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Terveyshyötyarvio-tuoteperhe 

24.1.2021/Ilkka Kunnamo 

Tässä dokumentissa kuvataan terveyshyötyarvio-tuoteperheen yksilö- ja väestötason eri sovellukset. Niiden 

kaikkien perustana ovat EBMEDS-päätöksentuen rajapinnan kautta potilastietojärjestelmästä tai muusta 

potilastietovarastosta saadut rakenteiset tiedot ja päätöksentukisäännöt.  Säännöt analysoivat 

potilastietoja monipuolisesti ja löytävät henkilöt, jotka mahdollisesti hyötyisivät interventioista tai joiden 

hoidon turvallisuutta voitaisiin parantaa. 

Terveyshyötyarvion avulla edistetään väestöterveyttä (population health) ja se on arvo- ja 

vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon (value-based care) soveltamisen väline. 

Terveyshyötyarvion osasovellukset (kuva 1) ovat 

- väestön terveydentilaa kuvaavat raportit 

- riskilaskurit 

- hoitovajaus (care gap) 

- kliiniset laatumittarit 

- terveyshyötylaskuri (hoidoista saatavan nettohyödyn määrää mittaava sovellus) 

Kaikkien tuoteperheen sovellusten kohteena on väestö tai potilasjoukko, mutta riskilaskurit, hoitovajaus ja 

terveyshyötylaskuri toimivat myös yksittäisten henkilöiden hoidon ja terveyden edistämisen tukena osana 

asiakas- ja potilastietojärjestelmiin integroitua reaaliaikaista päätöksentukea. Sovelluksia voidaan käyttää 

hoidosta hyötyviä asiakkaita etsittäessä ja hoitosuunnitelmia laadittaessa sekä potilassegmentaatiota 

tehtäessä. Asiakkaan kanssa yhdessä päättäminen (shared decision-making) on terveyshyötylaskurin 

keskeinen käyttötarkoitus. 

Hoitovajauksen ja kliinisten laatumittareiden määrittäminen, riskilaskurit sekä terveyshyötylaskuri 

perustuvat Käypä hoito -suosituksiin ja muihin parhaan tutkimustiedon lähteisiin. 

Kuva 1. Terveyshyötyarvion osasovellukset. Sininen väri kuvaa potilasdataa. Vihreä väri kuvaa dataan integroitavaa 

tietämystä, jota päätöksentuen avulla sovelletaan yksilöllisesti potilaaseen. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Population_health
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/expert_panel/docs/2019_defining-value-vbhc_factsheet_en.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3445676/
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Yksilölle tehtävä terveyshyötyarvio terveyshyötylaskurin avulla on reaaliaikaisen päätöksentuen moduuli. 

Väestölle tehtävä terveyshyötyarvio edellyttää, että potilastietoja sisältävä järjestelmä lähettää kaikista 

väestöön kuuluvista henkilöistä tiedot (kyselysanomat) eräajona päätöksentuen rajapinnan kautta, ja että 

sekä kyselysanomat että päätöksentuen tuottamat vastaussanomat tallentuvat tietokantaan. 

Duodecimin EBMEDS-päätöksentuen työkalujen ohella sovellukset käyttävät tietokantaa, johon eräajon 

tulokset tallennetaan (Elasticsearch) sekä tietämyskantaa (Duodecimin Database of Effects and Outcomes, 

DEO), johon tietoa saadaan parhaan tutkimustiedon lähteistä, kuten Cochrane-katsauksista. Tietoa saadaan 

DEO-tietokantaan mm. EBSCO Healthin Health Value Scores -tietokannasta sekä kansainvälisessä käytössä 

olevasta Norjassa ylläpidettävästä MAGIC-tietokannasta. Tulevaisuudessa tutkimustietoa vaikuttavuudesta 

saadaan HL7-standardin EBMonFHIR -rajapinnan kautta. 

Käyttöliittyminä tiedoista koostettuihin raportteihin ja sovelluksiin käytetään Elasticsearch -tietokannan 

mukana toimitettavaa Kibana-työkalua, sekä Duodecimin yhteistyökumppaniensa kanssa tekemää, DEO-

tietokantaa hyödyntävää terveyshyötylaskurin käyttöliittymää.  

 

Riskilaskurit 

EBMeDS-päätöksentukeen on liitetty algoritmeja, jotka laskevat potilaan riskejä yksilöllisesti potilastietojen 

perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riski, diabetesriski ja aivohalvausriski. 

Laskettuja riskilukuja hyödynnetään päätöksentuen palautteita muodostettaessa (henkilöt, joiden riski 

ylittää kynnysarvon, saavat palautteen) ja terveyshyötylaskurissa hoidon nettohyödyn arvioinnissa. 

Kuvassa 2 on riskipistelaskuri, joka laskee sydän- ja verisuonitautiriskin (Finriski) seuraaville 10 vuodelle. 

Riski lasketaan myös projisoituna 60 vuoden ikään, jotta iän vaikutus saadaan vakioiduksi.  Yksittäisten 

riskitekijöiden taso luokitellaan kolmeportaisesti Käypä hoito -suositusten raja-arvojen mukaisesti, ja näin 

https://www.elastic.co/
https://app.magicapp.org/app
https://confluence.hl7.org/display/CDS/EBMonFHIR
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kertyvien riskipisteiden summa lasketaan. Riskipisteiden summa voidaan käyttää moniriskisten henkilöiden 

ja heidän yksittäisten riskiensä tunnistamiseen. 

Väestölle tehtävässä terveyshyötyarviossa raportoidaan riskipisteiden jakaumat väestössä, ja henkilöt 

voidaan listata riskipistemäärän mukaisessa järjestyksessä (kuva 3), jolloin hoitovastaava (care manager) voi 

tarjota riskiä pienentäviä interventioita omalla vastuullaan olevan väestön suuririskisimmille henkilöille. 

 

Kuva 2:  Riskipistelaskuri. 

 

 

Kuva3. Henkilöiden järjestäminen riskin suuruuden mukaan. Ensimmäisessä sarakkeessa on 

pseudonymisoitu tunnus, jonka avulla henkilön tiedot voidaan avata sähköisessä potilaskertomuksessa. 
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Yksilön hoitovajaus (päätöksentuki): 

- Tarkistetaan, onko sellaisia interventioita, joista potilas voisi hyötyä, ja joita hän ei ole saanut. 

o Interventiolla tarkoitetaan sekä ammattilaisten että potilaan itsensä toteuttamia asioita 

(elintapamuutoksia ja omahoitoa). 

o Interventio voi olla myös haitallisten tai hyödyttömien hoitojen lopettaminen. 

o 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 4). 

Kuva 4. Esimerkki päätöksentuen palautteista potilaskertomuksen käyttöliittymässä. 

 

 

Väestön hoitovajaus (care gap) 

- Väestöllä tarkoitetaan mitä tahansa määriteltyä asiakas- tai potilasjoukkoa.  Laajimmillaan se on 

alueen koko väestö. 

- Tunnistetaan jokaisen yksilön hoitovajaus ja kirjataan se tietokantaan tekemällä eräajo, jossa 

kaikkien potilaiden tiedot lähetetään päätöksentuelle. 
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- Listataan, kuinka monelle henkilölle kukin palaute laukesi (Kuva 5). 

- Tämä tieto ilman henkilöiden yksilöintiä auttaa suuntaamaan resursseja eri interventioiden 

toteuttamiseen.  

 

Kuva 5. Hoitovajaus 164 diabeetikon väestöotoksessa. Päätöksentukiviestejä ei ole tässä esimerkissä lajiteltu: mukana 

on hoitoa ehdottavia (varsinainen hoitovajaus), seurantatutkimuksia ehdottavia viestejä, laatumittareita raportoivia 

viestejä sekä datan laadun puutteista ilmoittavia viestejä.  

 

 

 

Kliiniset laatumittarit 

Johtopäätöksiä hoidon laadusta ei voi tehdä pelkästään hoitovajauslistaa katsomalla, jos ei tiedetä, kuinka 

monta potilasta kuului kohderyhmään. Tarvitaan myös tietoa siitä, kuinka pieniä luvut ideaalisesti voisivat 

olla, kun vertailukohtana on paras tuottaja.  Näihin kysymyksiin vastataan raportoimalla laatumittarit. 

Laatumittarinäkymä näyttää, kuinka monta potilasta kuuluu hoidon (mittarin) kohderyhmään (nimittäjä), ja 

kuinka monta prosenttia on hoidettu hyvin (osoittaja), niin että päätöksentuki ei tuota palautetta hoidon 

tarpeesta (hoitovajauksesta)(kuva 6). Hoitovajaus ja laatumittari ovat siis käytännössä sama asia, mutta eri 

suunnasta katsottuna: hoitovajaus listaa puuttuvia hoitoja, laatumittari oikein annettuja hoitoja. 

Päätöksentukisääntöjen sisältämien laatumittareiden avulla voidaan automaattisesti mitata hoidon laatua 

myös harvinaisemmissa sairauksissa ja pienissä potilasryhmissä. 
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Kuva 6. Laatumittareiden joukosta on poimittu osajoukot, jotka kuvaa diabeteksen ja aivohalvauksen hoidon laatua. 

Taulukossa on esimerkkejä muista laatumittareista. 
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Väestön terveydentilaa kuvaavat raportit 

Kibana-työkalulla tuotettavat raportit mahdollistavat kaiken päätöksentuen kysely- ja vastaussanomissa 

olevan tiedon esittämisen graafisessa muodossa ja jakaumina.  Raportit koostetaan yksittäisistä kuvaajista 

(visualizations), joita voidaan koota yhteen näkymiksi (dashboards).  Kibanan monipuoliset haku- ja 

suodatusominaisuudet mahdollistavat potilasjoukon jakamisen alaryhmiin niin, että voidaan porautua 

yksittäisiin potilaisiin asti. Potilastietojärjestelmän kyselysanomaan liittämät potilaiden pseudonymisoidut 

tunnukset löytyvät Elasticsearch -tietokannasta, ja niiden perusteella voidaan potilastietojärjestelmän 

sisällä avata potilaan tiedot, jos hoitosuhde on olemassa (kuvat 7, 8 ja 9). 

Kuva 7. Näkymä koko väestön tietoihin (näkyvissä ensimmäinen sivu).  

 

 

Kuva 8. Väestöstä  on ICD-10 – ja ICPC2-koodien perusteella poimittu diabeetikot. Kaikki kuvaajat ovat päivittyneet 

niin, että niissä näkyvät ainoastaan diabeetikkojen tiedot. 
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Kuva 9. Diabeetikoiden joukosta ovat tunnistettu henkilöt, joiden Finriski-algoritmilla laskettu sydän- ja 

verisuonitautiriski on suurin. Kuvassa sekä vakioimattomat että 60 vuoden ikään projisoidut riskit luokiteltuna Käypä 

hoito -suosituksen mukaisiin riskiluokkiin. 
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Hoidon kehitystä voidaan seurata toistamalla eräajoja säännöllisesti (kuva 10).  

 

Kuva 10. Aikasarja eri antikoagulanttilääkkeiden käyttäjien määristä. 

 

 

 

Terveyshyödyn määritys (terveyshyötylaskuri) yksilötasolla 

Eri hoitovaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen vertailu on vaikeaa silloin, kun yhteen terveysongelmaan on tarjolla 

monta vaihtoehtoista hoitoa, ja näiden hoitojen tehossa ja haittavaikutuksissa on eroja.  

Hoitovajausanalyysi voi tuottaa useita hoitoehdotuksia henkilölle, jolla on riskitekijöiden kasauma tai jolla on monta 

terveysongelmaa. Terveyshyödyn määritys auttaa priorisoimaan interventiot. 

Yksilölle tehtävää terveyshyötyarviota (terveyshyötylaskuria, kuva 11) voidaan käyttää hoitosuunnitelmaa tehtäessä 

yhdessä päättämisen (shared decision-making) apuneuvona. Potilas voi itse määritellä, kuinka tärkeiksi hän arvottaa 

hoidon eri vaikutukset ja hoidon haittavaikutukset. 

Kvantitatiivisessa terveyshyödyn mittauksessa lasketaan kunkin hoitovaihtoehdon nettohyöty kolmen tekijän, (1) 

hoidon suhteellisen vaikuttavuuden, (2) potilaan yksilöllisesti arvioidun riskin, ja (3) hoidon eri vaikutusten tärkeyden 

perusteella. Nettohyödyn laskemisen tausta on kuvattu GRADE-työryhmän laatimassa artikkelissa. 

Terveyshyötylaskurin käyttämien vaikuttavuuslukujen tuottamisessa Duodecim tekee yhteistyötä kumppaneidensa 

kanssa. 

 

Kuva 11. Kardiovaskulaarisen terveyshyötylaskurin testiversio. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3445676/
https://bmjopen.bmj.com/content/9/6/e027445
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Terveyshyötyjen listaus väestötasolla 

Väestötasolla voidaan laskea yksittäisen intervention hyötyä laskemalla jokaisen henkilön interventiosta saama hyöty 

erikseen ja listaamalla tai luokittelemalla henkilöt terveyshyödyn suuruuden mukaan (kuva 12). 
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Kuva 12. Covid-rokotuksella saavutettava terveyshyöty on määritetty kertomalla keskenään ikäryhmäkohtainen riski 

kuolla Covid-19, infektioon, kroonisten sairauksien tai muiden riskitekijöiden aiheuttama lisäriski ja saavutettavissa 

oleva elinaika, jos ei kuole Covid-19 - infektioon. Henkilöt on järjestetty saavutettavissa olevien elinpäivien 

(terveyshyödyn) mukaiseen järjestykseen. 

 

 

 

 

 

Ammattilaisen tai toimintayksikön valinta 

Näkymissä voidaan dataa suodattaa valitsemalla ammattilainen (care coordinator, hoitovastaava) ja yksikkö (care 

team, väestövastuualue), johon näkymät rajataan.  Ammattilainen tai hoitoyksikkö voi näin arvioida oman työnsä 

laatua ja poimia listanäkymästä vastuullaan olevat henkilöt väestöstä. 

 

Suunniteltu ominaisuus: terveyshyödyn arviointi väestötasolla 

Väestötasolla terveyshyödyn auttaa tuottamaan annetuilla resursseilla mahdollisimman paljon terveyttä. Taustalla on 

Michael Portertin luoma käsite value-based care.  Hoitovajausanalyysissä löydettyjen hoidotta jääneiden potilaiden 

määrä kunkin intervention osalta kerrottuna hoidon keskimääräisellä terveysvaikutuksella kuvaa terveyshyötyä, joka 

voitaisiin saada, jos kaikki hoidotta jääneet hoidettaisiin. Laatumittareiden pohjalta voidaan tuottaa mittari, joka 

mittareiden kohderyhmien määrän (painotettu keskiarvo) ja edelleen mittareiden sisältämien interventioiden 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/expert_panel/docs/2019_defining-value-vbhc_factsheet_en.pdf
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keskimääräisen terveyshyödyn perusteella kertoo, kuinka suuri osuus maksimaalisesta saavutettavissa olevasta 

terveyshyödystä on väestössä saavutettu (Kuva 13). 

 

Kuva 13. Laadun ja saavutettavissa olevan terveyshyödyn laskeminen. 

 

 

Kuvassa 14 on esitetty terveyshyötyarvion toiminta ns. hilamallina, jossa jokainen päätöksentukisääntö analysoi 

jokaisen potilaan tiedot. Viivojen leikkauspisteessä analysoidaan, kuuluuko henkilö hoidon kohderyhmään, ja onko 

hän saanut hoidon. Kohtiin 6 – 8 ei vielä ole toimivia sovelluksia, eikä kustannustietojen käsittely vielä sisälly 

terveyshyötyarvioon. Interventioiden priorisointi väestötasolla edellyttää niiden kustannus-vaikuttavuuden 

laskemista.  

Kuva 14. Terveyshyötyarvion toimintaperiaate ja käyttötarkoitukset 
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1. Kaikkien päätöksentukisääntöjen suorittaminen koko väestössä voidaan havainnollistaa hilalla, jossa jokaisen 

henkilön (pystysuorat nuolet) rakenteiset terveystiedot analysoidaan jokaisella päätöksentukisäännöllä 

(vaakasuorat nuolet). Jokaisessa nuolien leikkauspisteessä, sääntö tutkii, onko henkilö saanut intervention, 

jonka kohderyhmään hän kuuluu, ja onko hoidolle vasta-aiheita. Positiivinen laatumerkintä (vihreä pallo) 

syntyy, jos henkilö on saanut intervention eikä vasta-aiheita ole. Hoitovajaus (care gap) -merkintä (punainen 

pallo) syntyy, jos henkilö ei ole saanut interventiota, vaikka kuuluu kohderyhmään eikä vasta-aiheita ole. Jos 

henkilö ei kuulu intervention kohderyhmään, mitään merkintää ei tule. 

2. Laatumittari lasketaan jokaiselle interventiolle (säännölle) jakamalla vihreiden pallojen määrä kaikkien 

pallojen määrällä.  

3. Jokainen laatumittari saa painoarvon, joka on sen kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä. 

Laatumittarijoukolle lasketaan painotettu keskiarvo kaikkien mittareiden arvoista. Se kuvaa kokonaislaatua 

väestössä valitulla mittarijoukolla.   

4. Hoitovajaus (care gap, punaiset pallot) raportoidaan päätöksentukisääntöjen tuottamien, intervention 

tarjoamista ehdottavien tai tavoitetilasta poikkeavista havainnoista huomauttavien palauteviestien 

lukumääränä. 

5. Jokaisen intervention tuottama nettohyöty lasketaan ja näytetään terveyshyötylaskurissa. 

6.  Yhdessä päätettäessä (shared decision-making) terveyshyötyarvion tuloksia käytetään hoitosuunnitelmaa 

tehtäessä. Henkilö itse voi määritellä eri hoidon tulosten tärkeyden hänelle itselleen, minkä jälkeen valitaan 

ne interventiot, joiden avulla parhaiten saavutetaan ne tulokset, jotka ovat henkilöille arvokkaimmat. 

7. Hoitosuunnitelmien perusteella voidaan ohjata ja automatisoida palvelujen ja niiden vaatimien resurssien 

varaamista. 

8. Jokaisen intervention terveysvaikutus koko väestössä lasketaan kertomalla interventiota tarvitsevien 

henkilöiden määrä (punaiset pallot) kunkin intervention jokaisella potilaalle yksilöllisesti lasketun 

terveyshyödyn keskiarvolla. 

9. Kunkin intervention kustannus-vaikuttavuus väestötasolla lasketaan intervention nettohyödyn ja intervention 

kustannusten suhteena. Erikseen voidaan tarkastella välittömiä ja välillisiä kustannuksia.  


