

Palveluntuottajan vastuuväestö, tiedon 
tuottajana

Päätöksentuki, mm. :

- Listaus Käypä hoitoon 
perustuvista 
interventioista, joista 
asiakas hyötyisi

- Erilaiset laskurit

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Riskitekijät-laskuri
osana päätöksentukea

- Poimii samaan 
taulukkoon 10 
terveysindikaattoria
ja laskee niille pisteet

- Värikoodi 
havainnollistamassa 
riskin tasoa

- Toimii apuna 
segmentoinnissa

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Terveyshyötyarvio

- Listaus 
interventioista 
vaikuttavuusjärjestyk
sessä

- Interaktiivinen -
asiakas voi arvottaa 
interventioiden 
tärkeyden 
yhteistyössä 
ammattilaisen 
kanssa

- Hyödynnettävissä 
esim. 
Lääketieteellistä 
tilannearviota 
tehtäessä

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Listaus omista asiakkaista 
(esim. PPT)

- VVA-koodiin perustuva

- Tuottaa listan omista 
asiakkaista hoitovajeineen

- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta, 
käyttäjätunnistautuminen rakennettava



Terveyshyötyarvio-tuoteperhe
Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon 

suunnittelussa
Oman alueen väestön 
hoidossa, tukemassa 

proaktiivista työotetta

Palveluntuottajan vastuuväestö, tiedon 
tuottajana

Päätöksentuki, mm. :

- Listaus Käypä hoitoon 
perustuvista 
interventioista, joista 
asiakas hyötyisi

- Erilaiset laskurit

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Riskitekijät-laskuri
osana päätöksentukea

- Poimii samaan 
taulukkoon 10 
terveysindikaattoria
ja laskee niille pisteet

- Värikoodi 
havainnollistamassa 
riskin tasoa

- Toimii apuna 
segmentoinnissa

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Terveyshyötyarvio

- Listaus 
interventioista 
vaikuttavuusjärjestyk
sessä

- Interaktiivinen -
asiakas voi arvottaa 
interventioiden 
tärkeyden 
yhteistyössä 
ammattilaisen 
kanssa

- Hyödynnettävissä 
esim. 
Lääketieteellistä 
tilannearviota 
tehtäessä

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Listaus omista asiakkaista 
(esim. PPT)

- VVA-koodiin perustuva

- Tuottaa listan omista 
asiakkaista hoitovajeineen

- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta, 
käyttäjätunnistautuminen rakennettava

Suoraan potilastiedoista laatua ja vaikuttavuutta analysoiva tuoteperhe, ja suora peilaus Käypään hoitoon. 
Kauan toivottu, ensimmäinen laatuaan ja osaavissa käsissä ensiversiolla onnistuu suodatusmahdollisuudet, voi 
tarkastella ikäryhmittäin, rajata potilasjoukkoa esim dg mukaan.  



Terveyshyötyarvio-tuoteperhe
Yksilön hoidossa ammattilaisen ja asiakkaan tukena hoidon 

suunnittelussa
Oman alueen väestön 
hoidossa, tukemassa 

proaktiivista työotetta

Palveluntuottajan vastuuväestö, tiedon 
tuottajana

Päätöksentuki, mm. :

- Listaus Käypä hoitoon 
perustuvista 
interventioista, joista 
asiakas hyötyisi

- Erilaiset laskurit

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Riskitekijät-laskuri
osana päätöksentukea

- Poimii samaan 
taulukkoon 10 
terveysindikaattoria
ja laskee niille pisteet

- Värikoodi 
havainnollistamassa 
riskin tasoa

- Toimii apuna 
segmentoinnissa

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Terveyshyötyarvio

- Listaus 
interventioista 
vaikuttavuusjärjestyk
sessä

- Interaktiivinen -
asiakas voi arvottaa 
interventioiden 
tärkeyden 
yhteistyössä 
ammattilaisen 
kanssa

- Hyödynnettävissä 
esim. 
Lääketieteellistä 
tilannearviota 
tehtäessä

- Avautuu 
ammattilaisella 
hoitokontaktin 
yhteydessä

Listaus omista asiakkaista 
(esim. PPT)

- VVA-koodiin perustuva

- Tuottaa listan omista 
asiakkaista hoitovajeineen

- Voidaan priorisoida 
järjestykseen hoitovajeen 
mukaan

- Summalistaus omien 
asiakkaiden Riskitekijöistä

Laatumittarit

- Käypä hoito –
suosituksiin 
perustuvat 
poimintakriteeri
t (ns. skriptit)

- Kertovat hoidon 
laadusta

- Mm. Diabetes, 
Aivohalvaus, 
Depressio

- Pseudonymisoit
u tieto

Raportit

- Visualisointituoteperh
en avulla voidaan 
tuottaa erilaisia 
raportteja väestöstä

- Mahdollista rakentaa 
ns. vakioraportteja, 
joita voidaan seurata 
säännöllisesti

- Pseudonymisoitu
tieto

Pegasoksessa, tunnistautuminen VRK-kortilla

Yhteistyössä Pegasos <-> 
Elastic Search <-> Pegasos –

tunnistautuminen VRK-
kortilla

Elastic Search –alusta, 
käyttäjätunnistautuminen rakennettava

Ristiinkytkökset

Skriptit voivat 
hyödyntää 
kokonaispiste-
määrää tai 
osapistemäärää 
muistutteiden
laukaisijoina

Terveyshyötyarvio 
voidaan avata 
potilaskertomuk-
sesta käsin, kun 
henkilön 
pseudonymisoitu
tunnus on ensin 
poimittu eräajosta

Riskipistelaskurin 
tulokset voidaan listata 
ja näkymiä voidaan 
suodataa pistemäärien 
perusteella 
pseudonymisoitujen
tunnusten tasolle

Riskilaskurin 
pistemäärä ja 
terveyshyötyluvut 
voidaan esittää 
väestötason
näkymissä



Tiedon hyödyntäminen: asiakastyössä

Asiakkaan 
yhteydenotto 
/ asiakkuus

•Riskitekijät- ja 
Terveyshyötylaskurit 
apuna

Tunnistaminen 
paljon palveluita 

tarvitsevaksi

ohje

•Riskitekijät-
laskuri apuna

Yhteyshenkilön 
nimeäminen; 
yhteydenotto 
asiakkaaseen

•Riskitekijät- ja 
Terveyshyötylaskurit 
apuna

Asiakas ja yhteyshenkilö 
tuottavat yhdessä Terveys-
ja hoitosuunnitelman (THS)

ohje

Lääkärille  konsultaatio: 
Lääketieteellinen tilannearvio 

(LTA) ja tiivistelmä

ohje

LTA ja tiivistelmä valmiit 1 
vko kuluttua ohje

Yksilötasolla Päätöksentuen yhteydessä toimien

• Asiakaskontaktin yhteydessä saadaan yksilötasoiset, 
mahdolliset interventiosuositukset vaikuttavasta hoidosta 
tutkittuun tietoon perustuen, yksilöllinen tilanne 
huomioiden

• Yhdessä asiakkaan kanssa voidaan hyödyntää Riskitekijät-
koostetta ja Terveyshyötyarviota: valita keinot räätälöidysti 
ja päivittää hoitosuunnitelmaa

• Ohessa esimerkki, miten Helsinki hyödyntää 
Terveyshyötyarvio-tuoteperhettä paljon palveluita 
tarvitsevien asiakkaiden hoitoprosessissa

• Toimii yksilön kohdalla reaaliajassa: Terveyshyötyarvio 
päivittyy (esim. lisätty diagnoosi tai tuore verenpainearvo) 
hoitokontaktissa saman tien. Tulevaisuudessa yksilö voi 
itse päivittää tietojaan ODAn / Omakannan kautta ja 
Terveyshyötyarvio huomioi nämä.

• Asiakaskontaktissa Päätöksentuen yhteyteen tulee 
lisäominaisuutena Terveyshyöty-laskuri hyödynnettäväksi. 

Linkit Päätöksentuen hyödyntämisestä tehtyihin videoihin
https://vimeo.com/305744809/8918201b8b
https://vimeo.com/305746169/12c55191fd
https://vimeo.com/305744338/d70c6923fc
https://vimeo.com/305746580/e314636452
https://vimeo.com/305746679/42e3179d76

Listaus omien asiakkaiden 

hoitovajeista

Hoitosuunnitelman 

tarkistus

file://Sotes000006/home/WECKMMI1/Lean-valmennus/Lääketieteellinen tilannearvio/THS ja LTA valmis/Riskitekijät-laskuri apuna.pptx
file://Sotes000006/home/WECKMMI1/Lean-valmennus/Lääketieteellinen tilannearvio/THS ja LTA valmis/PPT-kriteerit 2_2018.pptx
file://Sotes000006/home/WECKMMI1/Lean-valmennus/Lääketieteellinen tilannearvio/THS ja LTA valmis/Riskitekijät-laskuri apuna.pptx
file://Sotes000006/home/WECKMMI1/Lean-valmennus/Lääketieteellinen tilannearvio/THS ja LTA valmis/Riskitekijät-laskuri apuna.pptx
file://Sotes000006/home/WECKMMI1/Lean-valmennus/Lääketieteellinen tilannearvio/THS ja LTA valmis/Ennen LTA ja tiivistelmä -pyynnön jättämistä.docx
file://Sotes000006/home/WECKMMI1/Lean-valmennus/Lääketieteellinen tilannearvio/THS ja LTA valmis/Ohje Tiivistelmä ja LTA, VJo_KSo.pptx
file://Sotes000006/home/WECKMMI1/Lean-valmennus/Lääketieteellinen tilannearvio/THS ja LTA valmis/LTA ja tiivistelmä valmiina asiakkaalle.pptx
https://vimeo.com/305744809/8918201b8b
https://vimeo.com/305746169/12c55191fd
https://vimeo.com/305744338/d70c6923fc
https://vimeo.com/305746580/e314636452
https://vimeo.com/305746679/42e3179d76


Tiedon hyödyntäminen: tiimi ja väestö

• Työntekijälle / tiimille ja lähiesimiehille
• Saadaan omien asiakkaiden / tiimin / aseman asiakkaista anonyyminä 

Terveyshyötyarvio  (eli hoitovajeet ja suositellut interventiot 
tärkeysjärjestyksessä). Analysoidaan tilanne ja tehdään tarvittavat 
suunnitelmat tilanteen korjaamiseksi (interventiofokukset, ryhmätoiminnan 
suuntaus, koulutusfokus, osaamisen varmistustoimet)

• Hoitosuhteessa olevilla (proaktiivinen paljon palveluita tarvitsevien 
tukiprosessi) Terveyshyötyarvion tiedot on mahdollista purkaa 
tunnisteiseksi. Yhteyshenkilön ollessa hoitosuunnitelman toteuttamiseksi 
yhteydessä asiakkaaseen, hän voi samalla informoida asiakasta 
Terveyshyötyarvion interventiosuosituksesta ja hoitosuunnitelmaa voidaan 
päivittää. 



Tiedon hyödyntäminen: tiedolla johtaminen

Koko väestö / väestöryhmät

• Massainterventioiden suuntaaminen keskeisiin hoitovajeisiin 
interventioiden kustannushyötyä analysoiden (ryhmätoiminnan 
suuntaaminen, hoitokäytäntöjen tehostaminen, koulutustoimet, 
prosessimuutostarpeet)

• Hoitovajeet ja laatumittarit väestössä tiedolla johtamisen tukena



Tiedon hyödyntäminen: tiedolla johtaminen

Laatumittareista 
tarkemmin Ilkka 
Kunnamon videossa, 
linkki:
https://www.dropbox.com/s/ah2

nj38ugna9yqb/THA%20maalisk

uu%2020%20min.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ah2nj38ugna9yqb/THA maaliskuu 20 min.mp4?dl=0


Tiedon hyödyntäminen: tiedolla johtaminen



Tiedon hyödyntäminen: tiedolla johtaminen



Tiedon hyödyntäminen: tiedolla johtaminen

• Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä neljä laatumittarityöpajaa, joiden tavoitteena oli tuottaa listaus 
kymmenestä keskeisestä Käypään hoitoon perustuvasta perusterveydenhuollon malliraportista

 Näkökulmina työstämisessä olivat krooniset sairaudet, infektiot, ennaltaehkäisy sekä tarve hoitosuunnitelma-koodille

• 13.11.18 pidetyssä neljännessä laatumittarityöpajassa päädyttiin seuraavaan malliraporttilistaan:

 Tyypin 2 diabetes
 Eteisvärinä
 Depressio
 Infektio ja turha antibiootti
 Infektio ja väärä antibiootti
 Kirjattu hengitystieinfektio ja tupakkatieto
 Influenssarokotetut > 65-vuotiaat
 Riskitekijöistä yksittäisten tekijöiden osalta riskien tasot ja tiedon puuttuminen
 Unettomuus
 Krooninen sairaus ja hoitosuunnitelma (esimerkkinä muistisairaus)

• Näistä osa on jo olemassa, osa on kehitteillä

• Lisäksi Käypään hoitoon perustuen voidaan tuottaa lukuisia laatumittareita



Kokemuksia hankkeesta ja Terveyshyötyarvio-
tuoteperheestä

(diat 55-60)

Takaisin sisällysluetteloon



Käytännön työntekijöiden kokemuksia 
Terveyshyötyarvio-tuoteperheestä

• Kokemuksia esittelyistä henkilöstölle, lähiesimiehille ja johtajille
• Mitä hyvää…? (dia 57)

• Mikä yllätti…? (dia 58)

• Mitä kehitettävää…? (dia 59)

• Miten hyödyntäisit tämän tyyppistä aineistoa? (dia 60)

• Tuotetta kehitetään edelleen jatkuvasti palautteen pohjalta



Henkilöstön, esimiesten ja johdon palautetta Terveyshyötyarvio-tuoteperheestä: 

Mitä hyvää…?

”Hyvän ja 
laadukkaan hoidon 

saaminen 
asiakkaille”

”Miten paljon saadaan tärkeää 
dataa ”isossa kuvassa”, 
erittäin vaikuttavaa!”

”Helppo löytää 
Pegasoksesta” 

”Päätöksentuki ja 
tiimikohtaiset 
yhteenvedot”

”Kirjaaminen korostuu 
ja tulee enemmän 

näkyväksi” ”Asiakkaan 
mukaanotto”

”Vaikuttavuuden 
näkökulma”

Varhainen tuki 
mahdollistuu 

/proaktiivisuus



Henkilöstön, esimiesten ja johdon palautetta Terveyshyötyarvio-tuoteperheestä: 

Mikä yllätti…?

”Monipuolinen 
käyttömahdollisuus.”

”Kattavuus 
erityisesti 

väestötietojen 
osalta”

”Tilanne oli huonompi 
kuin vastaanotolla on 

vaikuttanut”

”Miten monenlaisia 
yhteenvetoja on 

mahdollista saada” 

”Pienellä tietomäärällä 
(kirjaamisella) saadaan 

paljon tietoa”



Henkilöstön, esimiesten ja johdon palautetta Terveyshyötyarvio-tuoteperheestä: 

Mitä kehitettävää…?

”…miten varmistetaan, että tieto hyödynnetään 
esim. hoitosuunnitelmien laatimisessa, 

ja miten varmistetaan henkilöstön sitoutuminen 
ko. mallin käyttöön hoitotyössä. Ja erityisesti sekä 

hoidon että toimintamallin ja työtapojen 
suunnittelussa”

…miten ko. tietoa tullaan hyödyntämään 
resurssien suuntaamisessa ja työn 

organisoinnissa niin, että parhaan avun saavat 
ne, jotka eniten tarvitsevat ja eniten hyötyvät.”



”Oman työn 
näkyväksi ja 

tulokselliseksi 
tekemisessä”

”Erilaisten 
ryhmien 

kokoamisessa”

”Palvelujen 
suuntaamisessa ja 
kohdentamisessa”

”Hyvä 
tuoteperhe 

tiedolla 
johtamiseen”

. ”…potilassegmentoinnin 
pohjaksi…””Uskon, että on hyötyä ja 

saadaan bongattua potilaita, 
joihin syytä satsata.”

Koti- ja 
asumispalveluissa: 

”…osaisi tämän avulla 
puuttua ns. 

riskitekijöihin 
paremmin.” 

”Väestön 
kansansairauksien 

ehkäisyyn ja 
terveyshyödyn 
vaikuttavuuden 

seurantaan”
”Havainnollistamaan asiakkaalle 

toimintansa vaikutuksia 
(konkretisoimaan muutosta riskeistä, 

jos toiminta muuttuu).” 

”Potilaan 
motivoimisessa 

omaan hoitoonsa”

Henkilöstön, esimiesten ja johdon palautetta Terveyshyötyarvio-tuoteperheestä: 

Miten hyödyntäisit tämän tyyppistä aineistoa?

”Tietojen 
hyödyntäminen 

kuntien 
hyvinvointityössä”



Lisätietoa
Kustannus Oy Duodecim: 

ilkka.kunnamo@duodecim.com

johannes.lyytikka@duodecim.com

Sitra:

tuula.tiihonen@sitra.fi

CGI Oy:

seppo.karhunen@cgi.com

Hankekokemuksista:

Saarikka: paivi.koikkalainen@saarikka.fi

Helsinki: mirva.weckman@hel.fi, marja-liisa.lommi@hel.fi

Takaisin sisällysluetteloon

mailto:ilkka.kunnamo@duodecim.com
mailto:johannes.lyytikka@duodecim.com
mailto:tuula.tiihonen@sitra.fi
mailto:seppo.karhunen@cgi.com
mailto:paivi.koikkalainen@saarikka.fi
mailto:mirva.weckman@hel.fi
mailto:marja-liisa.lommi@hel.fi


Liitteet

Liite 1. Potilastietojärjestelmä Pegasoksesta rakenteisesti poimiutuvat tiedot 12/2018, diat 63-69

Takaisin sisällysluetteloon



Liite 1.

Tiedot poimiutuvat Pegasoksen rakenteisista kirjauksista

Tällä hetkellä poimiutuvat tiedot

- Diagnoosit
- Lääkitykset, rokotukset
- Laboratoriotulokset
- Mittaukset-välilehdeltä mm.: verenpaine, paino ja pituus > BMI, tupakointi
- Kyselyjen kokonaispistemäärät (nyt Audit, tulossa MMSE ja BDI)
- Omalääkäri-/omahoitaja / aluetieto
- Tietoja asiakkaasta: ikä, sukupuoli, äidinkieli

Kehitteillä Terveyshyötylaskuri yhdessä kansainvälisen toimijan kanssa.



Mistä kentistä tiedot poimiutuvat? 1/6
Poimiutuva tieto Tarkennuksia Mistä kentästä poimiutuu? Kirjattu vai automaatti

Päätöksentuen sanomat

Potilaan tiedot Kyselyssä mukaan ne, joilla [Kuolinpäivä] tyhjä tai ovat ei-

ulkomaalaisia [Maatunnus=tyhjä tai <>246 Suomi]

[ Asiakkaan perustiedot - tei0101f]

= Perustietonäytön etusivu

Automaattinen

Syntymäaika (vuosi, kuukausi, päivä) [Henkilötunnus, syntymäaika] Automaattinen

Sukupuoli [Sukupuoli] Automaattinen

Riskitiedoista lääkeallergiat (Päättyneitä ei lähetetä) [Lääkereaktiot – ja allergiat,  tei1145f] Kirjatut tiedot

Lääkkeen ATC-koodi [ATC-Koodi] Kirjatut tiedot

Lääkkeen kauppanimi [Kauppanimi] Kirjatut tiedot

Diagnoosit Lähetetään kaikki diagnoosit paitsi poistetut diagnoosit

(Kaikki paitsi kotihoidon käyntisyyt)

[Diagnoosit TEI10(7)96F] Kirjatut tiedot

Diagnoosikoodi [Koodi]

• Ensisijaisesti ICD10-koodi

• Jos ICD10-koodia ei ole, lähetetään ICPC-

koodi

Kirjatut tiedot

Aikaleimat • Alkupäivä: diagnoosin päivämäärä [Pvm]

• Päättymispäivä, jos diagnoosi on 

päättynyt [Päättymispvm]

Kirjatut tiedot

Pysyvyys 

• pysyvä/ei pysyvä [Pysyvä]

Kirjatut tiedot



Mistä kentistä tiedot poimiutuvat? 2/6

Poimiutuva tieto Tarkennuksia Mistä kentästä poimiutuu? Kirjattu vai automaatti

Mittaukset Sanomalle kerättävien mittaustulosten määrä rajataan mittaustyyppikohtaisesti. 

• Aikaraja ja kappalemääräraja luetaan päätöksentuen filtteröintiasetuksista

• Jos filtteriä ei ole mittaustyypille asetettu, rajataan korkeintaan 20 kappaletta viimeiseltä 5 vuodelta.

[Päivän mittausten ylläpito tei1104f] = 

mittaukset-välilehti

Kirjatut tiedot

Aikaleima [Pvm+Klo] Kirjatut tiedot

Mittausyksikkö = Missä yksikössä mitattu [Suorituspaikka] Kirjatut tiedot

Mittaustulos:

• verenpaine 

• pulssi 

• pituus 

• paino 

• päänympärys 

• lämpö 

• vyötärönympärys 

• happisaturaatio 

Syötettyjen paino- ja pituustietojen perusteella lasketaan BMI (BodyMassIndex)

[Syst ja Diast]

[Pulssi]

[Pituus]

[Paino]

[Päänympärys]

[Lämpö]

[Vyötärönympärys]

[Happisaturaatio]

Kirjatut tiedot



Mistä kentistä tiedot poimiutuvat? 3/6
Poimiutuva tieto Tarkennuksia Mistä kentästä poimiutuu? Kirjattu vai automaatti

Laboratorio-tulokset Tutkimuskoodi 

• Ensisijaisesti SL-koodi = Tutkimuksen yksilöivä 

koodi (jokaisella tutkimuksella on ns. 

kansallinen SL-koodi)

• Jos SL-koodia ei ole, lähetetään tutkimuksen 

lyhenne 

[tutkimuksen perustiedoista]

[tutkimuksen perustiedoista]

(Pegasoksessa laboratorion perustiedoissa ja siellä 

tutkimukset lehdellä tei 0001f, jossa on myös tuo SL-

koodi)

Ammattilaisen määräämät ja asiakkaalta otetut 

laboratoriotutkimustulokset

Näytteenottoaika [Näytepvm] Toteutuu kun näyte otettu

Tilattu 

• Kyllä, jos tuloksia odotellaan

• Ei, jos tulokset jo tulleet

[tulee lähetteen tiedoista eli käyttäjä ei syötä tätä] Automaattinen

• Tulokset rajataan filtterillä, joka perustuu 

Duodecimin määrittelemään 

tutkimusjoukkoon ja tutkimuskohtaisiin 

määrä- ja aikarajauksiin 

• Vain tutkimukset, jotka filtterissä on 

määritelty

• Jos filtteriä ei ole, kaikki tutkimukset, jolloin 

lähetetään 2 viimeisintä tulosta viimeiseltä 5 

vuodelta

• Määrärajauksissa ei huomioida 

vastaamattomia pyyntöjä

• Vastaamattomia pyyntöjä lähetetään yksi 

kappale per tutkimus

• Laboratoriotutkimuksen tulos (pakollinen, jos 

Tilattu = Ei) 

• Laboratoriotutkimuksen yksikkö 

• Laboratoriotutkimuksen lyhenne 

[Tulos] 

[Mittayks]

[Tutkimus]

Tulevat kaikki Lab. Yht. -lehdeltä

(täältä näkyvät vastaukset eli tulokset, 

näytepäivämäärä, mittayksikkö)

Toteutuu kun lähete tehty, näyte otettu ja tulos 

valmistunut



Mistä kentistä tiedot poimiutuvat? 4/6
Poimiutuva tieto Tarkennuksia Mistä kentästä poimiutuu? Kirjattu vai automaatti

Lääkkeet [Lääkitys tei1501f] 

Kertomuksessa Lääkitys-lehti, jossa on tai pitäisi olla potilaan 

reaaliaikainen lääkitys, jos Tarkista lääkitys valikko on vihreä 

(punainen on silloin jos lääkäri ei ole tarkastanut lääkitystä)

Kirjatut tiedot

Lääkkeen ATC-koodi [ ATC-koodi]

Lääkepakkauksen VNR-koodi [ei ylläpidettävissä]

Onko lääke käytössä vain tarvittaessa (Tieto välitetään) [Tarvittaessa]

Lääkkeen aloituspäivämäärä [Alkaen]

Päättymispäivä, jos lääke on päätetty [Päättyen]

Viimeisimmän lääkemääräyksen pakkauskoko ja aikaleima, jos lääkkeellä on 

rakenteinen pakkauskoko 
[Määrä]

Lääkkeen nimi

• Joko kauppanimi, geneerinen nimi tai seoksen nimi

[Lääke, Geneerinen nimi] Kaikki lääkitystiedot tulevat tei1501f-

lehdeltä, CGI?

Ex tempore -lääkemääräyksistä lähetään oma lääkerivi jokaisesti aineesta, jonka 

ATC-koodi on tiedossa.
[Ex tempore]

Rokotteet [Rokotusten merkitseminen - tei1030f]

Tällä lehdellä merkitään uusi rokote, kun taas potilaan rokotukset 

ovat tes1011f-lehdellä, onko oikein, että tulee rokotuksen 

merkitsemis-lehdeltä, CGI?

Kirjatut tiedot

Rokotteen ATC-koodi [Rokote]

Aikaleima [Pvm]

Rokotteen nimi [Rokotteen nimi]
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Poimiutuva tieto Tarkennuksia Mistä kentästä poimiutuu? Kirjattu vai automaatti

Care gap –sanomat
Omalääkäri / yhteyshenkilö • Tarvitaan raporttien tuottamista varten

• Helsingissä 3-5 numeroinen koodi

• Koodista voidaan päätellä Helsingissa 

myös tiimi- ja yksikkötaso

[ Asiakkaan perustiedot - tei0101f, Oma lääkäri] Organisaation automaattisesti ajama ja / tai 

kirjattu tieto

Kyselyjen kokonaispistemäärät • BDI

• Audit (kts myös kohta Audit alempaa)

• MMSE

[Toimintakyky teil008f, Pisteet] Kirjatut tiedot

Tietoja potilaasta Äidinkieli [ Asiakkaan perustiedot - tei0101f, Äidinkieli] Automaattisesti

Aluetieto Helsingissä aluetiedon rakenne on suurpiiri + 

peruspiiri

[ Asiakkaan perustiedot - tei0101f, Aluekoodi] Automaattisesti
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Poimiutuva tieto Tarkennuksia Mistä kentästä poimiutuu? Kirjattu vai automaatti

Tupakkatieto AvoHILMO-tiedoista 

tai

Terveystottumuksista 

• Tupakka-tieto välitetään jatkossakin sanomassa tupakoi-tietona samaa koodistoa 

käyttäen kuten aikaisemminkin. 

• Sanomaan välitettävä tupakoi-tieto ratkaistaan jatkossa terveystottumusten tupakoi-

tiedon lisäksi myös avohilmostatuksesta. 

• Järjestelmä etsii uusimman elämäntapatietojen tupakoi-tiedon ja uusimman 

mittausten tupakoi-statuksen ja valitsee näistä viimeisimmän. Päätöksentuen tiedot 

etsitään tietosuojalla ja caregap-poiminnan ilman tietosuojaa. 

• Jos mittausten tupakkastatus on uudempi kuin terveystietojen kirjaus, niin tiedot 

konvertoidaan tupakoi-tiedoksi seuraavasti: 

• Tupakoi päivittäin -> tupakoi 

• Tupakoi satunnaisesti -> tupakoi 

• Merkittävä passiivinen tupakointi -> ei tupakoi 

• Ei merkittävää tupakka-altistusta -> ei tupakoi 

• Ei tietoa tupakoinnista -> ei tietoa 

 Siirtyy siis kahdesta paikasta.

[Päivän mittausten ylläpito –tei1104f tai Tupakointistatus 

arvojen selaus tei117f, Tupakointi]

= Mittaukset-välilehti

TAI

[ Terveystottumukset tei1a12f, Tupakoi] = rasti ruutuun –

kohta

Kirjatut tiedot

Audit-tieto Järjestelmäparametri, jolla ohjataan audit-kyselyn kokonaispistemäärän keruuta

0 = audit-pisteitä ei laiteta sanomaan lainkaan tai audit-pisteiden välityksessä käytetään 

toimintakykymittaria 

1 = audit-pisteet ja pvm välitetään uusimmasta elämäntapakyselystä, jossa alkoholi-

välilehden yhteispisteet kirjattu.

(Riippuen miten näitä kirjataan) 

[Toimintakyky teil008f, Pisteet]

[Elämäntapakysely teiv130f, Alkoholi] = 

terveystottumukset välilehdeltä aukeava kysely

Kirjatut tiedot


