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Tämän kandidaatintyön lähtökohtana oli selvittää Helsingin kaupungin 

Terveysasemaosaston Terveyskorttiprojektin aikana toteutetun pilotin taloudellisuutta ja 

vaikuttavuutta rinnakkaispalveluna. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää 

millaisilla metodeilla kustannusvaikuttavuutta voidaan analysoida terveydenhuollossa. 

Lisäksi tavoitteena oli selvittää kyseisen projektin kustannusten suhdetta palvelun 

vaikuttavuuteen, eli muutoksiin asiakkaiden terveystottumuksissa.  

 

Keskeisimpiä kustannusvaikuttavuuden arviointimenetelmiä terveydenhuollossa ovat 

kustannusten minimointianalyysi (KMA), kustannus-hyötyanalyysi (KHA), kustannus-

vaikuttavuusanalyysi (KVA) ja kustannus-utiliteettianalyysi (KUA). Käytännön 

päätöksenteon analyyttinen mallintaminen empirian- ja näyttöön perustuvan tiedon 

pohjalta osoittautui kirjallisuuskatsauksessa myös päteväksi tavaksi arvioida palveluiden 

vaikuttavuutta. 

 

Terveyskorttiprojektin suurimmat kustannussäästöt, verrattuna perinteiseen vastaanotto-

malliin, muodostuivat verkkopalvelun seulontavaiheessa. Terveyden edistämisen osa-

alueisiin painonhallinta, liikunta ja ravitsemus palvelu soveltui hyvin. Palvelun 

käytettävyyden kehittämishaasteiksi muodostuivat tulosten perusteella tekniset ongelmat, 

vuoro-vaikutuksen puute ja asiakkaan oman motivaation löytyminen. 
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The objective of this Bachelor’s Thesis was to analyze the pilot of the Health Card Project 

in Helsinki city Healthcare sector. This Thesis mainly discusses the economic evaluation 

of the project and analyzes it’s impressiveness to customers health changes. Additionally 

the broader effectiveness of the project specifically on the end user is discussed together 

with knowledge gained of this supplementary service offered by the Helsinki city. 

 

The literary review of this Thesis aimed to point out the methods, which are to be 

beneficial in analyzing the cost-effectiveness specifically in the public health care sector. 

The main cost-analyzing methods were the Cost-Minimization Analysis (CMA), the Cost-

Benefit Analysis (CBA), the Cost-Effectiveness Analysis (CEA) together with the Cost-

Utility Analysis (CUA). The literary review highly recognized the analytical modeling of 

the actual decision making process based on empirical and practical evidence. 

 

The major cost savings in the Health Card Project, compared to traditional health service, 

were gained thru the web-based health risk screening of the end users. This kind of new 

health risk screening provided good results and tools for weight management, exercise and 

dietary guidance. When considering the knowledge gained of the usage of the pilot project 

service, the main developmental challenges experienced were technical issues in the usage, 

the lack of interaction opportunities and self-motivational issues of the end user. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta  

 

Taloudellisten resurssien riittävyys puhuttaa kuntataloutta kuntauudistusten ja julkisen 

talouden säästötoimenpiteiden myötä. Merkittävä menoerä julkistaloudessa on verovaroin 

rahoitettu terveydenhuolto. Viimeisen vuosikymmenen aikana on käyty paljon keskustelua 

siitä, kohtaavatko toiminnan kehittäminen ja taloudelliset resurssit toisensa. Välillä on 

kritisoitu ajattelumallia, jolla perustellaan terveyshankkeiden kannattavuutta. 

Terveyshyödykkeiden hankinnoissa tarkoitusperä on hyvä, mutta niiden vaikuttavuuden 

konkreettinen osoittaminen on haastavaa. Uusien toimintamallien ja palveluiden 

kustannukset ja vaikuttavuus tulisi kuitenkin olla arvioitavissa etukäteen.  

 

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa 2009–2012 ”Hyvinvointi ja palvelut” osa-

alueessa kuvataan kaupungin palveluvalikoiman kehittäminen asiakaslähtöisempään 

suuntaan, vastaamaan paremmin kaupunkilaisten tarpeita. Palvelujen tuotantotapoja 

pyritään monipuolistamaan muun muassa lisäämällä verkkopalveluja. Palveluverkon 

kehittämisellä lisätään palvelujen vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Palvelut pyritään 

tuottamaan tehokkaasti, organisaatiorakennetta ja palveluprosesseja tehostamalla. 

(Helsingin kaupunki 2012.)  

 

Helsingin kaupungin Terveyskeskus vastaa terveyspalveluiden kehittämisestä 

laadukkaaseen ja asiakastarpeisiin vastaavaan suuntaan, taloudellisten resurssien rajoissa. 

Käytössä olevien menetelmien sekä uusien hankkeiden kustannuslaskenta on oleellista, 

mutta sen lisäksi niiden vaikuttavuutta, eli muuntautumista asiakkaan terveyshyödyksi, on 

syytä arvioida. Hankkeiden kustannusvaikuttavuuden arviointi on tärkeä tekijä harkittaessa 

menetelmien käyttöönottoa ja hyödyllisyyttä sekä palvelun käyttäjille että koko 

terveyskeskus organisaatiolle.  

 

Tehokkuus ja tuottavuus esiintyvät käsitteinä monesti tuotantotalouden julkaisuissa mutta 

niitä merkitsevämpi käsite terveystaloustieteellisessä keskustelussa on rinnakkaiskäsite 

kustannusvaikuttavuus, joka soveltuu paremmin palveluiden tuottamisen yhteyteen. 
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Tämä kandidaatintutkielma arvioi Helsingin kaupungin terveyskeskuksen 

Terveysasemaosastolla (Tas) tehdyn projektin kustannusvaikuttavuutta. Kyseessä on 

Terveyskorttiprojekti, joka toteutettiin 05/2011 alkaen pilottiluonteisesti itäisen alueen 

terveyskeskuksissa.  

Pilotti tuotti tietoa uuden verkkopalvelumallin soveltuvuudesta terveydenhuoltoon. 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työn tavoitteena on tutkia kyseisen projektin hyötyjä terveydellisen vaikuttavuuden 

näkökulmasta asiakkaalle sekä organisaatiolle. Tutkimusongelmana on selvittää, mitä 

taloudellista hyötyä lisäpalvelusta on Terveysasemaosastolle verrattuna perinteiseen 

vastaanottomalliin. 

 

Työn päätutkimuskysymys on: 

 Millaisilla metodeilla Terveyskorttiprojektin kustannusvaikuttavuutta voi arvioida? 

 

Työn alatutkimuskysymyksiä ovat: 

 Mitkä olivat projektin taloudelliset kustannukset? 

 Mitkä olisivat kustannukset samoilla suoritteilla perinteisen terveysohjannan kautta? 

 Vaikuttavuuden arviointi: Tekivätkö asiakkaat muutoksia terveystottumuksissa 

yksilötasolla? Oliko uusi palvelumalli vaikuttava? 

 

1.3 Tutkielman toteutus ja rajaukset 

 

Tutkielma on toteutettu yhteistyössä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen 

terveysasemat-osaston kanssa. Yhteyshenkilönä on toiminut Terveyskorttiprojektin 

projektipäällikkö.  Tässä tutkielmassa käsitellään kustannuksia, joita Terveyskortti-

projektissa kertyi ja arvioidaan kustannussäästöjä, joita uudella verkkopalvelumallilla oli 

tarjota.  Tutkielman terveysmuutosten vaikuttavuusosioon on hyödynnetty yhteistyötaho 

Medixine Oy:ltä saatuja tuloksia ja heidän keräämiä asiakaspalautteita, suoria haastatteluita 
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ei ole tehty. Kandidaatintutkielman näkökulmana on pilottihankeen laajempi käyttöönotto 

rinnakkaispalveluksi perinteisen lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottotyön ohelle.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Työssä esitellään alkuun Terveyskorttiprojektin kulku, tutkimuskysymysten ohjaama 

teoreettinen viitekehys ja taloudellisen arvioinnin analyysimenetelmiä terveydenhuollossa.  

Sen jälkeen siirrytään arvioimaan Terveyskorttiprojektin kustannuksia ja projektin 

yksilötasoista vaikuttavuutta, sekä uuden verkkopalvelukonseptin toimivuutta 

terveydenhuollon palvelumallina.  

 

Terveyskortti projekti puuttui terveyden osa-alueisiin, kuten liikuntaan, ravitsemukseen, 

painonhallintaan, tupakoimattomuuteen ja alkoholin käyttöön. Tuloksia näissä osa-alueissa 

verrataan Lääkäriseura Duodecim laatimaan tietokantaan Käypä hoito –suositukset 

(Käypähoito 2012) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laaja-alaiseen tutkimukseen: 

Terveyden edistämisen mahdollisuudet. Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (Kiiskinen, 

Vehko, Matikainen, Natunen & Aromaa 2008). STM:n tutkimus ja Käypä hoito -

suositukset kokoavat tämänhetkisen tieteellisen näytön terveydenhuollon hoitomuotojen ja 

interventioiden vaikuttavuudesta. Interventiot tarkoittavat toimenpiteitä, joiden tavoitteena 

on vaikuttaa yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai käyttäytymiseen. 
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2 HELSINGIN KAUPUNGIN TERVEYSKORTTIPROJEKTI 

 

2.1 Terveyskeskuksen terveysasemat-osasto  

 

Helsingin kaupunki vastaa lainmukaisesta terveyspalveluiden järjestämisestä kunnassaan. 

Julkisen vallan on turvattava, että jokaiselle tarvitsevalle on järjestettävä riittävät 

terveyspalvelut ja niiden on edistettävä väestön terveyttä. (Kuntaliitto 2011.)  

 

Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa (TERKE) on viisi kliinisestä toiminnasta 

vastaavaa osastoa. Ne ovat terveysasemat-osasto, suun terveydenhuolto, kotihoito, 

psykiatria ja kaupunginsairaala. Hallinto- ja tukipalveluista vastaa keskitetty hallinto- ja 

palvelukeskus. Terveyskeskus organisaation toimintaa ylimmän johdon muodostaa 

toimitusjohtaja ja terveyslautakunta. Helsingillä on terveysasemia 26, joista 

terveyskorttiprojektiin osallistui kuusi itäisen alueen terveysasemaa: Herttoniemi, 

Laajasalo, Itäkeskus, Kontula, Vuosaari ja Kivikko. (Helsingin kaupunki 2011.)  

 

Terveyskortin verkkopalvelun toiminnot liittyvät terveysasemien avosairaanhoitoon. Tätä 

vaihtoehtoisen lisäpalvelun rinnakkaisasettelua käytetään myöhemmin ja on huomioitava, 

ettei siihen kuulu terveysasemien muu palveluntarjonta, kuten hammashoito tai neuvola.   

 

2.2 Terveyskortti ja projektin toteutus 

 

Terveyskorttiprojekti on sähköisen palvelun pilottiprojekti, joka alkoi toukokuussa 2011 ja 

päättyi saman vuoden lopussa. Pilottikokeilun tavoitteena oli sähköisen 

terveystarkastuksen ja seulan avulla löytää henkilöitä, jotka mahdollisesti tietämättään 

sairastavat diabetesta, sydän- ja verisuonisairauksia tai heidän sairautensa on huonossa 

hoitotasapainossa. Terveyskorttiprojektin tarkoituksena oli arvioida soveltuuko 

tämänkaltainen palvelu asiakkaiden itsehoidon tukemiseen sekä tarjota uudenlaista 

palvelua asioitaan tottuneesti verkossa hoitaville asiakkaille. Lisäksi projektin tavoitteena 

oli tukea asiakkaiden oma- ja itsehoitoa sekä motivoida oman terveytensä analysointiin 

tarjoamalla keinoja sen tarkkailuun verkkopalvelun avulla. Kutsu palvelukokeiluun 

lähetettiin 5000:lle satunnaisesti valituille, 45–49 vuotiaalle itähelsinkiläiselle sai kutsun 

(LIITE 1).  
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Sähköinen terveyskortti toimi tietopankkina, johon asiakas pystyi tallentamaan omia 

terveystietojaan ja seuraamaan terveydentilana kehittymistä. Verkossa tehtävään terveys-

tarkastukseen sisältyi laboratoriolähete sekä elintapoja koskeva terveyskysely. Laboratorio-

käynti verensokerin ja kolesterolin mittaamiseksi perustui käyttäjän oma-aloitteisuuteen. 

laboratoriolähetteen asiakas tulosti itse, eikä tämä vaihe vaatinut terveysasemakäyntiä.  

Verkkoselaimella avautuvaan terveyskorttiin oli liitetty Duodecimin kehittämä sähköinen 

terveysvalmennus.  Valmennusosuus oli suunniteltu tukemaan henkilöitä elintapamuutok-

sessa, kuten sydän- ja verisairauksien ja diabeteksen riskin vähentämisessä tai vaikutta-

maan jo todetun sairauden kulkuun. Ohjelman avulla asiakas pystyi tutkimaan elintapo-

jensa aiheuttamia riskejä terveydelle, saaden myös neuvoja riskien vähentämiseksi sekä 

hyvinvoinnin ja laadukkaiden elinvuosien lisäämiseksi. Terveyskortin päätavoitteissa oli 

yksilön oman vastuun lisääminen ja uusien mahdollisuuksien tarjoaminen itsenäiseen, 

terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan sekä sähköisten palveluiden ja hyvinvoin-

titeknologioiden tehostettu ja laajamittainen käyttöönotto.  

 

Sähköisen terveyskorttipalvelun kokonaisuudesta vastasi terveysasemat-osasto, Terveys-

kortin teknisestä sisällöstä vastasi Medixine Oy ja palveluun liitetystä sähköisestä terveys-

valmennuksesta Lääkäriseura Duodecim. Medixine Oy on suomalainen ohjelmistoyritys, 

joka on keskittynyt terveydenhuollon kommunikaatioratkaisuihin. Lääkäriseura Duodecim 

on tieteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön 

työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Terveysasemaosaston, Me-

dixine Oy:n ja Duodecimin muodostama palvelukokonaisuus (LIITE 2), oli sellaisenaan 

Helsingin kaupungilla uutta. Terveysviranomainen ei ollut aloitteentekijä, vaan asiakas sai 

itse toimia konkreettisemmin, muun muassa tulostamalla laboratoriolähetteensä ennen 

näytteen ottoa. Projektin toteutukseen saatiin rahoitusta Helsingin kaupungin innovaatiora-

hastosta.  

 

Pilotin aikana kerättiin tietoa verkkopalvelun soveltuvuudesta preventiiviseen, eli ennalta 

ehkäisevään hoitotyöhön. Terveyskortin käytölle on suunniteltu myös jatkoa, jolloin se 

olisi tarkoitettu rinnakkaispalveluksi, eikä korvaamaan terveystarkastuspalveluja 

kokonaan. Vastaavaa hyvinvointiteknologiaa on hyödynnetty verkkopalveluissa jo 

aiemmin, mutta ei Helsingin kaupungin julkisessa terveydenhuollossa. 
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2.3 Avosairaanhoidon peruspalvelut 

 

Vertailtaessa Terveyskorttiprojektia lisäpalveluna perinteiseen vastaanottotoimintaan, on 

syytä tarkastella myös perinteistä palvelumuotoa, sen henkilöstön suoritteiden määriä, sekä 

asiakasvolyymejä terveysasemilla. Tarkasteluun on valittu tunnuslukuja terveysasemilta, 

joiden väestövastuualueella projekti toteutettiin. Mukana on tunnuslukuja asemien henki-

löstötarpeesta ja mitoituksesta sekä asiakkaiden määristä ja suoritteista.  

 

Hoitohenkilökunnan vakanssit suhteutetaan väestöpohjaan ja terveysasemien käyttöastee-

seen. Idän terveysasemilla (Herttoniemi, Laajasalo, Itäkeskus, Kontula, Vuosaari ja Ki-

vikko) oli vakansseja vuonna 2010 siten, että terveyden- ja sairaanhoitajia oli yhteensä 53, 

perushoitajia 57 sekä 6 osastonhoitajaa. Terveyskeskuslääkäreitä oli yhteensä 80 sekä 4 

ylilääkäriä ja 2 apulaisylilääkäriä. Esimiehet on laskettu kliinisen työn osuuteen terveys-

asemilla. Taulukossa 1 on kuvattuna asemien henkilöstömitoitukset vuodelta 2010.  

 

Taulukko 1. Idän terveysasemien henkilöstömitoitukset 2010 (Lappalainen 2011) 

 

Helsinkiläisiä oli Kuntaliiton tilaston mukaan vuoden 2010 lopulla 588 549, joiden 

terveyspalveluiden käyttö jakaantui myös yksityisille palveluntuottajille. Siksi erilaisten 

väestöalueiden tarvitsemaa terveyspalveluiden volyymia kuvaa parhaiten terveysasemien 

käyttöaste. Taulukossa 2 on esitetty terveyskorttiprojektiin osallistuneiden terveysasemien 

käyttöasteet, sekä palveluiden käytön jakaantuminen. Potilaiden lukumäärät on huomioitu 

käyttöasteessa siten, että kukin asioinut potilas on laskettu lukuun vain yhden kerran. Se ei 

siten kerro potilaiden kokonaista lukumäärää terveysasemilla.   

  

 

IDÄN 

TERVEYSASEMAT
Lääkärit

Terveyden-

hoitajat

Perus-   

hoitajat

Osaston-

hoitajat
Ylilääkärit

Apulais-

ylilääkärit

Herttoniemen terveysasema 16 10 12 1 1

Laajasalon terveysasema 8 5 6 1 1

Itäkeskuksen terveysasema 19 12 12 1 1

Kontulan terveysasema 12 9 10 1 1

Vuosaaren terveysasema 19 13 13 1 1

Kivikon terveysasema 6 4 4 1 1

YHTEENSÄ 80 53 57 6 4 2
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Taulukko 2. Pilottiin osallistuneiden terveysasemien käyttöasteet ja suoritteet 2010 

(Suvanto 2011) 

 

 
 

Lopputuotteiksi on laskettu lääkärien ja hoitohenkilökunnan suoritteet yhteensä. Väestö-

pohja ja potilasmäärät olivat suurimmat Vuosaaren ja Itäkeskuksen terveysasemilla. 

Keskimääräinen käyttöaste kyseisillä projektiin osallistuneilla terveysasemilla oli 58%. 

Käyttöasete saadaan kun potilaiden lukumäärä jaetaan väestöpohjalla.  

Taulukossa 2 on kuvattu potilaslukumääriä. Jatkossa tässä työssä samasta ryhmästä 

käytetään nimitystä asiakkaat. Itsehoito nimitystä käytetään asiakkaista, jotka 

itseohjautuvasti tekevät oman terveytensä analysointia esimerkiksi mittaamalla 

verenpaineita terveysasemien itsehoitopisteissä tai kotonaan. Tämä ryhmä ei näy usein näy 

suoritteissa. Usein itsehoitoasiakkailla on hyvä hoitotasapaino ja vastaanottopalvelua ei 

tarvita. Omahoito nimitystä käytetään kun asiakas tapaa lääkäriä tai terveydenhoitajaa ja 

saa hoitosuosituksia sekä terveydentilan arviointia vastaanotolla. Omahoidolla tarkoitetaan 

jo todetun sairauden hoitoa, jolloin asiakas tarvitsee enemmän ohjatumpaa 

terveysneuvontaa. 

Vaikka Terveyskortin ensisijaisissa tavoitteissa olikin asiakkaiden motivoiminen oman 

terveydentilanteensa analysointiin, niin samaan tavoitteeseen sisältyi lisäksi palveluiden 

tarjoaminen kustannustehokkaasti. Vastaanottomäärien tarpeen voidaan ajatella 

vähentyvän, jos terveydentilan analysointiin tarvittavat tunnusluvut sekä terveysohjaus 

interventioineen saadaan muualta. Interventioiden, vastaanottojen ja suoritteiden 

kokonaismäärät sekä toisaalta asemien käyttöasteet vuonna 2010 kertovat siitä, mikä on 

terveydenhuollon tuotannon laajuus pilottiasemilla.  

IDÄN 

TERVEYSASEMAT
Pot. lkm.

Lopputuotteet 

yhteensä

Lääkärin 

tuotteet

Hoitohenkilö-

kunnan käynnit

Väestö 

1.1.2010

Käyttöaste 

(%)

Herttoniemi 15 333 58 211 35 455 22 756 29 516 52 %

Laajasalo 8 925 33 820 18 624 15 196 15 979 56 %

Itäkeskus 20 241 74 259 42 064 32 195 34 655 58 %

Kontula 14 173 49 508 27 104 22 404 23 084 61 %

Vuosaari 21 533 78 988 46 703 32 285 35 390 61 %

Kivikko 6 836 23 834 12 581 11 253 12 141 56 %

YHTEENSÄ 87 041 318 620 182 531 136 089 150 765 58 %
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3 TERVEYDENHUOLLON TUOTANNOSTA VAIKUTTAVUUDEN 

ARVIOINTIIN  

 

3.1 Terveydenhuollon tuotantofunktio ja teoreettinen viitekehys 

 

Arviointimenetelmien tarkoituksena on tuottaa tietoa terveydenhuollon voimavarojen 

tehokkaaksi kohdentamiseksi. Terveyden edistämisen kannalta parhaat ratkaisuvaihtoehdot 

eivät välttämättä huomioi resurssien rajoitteita ja toiminnan taloudellisia tavoitteita. Tällöin 

valinnat palvelujen tuotannossa muodostavat yhteiskunnallisesti liian korkeat 

vaihtoehtoiskustannukset. (Sintonen & Pekurinen 2009, s. 28.)  

 

Julkistaloudessa palvelujen järjestämisen lähtökohtana tulisi olla mahdollisimmat 

tehokkaat ja toimivat tuotantotavat. Verorahoitteisessa toiminnassa valintaa tehtäessä on 

toimintavaihtoehtojen edullisuusvertailulla tärkeä asema lopullisessa valinnassa. (Tuomala 

2009, s. 349.) Terveyden ja talouden toimialojen yhdistyessä käsitteet tehokkuus, 

kannattavuus ja vaikuttavuus saavat laajemman näkökulman. Kandidaatintutkielmassa 

käsitellään seuraavaksi terveydenhuollon tuotantoa teoreettisessa viitekehyksessään.  

 

Terveydenhuollon tuotantofunktio koostuu neljästä elementistä: panoksista (I), 

tuotantoprosessista, tuotoksista (O) ja vaikuttavuudesta (E). Voimavaroja, joita yhteiskunta 

varaa terveydenhuoltoon käytettäviksi, voidaan kutsua myös panoksiksi. Panokset voivat 

olla rahamääräisiä ja tietotaidollisia. Panosten määrä, laatu ja käyttötapa ratkaisevat, 

millainen ja miten suuri tuotos kyetään tuottamaan. Kunta päättää voimavarojen 

kohdentamisesta tuotantoprosessissa siten, että ne muuttuvat toiminnan tuotoksiksi. 

Tuotoksia voi terveydenhuollossa mitata monella tapaa, muun muassa. suoritteina. 

Suoritteet kirjataan usein palveluina kuten esimerkiksi toimenpiteinä, lääkärikäynteinä, 

hoidettuina potilaina tai hoitopäivinä. Monesta eri terveydenhuollon kokonaisuudesta 

koostuvan järjestelmän eli terveydenhuollon tuotantofunktion perimmäinen tavoite on 

positiivinen vaikuttavuus ihmisen terveydentilaan. (Sintonen & Pekurinen 2009, s. 52-53.) 

 

Tuottavuuden eräs määritelmä on tuotoksen (O) ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen 

panosten (I) suhde (O/I). Terveydenhuollossa tuottavuutta tarkastellaan lähinnä palvelujen 

näkökulmasta ja siksi edellä mainitut muuttuvat terveydenhuollon tuotantofunktiossa 
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voimavaroiksi (I) ja niiden avulla tuotettujen palvelujen määriksi eli suoritteiksi (O). 

Terveydenhuollon toimintaa ja suorituskykyä arvioidaan tuottavuudella ja 

taloudellisuudella. Käsitteenä tuottavuus ei kuitenkaan vielä kuvaa toiminnan 

vaikuttavuutta (E), joka on merkittävä tekijä terveydenhuollossa. (Sintonen & Pekurinen 

2009, s. 53-54.) 

 

Tuotosten vaikuttavuutta eli positiivista muutos terveydentilassa on paljon hankalampi 

mitata kuin suoritteita. Tuottavuutta kuvataankin kahdella eri tasolla, kuten kuvassa 1. 

Toinen kuvaa palvelutuotannon tuottavuutta ja toinen vaikuttavuuden ja panosten suhdetta, 

jota kutsutaan hyvinvointituottavuuden tasoksi. Palveluntuotannontason tuottavuus 

kohottaa hyvinvointituottavuutta vain jos suoritteiden määrän kasvu lisää vaikuttavuutta. 

Ensimmäisellä tuottavuuden tasolla on silti merkitystä palvelujen rahoittajille, koska 

palvelun välittömät kustannukset syntyvät suoritteiden tuottamisesta. Teknologinen kehitys 

voi vähentää tulevaisuudessa suoritteiden tarvetta, mutta kysynnän lisäyksen vuoksi 

hyvinvointipalveluissa on saatava myös panosten käyttö laskemaan suoritteita kohti. 

(Kangasharju 2008, s.17.)    

 

Kustannustehokkuus tarkoittaa prosessin aikana kertyviä eroja taloudellisuudessa, jos 

tuotoksia mitataan suoritteilla. Tehokkuus käsite voidaan jakaa tekniseen, operatiiviseen, 

tai tuotannolliseen tehokkuuteen, jos asiaa mitataan määrällisenä ilmiönä. Tehokkuuden 

lähestymistapa terveydenhuollossa ei kuitenkaan ole tuotettujen palveluiden määrä, vaan se 

millainen laadullinen muutos terveydessä saadaan aikaiseksi. Tällöin käytettään 

mieluummin allokatiivista ja teknistä tehokkuutta. Allokatiivinen tehokkuus arvioi onko 

toimenpide yleisesti kannattava verrattuna tilanteeseen, että samat terveydenhuoltoon 

varatut resurssit käytetäisiin johonkin muuhun hankkeeseen tai palveluun. Tekninen 

tehokkuus on merkityksellisempi, jos päätös toimenpiteen tärkeydestä on jo tehty, mutta 

halutaan vertailla parasta tapaa tuottaa kyseinen toimenpide. (Elliot & Payne 2005, s. 15-

16.) 

 

Kun terveydenhuollon tuotosten vaikuttavuus suhteutetaan voimavaroihin, puhutaan 

kustannusvaikuttavuudessa. Seuraavassa kuvassa 1 on esitelty terveydenhuollon 

tuotantofunktio suhteessa siihen liittyvään käsitteistöön.        
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    Tuottavuus  

    Tekninen tehokkuus                 = Tuotokset/Panokset 

    Operatiivinen tehokkuus 

 

    Yksikkökustannukset 

    Kustannustehokkuus                  = Kustannukset/Tuotokset 

    Taloudellisuus                                    

    Operatiivinen tehokkuus 

     

                        Palveluntuotannon tuottavuuden taso, O/I  

     

    Tehokkuus  

    Kustannusvaikuttavuus                   = Kustannukset/Vaikuttavuus 

        

   Hyvinvointituottavuuden taso, E/I  

 

Kuva 1. Terveydenhuollon tuotantofunktio ja käsitteet.  (Sintonen & Pekurinen 2009,s.56; 

Kangasharju 2008, s.18)     

    

        

Käytettyjen panosten tai voimavarojen ja niillä aikaansaadulla vaikuttavuudella on usein 

poikkeavat mittayksiköt. Tällöin käsite kustannusvaikuttavuus muuttuu laskennassa 

kustannus-vaikuttavuussuhteeksi (I/E). Tämän suhteen erikoistapausta, kutsutaan 

kustannus-utiliteetisuhteeksi ja sitä mitataan laatupainotetulla lisäelinvuosien muutoksella 

QALY:lla (Quality-adjusted life years, QALYs gained). Perusoletuksena on, että mitä 

pienempi kyseinen suhde on, sitä tehokkaampi menetelmä on valittu palveluiden 

tuottamiseen. Toinen tapa laskea terveydenhuollon tehokkuutta on määritellä se 

käänteisesti (E/I), jolloin tarkastellaan vaikuttavuus-kustannussuhdetta. Sitä kutsutaan 

myös hyvinvointituottavuuden tasoksi. Tällöin suhteen tulee olla vastaavasti suurempi 

tavoitellessa kustannusvaikuttavuus kriteeriä. (Sintonen & Pekurinen 2009, s. 54-55.) 

 

3.2 Terveystoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 

 

Vaikuttavuus on se nettomuutos, joka on luettavissa terveystuotoksen ja interventioiden 

toiminnan ansioksi. Se tarkoittaa positiivista muutosta yksilön terveydentilassa. (Sintonen 

Tuotos (O)  
Suoritteet 

 

 

Vaikuttavuus 

(E) Muutos 

terveydentilassa 

Panokset 

(I) 
Voimavarat 

 

Kus 

Tuotantoprosessi  

Voimavarojen 

yhdistely 
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& Pekurinen 2009, s.53.) Terveyden edistämisen vaikuttavuus on havaittavissa usein vasta 

pitkällä aikavälillä, joten sen mittaamiseksi käytetään ensisijaisesti tutkimusasetelmissa 

niin sanottuja välitulosmittareita. Välitulosmittareiden tulee olla riittävän yksikäsitteisiä, 

jotta niiden tulosten voidaan osoittaa johtuvan terveyden edistämisinterventioiden 

lisäämisestä. Tällaisia yksiselitteisiä kliinisesti mitattavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

verenpaineen, kolesteroliarvojen tai verensokeriarvojen madaltuminen.  (Kiiskinen et al. 

2008, s. 21.)  

 

Arvioidessa terveystuotoksien ja erilaisten interventioiden vaikuttavuutta, on muistettava, 

että harvoin ainoastaan yhdellä toimenpiteellä on vaikutusta yksilön 

terveyskäyttäytymiseen. On sitä todennäköisempää, että terveyspalveluiden käyttäjä 

muuttaa terveystottumuksiaan suotuisampaan suuntaan, mitä useampi tekijä, toimenpide tai 

olosuhde tukee tätä toivottua terveyskäyttäytymistä. (Hakamäki, Perttilä, Hujanen & Ståhl 

2011 s. 68.) 
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4 TALOUDELLISEN ARVIOINNIN ANALYYSIMENETELMÄT  

 

4.1 Analyysimenetelmät terveydenhuollossa 

 

Terveydenhuollon menetelmien taloudelliseen arviointiin tarjoutuu erilaisia menetelmiä, 

joilla on hieman erilainen näkemys. Pääsääntöisesti arviointimenetelmät eroavat toisistaan 

siinä, miten terveysvaikutuksia mitataan ja arvotetaan. Kuitenkin kaikissa menetelmissä 

käytetyt voimavarat mitataan ja arvotetaan rahallisesti samalla tavalla.  Keskeisimpiä niistä 

ovat kustannusten minimointianalyysi (KMA), kustannus-hyötyanalyysi (KHA), 

kustannus-vaikuttavuusanalyysi (KVA) ja kustannus-utiliteettianalyysi (KUA). (Brazier, 

Ratclife, Salomon, Tsuchiya 2007, s.9; Drummond, Sculpher, Torrance, O´Brien, Stoddart 

2005, s.12-15; Elliot & Payne 2005, s. 91; Räsänen, Roine, Sintonen, Semberg-Konttinen, 

Ryynänen & Roine 2006a, s.21.)  

 

Terveydenhuollon taloudellisen arvioinnin analyysimenetelmät ovat edistyneet 

teoreettisten kehitysvaiheiden mukaisesti. Laskentamallit ovat kehittyneet kustannus-

hyötyanalyysin soveltamisesta kustannus-vaikuttavuusanalyysin ja kustannus-

utiliteettianalyysin soveltamiseen. (Asikainen 2007, s.126.)  Kuvassa 2 esitetään 

suomalaisissa taloudellisissa arviointitutkimuksissa käytettyjä laskentamalleja (KMA, 

KHA, KVA ja KUA) ajanjaksolla 1970- 2006. Kuvasta huomaa, kuinka KHA oli 

sovelletuin laskentamalli 1970-luvulla, mutta se syrjäytyi 1980-luvulta lähtien KVA:lla ja 

1990-luvulla KUA sai vakiintuneemman aseman.  

 

Suomessa terveydenhuollon taloudellisen arvioinnin analyysimenetelmien kehitystä 

koordinoi sekä kotimaisten että kansainvälisten toimijoiden kesken Finohta (Finnish Ofiice 

for Health Technology Assessment), eli terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö 

(Finohta 2012). 
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Kuva 2. Suomalaisissa terveydenhuollon taloudellisissa arviointitutkimuksissa sovelletut 

laskentamallit (Asikainen 2007, s. 127). 

 

4.2 Kustannusten minimointianalyysi 

 

Kustannusten minimointianalyysi (KMA) pyrkii löytämään vaihtoehdon, jolla on vähiten 

kustannuksia. KMA:ta tulisi käyttää vain silloin kun kahden eri interventiovaihtoehdon 

vaikuttavuus on kliinisesti todistettu olevan identtiset. Kliininen vaikuttavuus erilaisilla 

terveystuotoksilla ja vaihtoehdoilla on kuitenkaan harvoin sama ja vaikuttavuuden mittaus 

pitää sisällään aina epävarmuustekijöitä. Vaikka tutkittaessa saataisiin primaarit terveys-

hyödyt vastaaviksi, ei tulos silti välttämättä kerro menetelmien eroista mm. turvallisuu-

dessa ja käytettävyydessä. Myös potilaiden heterogeenisyys lisää epävarmuutta terveys-

hyötyjen vastaavuudessa. Lisäksi KMA menetelmä sisältää samankaltaisia perushaasteita, 

kuin muutkin kustannuslaskennan menetelmät. Arviointi edellyttää mittaamaan kaikki 

kulut, jotka ovat olennaisia ja vaikuttaisivat päätöksen tekoon kahden vaihtoehtoisen 

menetelmän välillä. (Haycox 2009, s. 2-4; Elliot & Payne 2005, s.91.)  

 

KMA:ssa onkin selvitettävä ensin mistä saakka kustannuksia ryhdytään laskemaan. Näin 

ollen menetelmä vaatii alussa pohdintaa niin terveyskustannusten laajuus- kuin 

arvostusongelmissa. KMA:ta voi käyttää vain rajoitetusti. Sitä käytetään kuitenkin silloin 

kun uudella hoitotavalla saadaan lyhennettyä sairaalassa oloaikaa ilman, että nopeampi 

kotiutuminen vaikuttaa parantumiseen. Toinen esimerkkityyppi on kahden rin-
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nakkaislääkevalmisteen kustannusvertailu. (Brazier et al, 2007, s.9; Elliot & Payne 2005, 

s.91; Räsänen 2007, s. 21.) 

 

Drummond et al. (2005) onkin sitä mieltä, että koska KMA vaatii aina kliinisesti osoitetun 

vastaavuuden kahden eri toimintamallin välillä, on sen käytössä suuria riskejä, muun 

muassa mittausvirheiden kasvun vuoksi. KMA:n käyttöalueen ja näkökulman suppeus 

näyttää vaikuttavan sen vähäiseen käyttöön terveystaloudellisessa arvioinnissa, eikä sen 

käytölle tulevaisuudessakaan näytä löytyvän tukea.   

 

4.3 Kustannus-hyötyanalyysi  

 

Kustannus-hyötyanalyysi (KHA) pyrkii arvottamaan, sekä kustannus- että 

hyötyvaikutukset mahdollisimman pitkälle rahamääräisesti, eli muuttamaan ne 

yhteismitallisiksi.  Tämä analyysimalli tarjoaa sen edun, että kustannuksia ja hyötyjä 

voidaan verrata suoraan toisiinsa. Jos arvioitavan vaihtoehdon kustannukset ovat 

suuremmat kuin hyödyt, ei sitä vaihtoehtoa voida pitää hyväksyttävänä. KHA laskee 

hyöty-kustannussuhdetta tai hyötyjen ja kustannusten erotusta, eli nettohyötyä (NS  ). Jos 

laskennallinen hyöty-kustannussuhde osoittautuu suuremmaksi kuin yksi tai nettohyöty 

positiiviseksi, vaihtoehdon katsotaan olevan kannattava. (Sintonen & Pekurinen 2009, 

s.253. ) Ensimmäinen voidaan kirjoittaa muotoon: 

 

 Hyöty-kustannussuhde =  
   

   
  ∑

            

            

 

   
   > 1          (1) 

 

Tämä laskentatapa on herkempi sille, miten terveystoimenpiteiden ja kustannusten 

luokittelu tehdään. Vaihtoehtoinen tapa kustannus-hyötyanalyysissä on laskea nettohyöty 

alla esitetyssä muodossa. 

 

      ∑
           

        

 

   
  > 0, missä              (2) 

 

NS   = Nettohyöty (net social benefit of project i (discounted))              

B(t) = terveyshyödyt (monetaarinen), jotka saavutettu ajanjaksolla t                                                                                   
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C(t) = kustannukset (monetaarinen), jotka kertyneet ajanjaksolla t                                                       

t = vuodet terveydenhuollon menetelmän aloittamisesta sen vaikutusten elinkaaren loppuun                               

n = aikahorisontti / projektin kesto                                                                                                    

1/(1+r) = diskonttaustekijä, vuosittainen korkokanta 

 

Jotta tulevaisuudessa syntyviä terveyshyötyjä- ja kustannuksia voi vertailla keskenään, 

tulee ne diskontata eli käyttää nykyarvon menetelmää. Menetelmänä KHA on 

käyttökelpoinen silloin, kun projekteilla on kiinteä budjetti ja eri vaihtoehdot toiminnalle 

halutaan asettaa kustannushyöty järjestykseen. Näin ollen se on teoriassa tehokkain tapa 

arvioida allokatiivista tehokkuutta. KHA menetelmä vastaa parhaiten kysymykseen, mitä 

kannattaa tuottaa, eikä millä tavalla jokin asia tulisi tuottaa terveydenhuollossa. (Elliot & 

Payne 2005,s.16; Sintonen & Pekurinen 2009, s.252- 253.) 

 

Tämän laskennallisen menetelmän suurin haaste on terveyshyötyjen      arvottaminen 

rahayksikköön (Sintonen & Pekurinen 2009, s.252-268; Drummond et al. 2005,s.212.) 

Yksilön terveyden ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa on selkeä ero. 

Terveydelle ei ole löydettävissä rahallista vaihtoarvoa, joten arviointi rajoittuu määrällisiin 

muutoksiin terveydenhuollon tuotoksissa (McIntosh, Clarke, Frew, Louviere 2010, s. 35). 

 

4.4 Kustannus-vaikuttavuusanalyysi  

 

Eri terveystuotosten ollessa mitattavissa samoilla indikaattoreilla, kuten mmol/l 

(kolesteroli) ja mmHg (verenpaine), voidaan lopputuloksen erilaisia vaikutuksia arvioida 

kustannusvaikuttavuusanalyysillä. Näiden yksinkertaisten indikaattorien muutos kahden 

erilaisen hoitotavan välillä on saavutettu terveysvaikutus. Jos indikaattorit ovat erilaiset, ne 

voidaan muuttaa samaan mittayksikköön. Tällaista menetelmää käytetään muun muassa 

arvioitaessa KVA:lla kirurgisten menetelmien ja lääkehoidon vaikutuseroja, jolloin 

tuotokset tai terveysvaikutukset voidaan muuttaa samaksi yksiköksi käyttäen mittarina 

esimerkiksi kuolleisuutta tai laatupainotettuja lisäelinvuosia. KVA:ssa selvitetään kahden 

erilaisen intervention kustannuserot sekä samalla niiden vaikuttavuuserot. KVA:ssa 

lasketaan kustannusvaikuttavuusaste, joka kertoo millä kustannuksella saavutetaan yhden 

yksikön nousu indikaattoreissa eli terveysvaikutuksissa. Kustannus-vaikuttavuusanalyysi 
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on relevantti tapa arvioida etenkin terveystuotosten teknistä tehokkuutta, mutta se korostaa 

myös asiakasnäkökulmaa. KVA ei pyri muuttamaan hyötyvaikutuksia rahamääräisiksi.   

(Elliot & Payne 2005, s. 16, 93-94.) 

  

             KV aste = (ΔK/ΔV) =  
                                             

                            
,  missä             (3) 

 

1 = uuden toimintamallin kustannukset ja vaikutukset  

2 = nykyisen toimintamallin kustannukset ja vaikutukset 

 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysi on suosittu taloudellisen arvioinnin menetelmä, kun 

vaikutukset ovat yksiselitteisiä. Näin ei terveydenhuollon ohjelmissa kuitenkaan aina ole, 

vaan terveyspanoksilla on moniulotteisia tavoitteita ja tuotoksia. Niiden 

yksinkertaistaminen ja arvottaminen tärkeysjärjestykseen on KVA:n käytössä oleellista. 

(Drummond et al. 2005, s. 133.) 

 

4.5 Kustannus- utiliteettianalyysi 

  

Kustannus-utiliteettianalyysi (KUA) on kustannus-vaikututtavuusanalyysin erikoistapaus. 

Se ei pyri muuttamaan hyötyvaikutuksia rahamääräisiksi, vaan korostaa 

asiakasnäkökulmaa hoidon kustannusten arvioinnissa. KUA pitää sisällään perusoletuksen, 

jonka mukaan terveydenhuollolla on kaksi merkittävää tavoitetta. Ensiksi tavoitteena on 

pitää ihmiset hengissä mahdollisimman pitkään ja toiseksi parantaa heidän terveyteen 

liittyvää elämän-laatuaan. (Elliot & Payne 2005, s.115; Drummond et al. 2005, s.137.) 

 

Terveydenhuollon välitulokset, kuten kolesterolimittauksen tulos, antavat varsin kliinisen 

vaikuttavuuden kuvauksen. Vaikka paremmilla välituloksilla voisi olla vaikuttavuutta elä-

män pituuden kanssa, pitää terveystaloustieteellinen tutkimusote tärkeänä myös elämän 

laatua. Terveysvaikutusten arvioinnissa KUA ottaakin huomioon sekä muutokset elämän 

laadussa että pituudessa. Kyseiset muutokset yhdistetään yhdeksi mittaluvuksi. Elämän-

laatumittareista yleisemmin käytössä on yhden indeksiluvun tarjoavat geneeriset mittarit, 

joita voi käyttää erilaisille potilasryhmille. Nämä mittarit tuottavat indeksiluvun asteikolla 

0-1. Käytössä olevia geneerisiä yhden mittaluvun tuottamia mittareita on muun muassa 
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NICE:n kehittämä EQ-5D (EuroQol), yhdysvaltalainen (Health Utilies Index), 

australialainen AQoL, britannialainen SF-6D sekä suomalainen 15D-malli. (Räsänen, 

Roine, Sintonen, Semberg-Konttinen, Ryynänen & Roine 2006a, s.21.) 

 

Geneerisen yhden mittaluvun (0-1) tuottamilla ja asiakkaiden täyttämillä 

kyselylomakkeilla päästään arvioimaan laatupainotettuja lisäelinvuosia (quality adjusted 

life years, QALY), jotka perustuvat yksilöiden omiin arvostuksiin heidän terveyteensä 

liittyvistä elämänlaadun muutoksista (Kiiskinen et.al 2008,s.23). Eurooppalaisissa 

terveystaloustieteellisessä tutkimuksessa yhtenä vaikuttajana on Britanniassa kansallisia 

suosituksia antava National Institute of Heath and Clinical Exellence (NICE), joka pitääkin 

QALYja terveysvaikutusten tärkeimpinä mittareina. QALY on saavuttanut viime vuosien 

aikana yleisesti tunnustetun aseman terveydenhuollon vaikuttavuuden mittarina. (Räsänen 

et al. 2006a, s. 10.) QALY lasketaan kertomalla yksilön eliniän odote tällä geneerisen 

mittarin arvolla (Brazier et al. 2007, s. 11). 

 

Suomalaisissa terveyden- ja sairaanhoidon kustannusvaikuttavuustutkimuksissa käytetään 

paljon geneeristä 15D-mallia. Sen avulla on saatu tuotettua QALY:n arvo ja sitä kautta 

kustannusvaikuttavuuden arvo. 15D-malli soveltuu kysymyksien asetteluiden vuoksi pa-

remmin kuitenkin toimenpiteelliseen terveydenhoitoon, kuntoutukseen ja 

sairaudenhoitoon. (Räsänen 2006b, s.4-6.) 

 

Ihmisen sairauteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen on useimmiten asetelmallisesti jo 

hyvin erilainen kuin terveyden mittaaminen. Preventiivisessä terveyden edistämistyössä, 

jossa tuotoksien vaikuttavuus näkyy usein vasta monien vuosien kuluttua, on seurauksia 

vaikeaa ilmaista määrällisesti QALY:jen avulla (Phillips 2009, s.5). 
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4.6 Analyysimenetelmät käytännössä  

 

Sekä 15D-mallin ja sitä kautta QALY:n laskemisen onkin huomattu olevan kykenemätön 

vastaamaan preventiiviseen perusterveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden arvioimiseen. 

Finohta on suunnitellut hanketta, jossa tehtäisiin kattava yhteenveto seulonnan ja 

ehkäisevien menetelmien vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta koskevasta 

tutkimustiedosta perusterveydenhuollon tarpeisiin. (Räsänen 2006b, s.6.) 

 

Hanke ei edennyt perusterveydenhuollon tarpeisiin, mutta selvitteli 

kirjallisuuskatsauksena, kuinka laaja-alaisesti QALY:t ovat olleet käytössä arvioitaessa 

terveydenhuollon seulontamenetelmien kustannusvaikuttavuutta kansainvälisesti. 

Tuloksena oli, että QALY:jen käyttö on lisääntynyt viime vuosina myös 

seulontamenetelmine arvioinnissa, mutta tutkimusten metodologinen tasapaino kallistuu 

enemmän edelleen erikoissairaanhoitoon. (Mäklin, Räsänen, Laitinen, Kovanen, Autti-

Rämö, Sintonen & Roine 2012, s. 148.) 

 

Myös STM:n kirjallisuuskatsauksessa (Kiiskinen et al. 2008) perusterveydenhuollon 

tuotosten vaikuttavuuden osoittamisesta todetaan, että vain harvoissa taloudellisissa 

arviointitutkimuksissa oli kyetty tyydyttävästi mallintamaan mahdolliset kustannussäästöt. 

Kustannusvaikuttavuusarviot raportoitiin ensisijaisesti tutkimuksista, joissa hoidon 

vaikuttavuus oli mitattu kustannus-utiliteetianalyysillä käyttäen QALY:a mittarina. 

Vaikuttavuuden arviointi kustannusvaikuttuvuusanalyysin välituloksilla, kuten 

positiivisilla terveysmuutoksilla (esimerkiksi kolesteroli- ja verensokeriarvot) on rajallista, 

sillä lopulliset elämänlaadun tai sen pituuden tulokset näkyvät vuosien kuluttua ja 

vaikuttavuuden mallintaminen kauas tulevaisuuteen vähentää tulosten luotettavuutta. 

Kuitenkin on näyttöä siitä, että interventioiden määrä ja asiakkaiden tavoittaminen heidän 

omassa ympäristössään lisäävät aina vaikuttavuutta. Useimmat elintapoja muokkaavat 

toimenpiteet vaikuttavat toivotulla tavalla ja niiden kustannusvaikuttavuus on melko 

edullinen preventiivisessä terveyden edistämisessä (Kiiskinen et al. 2008, s.20-22,120-

122). 

 

Terveystaloustieteen tarjoamat taloudellisen arvioinnin metodit ovat soveltumattomia 

sellaisenaan Terveyskorttiprojektin kustannusvaikuttavuuden arviointiin. Niiden käyttö 
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yksinään preventiivisen terveydenhuollon päätöksenteossa sisältää useita rajoituksia, kuten 

edellä kuvattiin. Myöskään yleisesti hyväksytty QALY:n käyttö arviointitutkimuksessa ei 

tämän tutkielman mittakaavassa ole soveltuva, eikä toisaalta projektin tuottama data riitä 

niiden käyttöön.  

 

Drummond et al.(2005) suosittelee tällaisessa tapauksessa päätöksenteossa analyyttista 

mallintamista. Terveydenhuollossa päätöksenteko koostuu taloudellisen arvion lisäksi 

kliinisiin huomioihin, joiden ohella on tehty kohortti- ja satunnaistutkimusta. Myös 

asiakkaiden elämänlaatuun liittyvää tietoa sekä muuta näyttöön ja kokemukseen 

perustuvaa tietoa hoidosta ja sen koetusta laadusta käytetään hyväksi hoidon vaikuttavuutta 

arvioitaessa. Analyyttinen mallintaminen pyrkii tarjoamaan keinot tuoda nämä tiedot 

yhteen.  

 

Edellä mainittujen haasteiden ja terveyskentän taloudellisen arvioinnin moninaisuuden 

vuoksi on taulukkoon 3 koottu käyttöalueita menetelmien välisen vertailun 

helpottamiseksi. Taulukosta voi havaita, että vain osa taloudellisen arvioinnin 

menetelmistä on asiakasnäkökulmaa huomioiva (KVA ja KUA). Ottaen huomioon, että 

terveydenhuollon koko toimiala perustuu asiakastarpeisiin ja yksilön terveyshyödyn 

kasvuun, on toimialalla käytettävien menetelmien taloudellisessa arvioinnissa myös 

säilytettävä tämä oleellinen näkökulma. Edellä mainitut taloudellisen arvioinnin 

menetelmät korostavat myös teknistä ja allokatiivista tehokkuutta erilailla, ja niiden 

käyttösoveltuvuus hankearviointiin tulee arvioida aina tapauskohtaisesti.  
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Taulukko 3. Kustannusvaikuttavuuden arviointimenetelmien eroja ja käyttökohteita 

 

 

 

Arviointi- 

menetelmä 

KMA KHA KVA KUA 

 

Minimoi 

kustannukset  

 

Muuttaa kustannus- ja 

hyötyvaikutukset 

yhteismitallisiksi  

 

Yksinkertaisten 

samanyksikköisten 

välitulosten indi-

kointi tai vaikutusten 

muuttaminen 

samaan yksikköön 

 

Geneeristen yhden 

mittaluvun tuottamien 

mittarien käyttö 

 

Arvotus 

 

 

Monetaarinen (€) 

 

Monetaarinen (€) 

nettohyödyn suhde. 

Mahdollisimman 

pitkälle viety terveys-

hyötyjen rahayksik-

köön muuttaminen. 

 

 

Vanhan ja uuden 

menetelmän suhde 

(KV aste = ∆K/∆V ) 

 

Ei monetaarinen 

(QALY) 

 

 

Näkökulma 

 

Pienintä 

kustannusvaihtoehtoa 

korostava 

 

Allokatiivista 

tehokkuutta korostava 

 

Asiakasnäkökulmaa 

korostava 

 

Asiakasnäkökulmaa 

korostava 

 

Käyttöalue 

 

Identtisten 

menetelmien 

vaikuttavuuden 

kustannusanalyysi 

 

Alueet joissa 

terveydelle löytyy 

rahallinen arvo, eikä 

ole laajuusongelmaa. 

tai tiedossa tarkka 

määrittelyaika.  

 

 

Terveystuotosten 

tekninen tehokkuus 

 

Kuntoutus, sairaan-

hoito. Hoidon vaikut-

tavuus arvioitavissa 

lyhyellä aikasyklillä 

 

Esimerkki 

käyttöalueista 

 

Rinnakkaislääkkeiden 

kustannusvertailu tai 

laitehankinnat 

 

Rokottaminen 

 

Verenpaineen hoito 

lääkityksellä tai 

ruokavaliolla 

 

Lonkkaleikkauksen 

kustannusvaikuttavuus 

 

Haasteet 

 

1) Edellyttää 

mittaamaan kaikki 

kulut  

 

1)Terveyden 

arvottaminen 

rahallisesti hankalaa 

 

1) Vaikutusten 

yksinkertaistaminen 

haastavaa 

 

 

1) Preventiivisen hoi-

totyön vaikuttavuus 

mitattavissa vasta 

pitkän ajan kuluessa 

 

2) Kustannusten 

arvostus- ja 

laajuusongelma 

 

2) Arviointi rajoittuu 

määrällisiin muutok-

siin terveydenhuollon 

tuotoksissa 

 

 

2) Suurempi ∆V voi 

jäädä huomioimatta 

jos KV aste sama 

pienemmillä 

kustannuksilla 

 

2) Käytännön 

kehityshankkeiden 

arvioinnissa työläs 

metodi 

 

3) Ei huomio 

asiakasnäkökulmaa 

tai terveysmuutosta 

 

3) Allokatiivisen 

tehokkuuden 

vastaukset usein jo 

tiedossa 
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5 KUSTANNUSVAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI 

 

5.1 Terveyskorttiprojektin kustannusarvio  

 

Terveyskorttiprojektin kiinteät kustannukset koostuivat maksuista Medixine Oy:lle, 

Itellalle sekä Väestörekistekeskukselle ja ne on esitelty taulukossa 4. Itellalle maksettiin 

5000 asiakkaan kutsukirjeen (LIITE 1.) postituksesta noin 4000 € ja 

Väestörekisterikeskukselle ajankohtaisten osoitetietojen saamisesta 550 €. Duodecim ei 

perinyt maksuja Terveysasemaosastolta. Terveyskortin lisenssi Medixineltä 8 kuukaudeksi 

maksoi 11 440 € laboratorioliittymän toteutus ja käyttö 35 000 € (Ranta 2011). 

Myöhemmin esitetyssä kustannuslaskennassa huomioidaan myös muuttuvat kulut, jotka 

aiheutuivat kun seulassa kiinni jääneet henkilöt ovat hakeutuneet lääkärin tai hoitajan 

vastaanotolle. 

 

Taulukko 4. Terveyskorttiprojektin kiinteät kustannukset 

Itella 3 896 € 

Väestörekistekeskus 550 € 

Medixine Oy   

       Lisenssi 8kk 11 440 € 

       Laboratorioliittymän toteutus ja käyttö 35 000 € 

Yhteensä 50 886 € 

 

Kutsukirjeen saaneista 816 asiakasta aloitti terveyskorttipalvelun käytön kirjautumalla 

palveluun. Näistä laboratorioon ohjautui 505 asiakasta. Asiakkaat itse päättivät, kuinka 

laajasti halusivat verkossa olevan palvelun tarjoamia vaihtoehtoja käyttää. Osa heistä täytti 

Duodecimin mallintaman terveyskyselyn ja aloitti asiantuntijatietoon pohjautuvan 

terveysvalmennuksen. Laboratoriossa verensokeri- ja kolesteroliarvonsa mittauttaneista 62 

asiakasta sai ohjeen varata terveysasemaltaan terveydenhoitajan tai lääkärin 

vastaanottoajan. (Medixine 2012.) Tämä ohje annettiin vain niille, joilla oli selkeästi 

poikkeavat arvot ja laboratoriotulos edellytti jatkoselvitystä. Vastaanotoille ohjattiin, jos 

henkilön paasto verensokeri oli > 7,0 mmol/l tai kokonaiskolesteroli oli > 6,1 mmol/l 

(LIITE 2.)-Asiakkaat, joilla oli lievästi poikkeavat arvot eivät saaneet ohjetta varata 

vastaanottoaikaa vaan heille annettiin verkkopalvelussa terveysneuvontaa ja 

seurantaohjeet.  Asiakasmäärät terveyskorttipalvelun tarjoamissa erilaisissa tasoissa 
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ilmenee kuvasta 3.  Asiakasmäärät vähenivät palvelutason syventyessä, mikä on tyypillistä 

preventiivisessä terveysseulonnassa.   

Kuva 3. Palvelun käyttö ja asiakasmäärät (Medixine 2012) 

 

Laboratoriossa käyneistä 12% (62 asiakasta) sai kehotuksen mennä vastaanotolle. 

Asiakkaan terveystaustoista riippuen hänelle varattiin terveydenhoitajan, lääkärin tai 

molempien vastaanottoajat. Tästä seulassa kiinni jääneiden määrästä, osa hakeutui oman 

terveysaseman sijasta työterveyshuoltoon tai yksityiselle lääkäriasemalle. Asiakasmäärät 

on esitetty kuvassa 4.  

Kuva 4. Asiakkaiden hakeutuminen eri palvelutarjoajille ryhmässä ”selkeästi poikkeavat 

arvot”. (Medixine 2012)  
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Kustannusvertailu vaatii tietoa kustannusten vyörytysperusteista ja yksikkökustannuksista, 

ja suoritemääristä. Taulukossa 5 on kerrottu yksikkökustannusten määrä 

avosairaanhoidossa, jonka piiriin Terveyskorttiprojektin asiakkaat TERKE:llä kuuluivat. 

  

Taulukko 5. Terveyskeskustoiminnan yksilökustannukset (Tilinpäätös 2010, s.4) 

 

 

Terveyskeskustoiminnan yksikkökustannuksiin on vyörytetty pääsääntöisesti kaikki oman 

toiminaan kulut, mukaan lukien henkilöstökulut. Vastaanottotoiminnan yksikkö-

kustannuksien kuluista, joille löytyy oikea jakoperuste, veloitetaan sisäisesti. Veloitettavia 

kuluja ovat atk-kulut työasemamäärän mukaan, tilat käytössä olevien neliöiden 

käyttötarkoituksen mukaan, varastotarvikkeet ja apteekkitarvikkeet todellisen käytön ja 

varastokustannusten mukaan. Toimistopalvelut ja arkistointi vyörytetään vuosityöpanoksen 

mukaan. Suoria asiakaspalvelun ostoja ei vyörytetä mihinkään. Jakoperuste löytyy 

vaikeammin hallintopalveluihin, viraston johdon kustannuksiin, puhelinkeskuksen 

kustannuksiin, työterveyshuoltoon, työsuhdeasuntoihin, hankintapalveluihin, 

lakimiespalveluihin, taloushallintopalveluun ja henkilöstöhallinnon palveluun. 

Jakoperusteena käytetään tällöin osaston budjettia, jonne ne vyörytetään 

yleiskustannuksena. (Lind 2011.)  

 

Kaikkea kustannustietoa ei ole käytettävissä tässä arvioinnissa. Medixine Oy:n maksujen 

lisäksi Terveysasemaosastolle aiheutuneet kustannukset mm. HUSLAB liikelaitoksen 

laboratorionäytteiden otosta, sekä lisääntyneen puhelinliikenteen kustannukset puuttuvat. 

Terveyskortti projektin kustannusarvion haasteena on myös se, että samat peruspalvelut 

olisi tuotettu pilotista huolimatta, näin ollen perinteisen investointilaskennan joko-tai 

menetelmät eivät toimi. 

AVOHOITO 
2008 2009 2010 

€/kpl €/kpl €/kpl 

Terveydenhoitajan  

vastaanotto 41 41 40 

Lääkärin vastaanotto 97 107 101 

Terveydenhoitajan tai 

sairaanhoitajan vastaanotto 41 41 40 
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Vaikka Terveyskorttiprojektin kaikkia kustannuksia ei ole käytettävissä, on sen 

mallintaminen rinnakkaispalveluksi mahdollista. On ennakoitavissa, että verkkopalvelun 

kiinteät kustannukset muodostuvat pienemmiksi, kuin vastaanottomallilla tuotetun 

palvelun. Näin ollen myös verkkopalvelun yksikkökustannus muodostuu pienemmäksi. 

Suurin kustannussäästö itseohjautuvuuteen tukevalla verkkopalvelulla kertyykin 

seulontavaiheessa, jos sen käytön soveltuvuuteen liittyviä seikkoja ei vielä huomio.  

 

Kustannusarvio on tehty edullisuusvertailulla uuden verkkopalvelumallin ja perinteisen 

vastaanottomallin välillä, huomioiden seulontamenetelmien erilaiset kiinteät kustannukset 

samoilla asiakasvolyymeillä. Kustannusarvio ei huomioi ajanvaraukseen menevää työtä, 

sillä ajanvaraukselle tai puhelulle ei löytynyt yksiselitteistä yksikkökustannusta 

tilinpäätöksestä. Verkkopalvelussa seulotut (816) olisi voitu siis seuloa myös 

vastaanotoilla. Taulukossa 6 on esitetty vastaanottojen yksikkökustannuksiin perustuvat 

kustannukset samalle asiakasmäärälle. Vastaanottomalli rakentuu usein ensin 

terveydenhoitajan kartoittamasta hoidon tarpeesta ja laboratoriotutkimuksista ja sen jälkeen 

tarpeen mukaan varataan lääkärin vastaanotto. Näin ollen taulukkoon 6 on laskettu myös 

yhdistelmävastaanoton kustannukset. Eli th:n vo:n kustannus on 816 x 40 € (tai 101 € 

lääkäri) jne. Pilottimallin kiinteät kustannukset 8 kk ajalta olivat n. 51 000 € ja tämän 

kustannusrajan ylittyminen on osoitettu taulukossa eri värillä. 

 

Verkkopalvelumallin suhteuttaminen vastaanottotilanteeseen, sekä sen asiakasmäärien 

vyörytys kullekin vastaanottojen kustannusluokalle on hankalaa, sillä todellisuus perustuisi 

seuloissa heränneisiin terveystarpeisiin.  Todellisuudessa vain osa taulukossa 6 kuvatuista 

asiakasmääristä päätyisi lääkärille ja/tai terveydenhoitajan vastaanotolle. Seulontatyön 

kustannusvertailua voi silti tehdä absoluuttisilla arvoilla, jossa koko määrä kutsun 

saaneista, vastaanotoille päätyneisiin kävisivät terveysseulonnassa terveydenhoitajalla ja 

lääkärillä. Näin ollen alla kuvattu optimoitu kustannusrakenne, jossa punaisella merkitty 

verkkopalvelun rajakustannus taitaa vastaanottomallin rajahyödyn (säästön), vihjailee 

verkkopalvelun isoista säästöistä.  
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Taulukko 6.  Terveyskorttipalvelussa seulottujen asiakasmäärien kustannukset 

vastaanottopalvelussa 

Asiakkaat  hlö (lkm) 

Th:n vo:n                 

kustannukset                                

(€) 

Lääkärin 

vo:n 

kustannukset                       

(€) 

Yhdistelmä                          

kustannus                       

(€) 

Kutsun saaneet 5 000 200 000 505 000 705 000 

Terveyskortteja perustettu 816 32 640 82 416 115 056 

Laboratoriossa käyneet 505 20 200 51 005 71 205 

Terveyskyselyn täyttäneet 356 14 240 35 956 50 196 

Terveysvalmennukseen osallistuneet 198 7 920 19 998 27 918 

Vastaanotoille * 62 2 480 6 262 8 742 

          

* Vastaanotoille päätyneiden määrän ajatellaan olevan sama molemmissa palvelumalleissa 

 

Taulukosta 6 huomaa, kuinka suuri osa kustannuksista piilee sitoutuneena 

seulontavaiheessa. Mitä enemmän asiakkaita seulotaan verkkopalvelulla, sen 

edullisemmaksi verkkopalvelumalli tulee verrattuna vastaanottomalliin, sillä sen kiinteät 

kustannukset taittuvat nopeasti. Tämä kustannusajattelu on huomionarvoista juuri primaari 

preventiivisessä terveydenhoidossa, missä kustannukset nousevat, kun suuri määrä 

asiakkaita kutsutaan tavalla tai toisella tutkituttamaan terveytensä ilman 

terveysviranomaisen ennakkotietoa siitä, onko heillä riskitekijöitä terveytensä suhteen.  

Volyymimäärien ollessa pienempiä olisi todennäköisempää, että tietty osuus riskiryhmiin 

kuuluvista ei saisi tietää terveytensä heikosta laadusta, joka ajan kulussa johtaisi laajempiin 

hoitomuotoihin. Tällainen kehityssuunta, jossa ennaltaehkäisevästä primaari preventiivistä 

hoidosta siirrytään sekundaarisen (sairaanhoito) tai ja tertiäärisen (kuntoutus) tason 

hoitomuotoihin tarkoittaa aina myös isompia kustannuksia hoitoketjussa.  

 

Kun huomioi Terveyskorttiprojektissa olleiden kuuden Helsingin kaupungin itäisen 

terveysaseman keskimääräisen käyttöasteen, joka oli 58% ja asiakasvolyymimäärät  

(taulukko 2.) voi luottaa siihen, että myös perinteisellä vastaanottomallilla toteutettu 

seulontatyö olisi tuottanut samanlaisen tuotoksen. Käyttöasteen ulkopuolella olevat 

asiakkaat olisivat ajautuneet seulaan myös työterveydenhuollossa tai käyttämillään 

yksityisillä lääkäriasemilla.  
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On oletettavissa, että rinnakkaispalveluksi otettaessa kustannustiedot muuttuvat. Medixine 

Oy ja Lääkäriseura Duodecim tarjosivat palvelujaan terveyskorttiprojektin pilottivaiheessa, 

jossa kumppanuussuhteesta hyötyi Terveyskeskuksen lisäksi muut toimijat. Yksityisten 

terveysalan ohjelmistoyritysten voidaan ajatella tarjonneen kumppanuutta pilottiin 

starttihinnoilla, hyödyntäen itse ison organisaation tuomaa tietoa omien palveluidensa 

kehittämiseen. Toisaalta myös yrityssalaisuudeksi voidaan luokitella tietoa, jota kaupunki 

tarvitsisi palvelumallin teknisen osa-alueen kilpailutukseen muilla Medixine Oy:n 

kaltaisilla yrityksillä. 

 

5.2 Hyöty-kustannussuhteen laskeminen 

 

Henkilöstökustannusten eli vastaanoton hinnan osalta voi laskea myös 

hyötykustannussuhteen B/C, mitä käytetään hankkeiden kannattavuuden arvioinnissa. 

Hyöty-kustannussuhteen laskeminen perustuu siihen, että hyötyjen ja kustannusten suhteen 

ylittäessä arvon > 1 on hanke kannattava.  

 

Henkilöstökulujen näkökulmasta B/C - suhde Terveyskorttiprojektissa   =  

 Henkilöstömenojen säästöt (B) / Henkilöstökulut (terveyskortti) (C1) 

 

Taulukossa 7 on laskettu henkilöstökustannukset sekä perinteisellä vastaanottomallilla 

suoritettu seulonta (C2), sekä Terveyskortilla seulottujen vastaanottokustannukset (C1). 

Vastaavat kustannukset on esitytetty edellä (taulukko 6.) Huomioitavaa edelleen on, että 

perinteisen vastaanoton kustannuksiin on jouduttu huomioimaan niiden kertyminen 

seulontavaiheiden alimmilta tasoilta, jolloin ne myös tässä laskennassa kertaantuvat. 

Asiakasmäärät vastaanotoilla olisivat todellisuudessa alemmat, mutta sattumanvarainen 

arvaus, mitä ne voisivat olla, on kirjoittajan mielestä epätarkempaa laskentaa, sillä 

päätelmiä voi tehdä myös seuraavasta laskennasta.  
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Taulukko 7. B/C- suhteen laskeminen 

 

B/C suhdeluvut muodostuvat hyvin korkeiksi, mikä osaksi johtuu siitä, että asiakasmäärät 

ja niiden kustannusrakenne vastaanottojen henkilöstökustannuksiin (C2) on laskettu 

täydellisinä (*). Sähköinen palvelu ei ole varmasti ajateltu korvaamaan perinteistä vaan 

tarjotaan sen rinnalle, joten todelliset säästöt (B) vastaavalla otoksella hieman matalammat. 

Toisaalta merkittävää on myös huomio siitä, että kun reilullakin C2:n pudotuksella saadaan 

kannattavuus todistettua.  

 

Esimerkki. Huomattavasti alempi C2

C2 = 5000€

C1 = 2480 € (kuten oikeastikin)

B = (5000-2480)€ = 2520 €, jolloin B/C suhde:

1,01613 >1  Kannattava

Terveyskortilla seulottujen vastaanottokustannus (C1) 

Th:n vo:n kustannukset 2 480 €

Lääkärin vo:n kustannukset 6 262 €

Yhdistelmä kustannus 8 742 €

Perinteisesti seulottujen vastaanottokustannnus  (C2)

Th:n vo:n kustannukset *

(32640+20200+14240+7920+2480) €

= 77 480 €

Lääkärin vo:n kustannukset 62 216 €

Yhdistelmä kustannus 86 856 €

Säästöt

 = B (benefits) = C2-C1

Th:n vo:n kustannukset 75 000 €

Lääkärin vo:n kustannukset 55 954 €

Yhdistelmä kustannus 78 114 €

B/C-suhde

= B/C1

30 >1

9 >1

9 >1

Kannattava

Kannattava

Kannattava
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Kustannusvaikuttavuusnäyttö saadaan koko konseptin toimivuuden ja laadun summana, 

siksi myös kustannusten lisäksi tulee arvioida vaikuttavuutta yksilötasolla.  

 

5.3 Terveyskorttiprojektin vaikuttavuus yksilötasolla 

 

Terveyskorttiprojektin vaikuttavuutta arvioidaan seulaan jääneiden asiakkaiden määrällä 

sekä asiakkaiden terveysmuutoksella suhteessa alkutilanteeseen ja aiempaan 

vaikuttavuuden tutkimusnäyttöön.  Tutkimusnäyttö hoidon vaikuttavuuteen on otettu 

suoraan suurimmista suomalaisista julkaisuista ja terveystietokannoista. Niitä edustavat 

Lääkäriseura Duodecim laatimat Käypähoitosuositukset ja Sosiaali- ja terveysministeriön 

julkaisema selvitys terveyden edistämisen mahdollisuuksien arvioinnista 

kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta (Kiiskinen et al. 2008). Käypähoitosuositukset 

noudattavat uusimman lääketieteellisen tutkimustietoon pohjautuvaa tietoa terveyden 

edistämisen vaikutuksista ja pohjautuvat tutkimusten kriittiseen arviointiin ja näytön 

asteeseen (Käypähoito 2012). STM:n toimeksi antamaan Kiiskinen et al. (2008) 

tutkimukseen on kerätty yhteen laadullisesti merkittävin tieteellinen suomalainen ja 

kansainvälinen näyttö terveyden edistämisen tuotosten vaikuttavuudesta.  

 

Taulukoon 8 on koottu Terveyskorttiprojektin teemoihin soveltuvia osa-alueita, joista 

löytyy Kiiskinen et al. (2008) tutkimuksen, sekä Lääkäriseura Duodecimin 

Käypähoitosuositusten mukaan selvä vaikuttavuusnäyttö. Osa-alueet kuvaavat liikunnan, 

ravitsemuksen, painonhallinnan, tupakan ja alkoholin käytön muutoksia, eli 

terveydenhuollon erilaisia tuotoksia, joissa vaikuttavuus oli mitattavissa.  Taulukosta 8 on 

jätetty pois tuotokset, joiden vaikuttavuusnäyttö on epäselvä tai tutkimusote 

vaikuttavuuden arvioinnissa on puutteellinen. Taulukosta ei myöskään ilmene niiden 

terveyssektorien tuotokset, jotka eivät kuulu Terveyskorttiprojektin kohderyhmään, kuten 

äitiys- ja lastenneuvolan palvelut.  

 

Kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa verrataan taulukon 8 yhteenvedon tietoja 

Terveyskorttiprojektin käyttäjien terveysmuutoksiin. Medixine Oy keräsi palautetta 

projektin loputtua, jossa näitä osa-alueita kysyttiin.  Kyselyyn vastasi 477 henkilöä, joista 

miehiä oli 62,7% ja naisia 37,3%.  
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Taulukko 8. Terveystuotokset joilla tutkitusti selvä vaikuttavuusnäyttö   

  

 

 

 

Osa-alue Vaikuttavuusindikaattori 

Liikunta 
 Liikuntaintervention avulla tuotetulla aerobisella liikunnalla saavutetaan kliinisesti 

merkittävä verenpainetason alenema  

 Fyysisellä aktiivisuudella voidaan alentaa aivohalvauksen riskiä, sydän- ja 

verisuonisairauksia sekä tyypin 2 diabetesriskiä 

 Lääkärin vastaanoton yhteydessä annettu lyhytneuvonta lisää fyysistä aktiivisuutta 

 

 Henkilökohtainen liikuntaohje lisää terveyden kannalta riittävästi liikkuvien 

osuutta 

 Liikuntainterventiolla tuotetulla fyysisen aktiivisuuden lisäyksellä voidaan 

vähentää sairastumista sepelvaltimotautiin ja tyypin 2 diabetekseen 

 Interventiot, joissa edistetään kohtuullisesti kuormittavaa liikuntaa, kuten kävelyä, 

ja jotka eivät ole välineriippuvia, ovat yhteydessä pitkäaikaisiin muutoksiin 

Ravitsemus 
 Rasvan energiasaantiosuuden alentaminen vähentää sydän- ja 

verisuonitautikuolleisuutta 

 Tyydyttymättömien rasvojen suosiminen vähentää sepelvaltimotaudin 

ilmaantuvuutta 

 Liukoisen kuidun lisääminen ruokavalioon alentaa kokonaiskolesterolia ja LDL- 

kolesterolia 

 Ravitsemusneuvonta vähentää tyydyttyneen rasvan saantia ja lisää hedelmien ja 

vihannesten käyttöä 

 Korkeaverenpaineisilla ja normaaliverenpaineisilla natriumin saannin 

rajoittaminen alentaa verenpainetta 

 

Painonhallinta 
 Lihavuuteen liittyvissä sairauksissa 5–10 % pysyvä painonalentaminen edistää 

terveyttä 

 Korkean riskin väestössä painonalentaminen vähentää tyypin 2 diabeteksen 

ilmaantuvuutta jopa 60 % 

 Ravitsemusneuvonta ja liikunnan lisääminen yhdessä ovat vaikuttava keino 

laihduttaa 

 Myös pelkkä ravitsemukseen perustuva laihduttamien on vaikuttavaa 

Tupakka 
 Alueelliset interventiot lisäävät lopettamisyrityksiä, mutta eivät lopettaneiden 

määrää 

 Henkilökohtaiseksi laadittu tupakoinnin lopettamisen interventio, ryhmäneuvonta 

ja itseapumateriaalit lisäävät tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä 

 Lääkärin kehotus tupakoinnin lopettamiseen ja hoitohenkilökunnan toteuttama 

lopettamisryhmä lisää tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä 

 

Alkoholi 
 Terveydenhuollon mini-interventiot, aikainen puuttuminen vähentää suurkulutusta 
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Kuvissa 5 ja 6 on kuvattu asiakkaiden itsensä kuvaamia elintapojen muutoksia 

Terveyskortin käytön aikana. Kyseiset kysymykset olivat kandidaatintutkielman tekijän 

ehdottamia Medixine Oy:n ja Terveysasemaosaston hyväksymiä kysymyksiä 

terveysmuutosten vaikuttavuuden arviointiin. 

 

Kuva 5. Muutokset ruokavaliossa (Medixine 2012) 

 

 

 
Kuva 6. Muutokset liikkumisessa (Medixine 2012) 
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Vastaajista 180 teki muutoksia ruokavaliossa ja liikuntatottumuksiaan muutti 151 kyselyyn 

vastaajaa. Kun näitä verrataan siihen määrään asiakkaita, jotka kävivät laboratoriossa (505 

asiakasta) ja olivat siten aktiivisemmin aloittaneet henkilökohtaisen terveyskortti 

seurannan huomataan, että ruokavalioonsa parannuksia teki 35% (n=180) ja 

liikuntamuutoksiin motivoitui 29% (n=151). Kuvien 5 ja 6 esittelemissä kysymyksissä 

sama vastaaja pystyi merkitsemään enemmän kuin yhden muutos kohteen. Näissä 

terveyden osa-alueissa motivoituneiden määrää voi Terveyskorttiprojektin aikana pitää 

vaikuttavana. Kuvassa 7 liikunta ja ruokavalio muutosten suhteet muodostuvat vielä 

isommiksi kyselyyn vastaajamäärän vuoksi, jossa liikuntaan motivoitui 36,7% ja 

ruokavalion muutoksiin 42,5% vastaajista. Näin ollen myös painonhallinta onnistui 

projektin aikana hyvin 36%.   

Kuva 7. Muutokset kaikissa osa-alueissa (Medixine 2012) 
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olisivat havaittavissa. Vastaajissa voi olla myös niitä, jotka vähensivät alkoholin 

kulutustaan muun muassa painonhallinta tavoitteissa. Kaiken kaikkiaan interventiotulokset 

tupakka- ja alkoholiryhmissä eivät olleet samalla tavalla merkittäviä kuin ensimmäisen 

kolmen osa-alueen. Tämä on ymmärrettävää ottaen huomioon, ettei niiden terveyttä 

heikentävää tekijää ollut samalla tavalla mitattavissa numeroina kuten ravitsemukseen, 

liikuntaan ja painonhallintaan liittyvät kolesteroli ja verensokeriarvot laboratoriotuloksissa. 

Toisaalta se voi kertoa haasteista motivoida näiden terveyttä heikentävien aineiden käytön 

vähentämiseen terveydenhuollon muillakaan interventiomenetelmillä niiden vahvan 

fyysisen ja henkisen riippuvuuden vuoksi.  Tällä tavalla ilmaistuna pienemmät 

prosenttiosuudet näissä ryhmissä olisivat myös vaikuttavia.   

 

Palvelun ansiosta n. 21% kyselyyn vastaajista koki elämänlaatunsa parantuneen ja 

tyytyväisyytensä terveyteen koki paremmaksi 25,6%. Tässä osiossa huonommaksi 

terveytensä koki 3,3%, mikä saattaa kuvastaa tilannetta, ettei terveyskortin käyttäjällä ollut 

tietoa omista terveysriskeistään aiemmin. 

 

Terveysmuutosten määrä edustaa hyvää tasoa ja muutokset ovat yhtenäisiä 

vaikuttavuusindikaattorien kanssa (taulukko 7). Liikuntaan, ravitsemukseen ja 

painonhallintaan terveyskorttipalvelu ja sitä tukevat laboratoriomittaukset soveltuvat 

hyvin. Voikin todeta, että terveyskortin tarjoama palvelumalli tavoitti asiakkaita ja sen 

avulla itseohjautuvuus omaan terveyden hoitoon lisääntyi.  

 

5.4 Palvelumallin vaikuttavuus 

 

Verkkopalvelun käyttäminen vaatii käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja asiakasryhmien 

tavoitettavuutta. Tämän näkökulman laajentaminen oli Terveyskorttipilotin tavoitteissa. 

Vastaanoton tarjoaminen verkkopalveluna muuttaa perinteistä vuorovaikutusta, joka 

muuten on asiakkaan ja hoitotyön ammattilaisen välillä kasvotusten. Tämä malli soveltuu 

silti tietylle asiakasryhmälle seulontaa tehtäessä ja omahoitoon kannustamisessa. 

Asiakkaan kokemus saadusta hyödystä ja palvelun toimivuudesta on vaikuttamassa 

terveydelliseen ennaltaehkäisyyn ja asiakkaan motivaation ylläpitämiseen, mikä sinänsä 

vaikuttaa hankkeen kustannusvaikuttavuuteen.  
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Kuvissa 8 ja 9 on kuvattu asiakkaiden mielipiteitä siitä kuinka luotettavana 

verkkopalvelusta saatua terveystietoa pidettiin verrattuna perinteisellä vastaanotolla 

saatuun tietoon ja ohjaukseen. 

 

Kuva 8.  Verkkopalvelussa olleen terveystiedon luotettavuus. (Medixine 2012)  
 

Kuva 9. Verkkopalvelussa saadun ohjauksen luotettavuus (Medixine 2012)  
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Tiedon luettavuuden osalta huonompana verkkopalvelua piti likimain sama määrä vastaajia 

kuin ne jotka pitivät Duodecimin jakamaa tietoa luotettavampana. Tämä voi johtua 

erilaisista tiedon välittymiseen liittyvistä kokemuksista perinteisellä vastaanotolla. Hieman 

isompi ero saatiin ohjauksen luotettavuudessa, jossa 17,4% vastaajista piti verkko-ohjausta 

vähemmän luotettavana. Tämän vastauksen perusteella voikin ajatella, että terveyteen 

liittyvä ohjaus on riippuvaisempi vuorovaikutteisemmasta vastaanottomallista kuin 

terveyteen liittyvä tieto.  Kyseessä voi olla myös luottamus omaan tiedon sisäistämiseen 

vastaanotolla, jolloin tarkentavia lisäkysymyksiä on helpompi esittää. Vaikka kyselyssä 

(kuva 9) ei kysyttykään eroa motivoitumisessa perinteisen- ja verkkopalvelun välillä, voi 

silti todeta että luotettavampana pidetty ohjaus on myös motivoivampaa.   

 

Pienistä eroista huolimatta tuloksista selviää, että sekä terveystiedon (71,9%) että 

ohjauksen (76,3%) luotettavuutta piti samanarvoisena perinteisen vastaanoton ja 

verkkopalvelun välillä suurin osa Terveyskorttiprojektin kyselyyn vastaajista. Näin ollen se 

toimisi rinnakkaispalveluna hyvin etenkin itsehoitoasiakkaiden mutta soveltuvasti myös 

omahoitoasiakkaiden terveysneuvonnassa. Tämä on merkittävä tieto mietittäessä 

terveyskortin soveltuvuutta uutena palvelukonseptina erilaisille asiakasryhmille.  

  

Medixinen kyselyssä pyydettiin myös kuvailemaan tarkemmin syitä, jos palvelu ei 

vastannut odotuksia tai miksi siihen ei lähdetty mukaan. Syyt tyytymättömyyteen tai 

palvelun käyttämättömyyteen liittyivät oman motivaation puutteeseen, vuorovaikutuksen 

puutteeseen, teknisiin haasteisiin ja käytettävyyteen sekä palvelun laajuuteen. 

Ratkaisukeskeisellä suunnittelulla näissä käyttäjäpalautteen luokissa esiin nousseisiin 

asioihin on löydettävissä parempi vaihtoehto. Käyttäjän motivaatioon voi vaikuttaa 

vähiten, mutta muiden osa-alueiden parannukset ja palvelun tunnetuksi tekeminen voivat 

lisätä yksilökohtaista motivaatiota myös tässä terveyspalvelussa.  Seuraavaksi kyseiset osa-

alueet kuvataan sisältöineen ja niitä tarkentamaan on lisätty muutama suora lainaus 

asiakaspalautteista.  

Motivaation puute ja aikaansaamattomuus esti palvelun käyttämisen osalla vastaajista. 

Tähän ryhmään luokitelluissa vastauksissa toistui se, ettei käyttäjä uskonut palvelun 

muuttavan mitään terveystottumuksissa tai sitä ei koettu tarpeeksi kiinnostavaksi. 
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Aikatauluun ja omaan kiireeseen liittyvät motivaatio puutteet selittyivät pilotin 

sijoittumisesta kesälomalle tai että laboratorion aikataulut eivät sopineet. Osa kutsukirjeen 

saajista ei motivoitunut, sillä palvelua ei ollut saatavilla omalla äidinkielellä. Motivaation 

puuttumiseen löytyi myös positiivisia syitä, kuten että seurantaa tehtiin jo toisaalla, esim. 

työterveyshuollossa tai asiakkaalla oli jokin muu omaehtoinen seurantamenetelmä jo 

käytössä. 

 

Vuorovaikutuksen puute ja henkilökohtaisen tapaamisen, eli vastaanoton puuttuminen 

heikensi palvelun käyttöä osalla vastaajista, mikä on yhteneväinen löydös kuvion 8 (17,4% 

vastaajista) kanssa. Tässä ryhmässä vastauksissa ilmeni tyytymättömyyttä myös 

terveysohjannan yksipuolisuuteen ja ettei siinä ollut henkilökohtaisempaa otetta. 

Vastaanotto lääkärillä tai terveydenhoitajalla olisi ollut toivottu vaikka vastaajat eivät 

kuuluneet seulottu ryhmään ”selkeästi poikkeavat arvot” joille automaattisesti tarjottiin 

vastaanottoa. Tarve aktiiviseen ohjaukseen korostui, osa ehdotti esim. chat toimintoa.  

 

”...jokin henk. koht. kontakti terveydenhuollon ammattilaiseen olisi hyvä, jotta 

palvelu olisi yksilöllisempää ja voisi kysyä mieltä askarruttavista asioista. 

Tapaamisia ei tarvitsisi olla kovin usein, mutta jokin kontakti ihmiseen tuntuisi 

kuitenkin mukavalta...” 

 

Tekniset ongelmat ja palvelun käytettävyys nousi haasteiksi erilaisille käyttäjille. 

Vastauksista oli luettavissa tyytymättömyyttä, vaikka verkkopohjaiset palvelut olisivat 

muuten tuttuja. Pankkitunnuksilla kirjautuminen ja järjestelmässä tunnistautuminen oli 

toisille vaikeaa, sillä tunnukset olivat puolison kanssa yhteiset.  Kirjautumiseen liittyvät 

haasteet koettiin hidastavaksi muutenkin palvelun edetessä (kortin perustaminen ja 

kirjautuminen, laboratorio ajanvaraukseen rekisteröityminen, salasana hukassa). Palvelun 

käyttöliittymä koettiin sekavaksi. Useampi vastaajista ei ollut tyytyväinen ohjeistukseen, 

kuinka edetä seuraavan vaiheeseen terveyskortin verkkopalvelussa. Käytöltä toivottiin 

helppokäyttöisyyttä, parempaa esittelyä ja oheistusta prosessissa etenemiseen. 

Laboratoriotulosten saapuminen koettiin hitaaksi ja osa laboratorioiden henkilökunnasta ei 

tiennyt pilotista. Käytettävyyttä vähensi myös järjestelmä tarjoamien kannusteviestien 

englanninkielisyys.  

 

”...jos minäkin (atk:n tottuneena) möhlin teknisissä asioissa, on palvelussa 

vielä selvästi kehitettävää ajatellen tietokoneisiin tottumattomia vanhuksia...”  
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Palvelun laajuuteen liittyvät seikat aiheuttivat tyytymättömyyttä osalle vastaajista. 

Vaikka korttiin pystyi lisäämään omaa täydentävää terveysdataa esimerkiksi rokotustietoja 

ja verenpainetietoja, oli käyttäjillä alkuun odotuksia sille, että palvelussa olisi 

automaattisesti ollut valmiina omia terveys-/potilastietoja. Suurin vastausmäärä liittyi tässä 

ryhmässä tyytymättömyyteen laboratoriokokeiden laajuuteen. Vastaajista 58,8% koki, että 

kokonaiskolesteroli ilmoittaminen ei ollut riittävää vaan olisi toivottu kattavampaa 

kolesterolin laatutietoa, eli LDL- ja HDL-kolesterolin suhdetta, triglyseridien mittaamista 

sekä raja-arvoja niihin. Seurantamuuttujia toivottiin lisää muutenkin, kuten esim. 

verenpainetietojen saamista ja liittämistä korttiin. Palveluun toivottiin myös 

ruokailuvinkkejä ja osa toivoi palvelun laajentamista mobiilikäyttöliittymiin.  

 

Positiivista palautetta tuli myös paljon. Palvelu koettiin osan käyttäjien mielestä 

motivoivaksi, elämänrytmiin sopivaksi ja tietoa lisääväksi.  

 

”Viestit antoivat tunteen, että joku ”huolehtii” terveydestäni ja viestit olivat 

sisällöltään rohkaisevia kiireiseen arkeen sopivia.” 

 

”Innostuin itse kovasti kun sain kutsun tähän kokeiluun. Olen seurannut 

alkoholin kulutusta päivittäin tämän jälkeen ja aloittanut uimisen sekä 

hölkkäämisen naapurin kanssa, joka myös sai kutsun.” 

 

”..palvelu tuntui nykyaikaiselta” 

  

”Terveysseurannan aloituksen ajankohta osui omalta kohdaltani erittäin hyvin, 

sillä olin juuri saanut varoittavia arvoja työterveyshuollon tutkimuksissa. 

Terveysseurannan avulla tuli seurattua paino ja verenpaine arvoja 

säännöllisesti sekä kirjattua tietoja yhteen paikkaan. Lisäksi olin erittäin 

tyytyväinen terveysseurannan yhteydessä olleista dokumenteista joista sain 

lisätietoa ruokaa liittyvistä asioista ja tutkimuksista. Toivon, että palvelu jää 

pysyväksi ja voin käyttää portaalia terveysseurantaan myös tulevaisuudessa. 

Hyvä palvelu jota kannattaa kehittää ja tarjota tulevaisuudessa kaikille 

kaupunkilaisille.” 

 

”Palvelun merkitys on ollut minulle suuri, sillä se on moderni ja käytännössä 

paikkariippumaton tapa asettaa itselleen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä 

tavoitteita ja seurata niiden saavuttamista helposti.” 

 

”Koin tämän asian erittäin motivoivaksi oman terveyden ja elintapojen 

pohdintaan. Sähköinen terveyskorttipalvelu on mielestäni aivan loistava idea 

ja olen todella mielissäni, että pääsin mukaan.” 
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”Odotettavissa olevan elinajan ennuste nykyisillä arvoilla ja etenkin 

raihnaisten vuosien määrä oli todella pysäyttävää informaatiota. Se sai 

hankkimaan viimeisillä rahoilla kuntosalikortin...” 

 

”Tämä oli erittäin positiivinen juttu kaiken kaikkiaan ja erityisesti fakta tiedot 

esim. kunnon kohottamisesta, sykkeiden laskemisesta, päivittäisistä 

askelmääristä sekä liikuntaohjelmat ja -ohjeet ja kasvisten, marjojen ja 

hedelmien syömisen tarkkailu ja myös hyödylliset vinkit esim. pieneltä 

lautaselta syö automaattisesti vähemmän, auttoivat muuttamaan omia liikunta- 

ja ruokailutottumuksia ja ne lisäsivät oman tilanteen tiedostamista. Tämä 

laittoi myös ajattelemaan omaa terveyttään ja että sen eteen pitää tehdä töitä. 

Oma olo on nyt paljon parempi kuin ennen ja ajattelu näistä asioista on 

muuttunut.” 

 

 

Palvelun käytettävyys sai keskiarvon 8,18 asteikolla 0-10. Palvelun käytettävyys sisälsi 

tunnistautumisen palvelussa, laboratoriokäynnit ja tulosten toimituksen, laboratorioajan 

varaamisen, terveyskyselyn täytön ja raportoinnin, terveysvalmennuksen viestit ja 

terveysseurannan käytön. Palvelun sisältö sai keskiarvon 7,65 asteikolla 0-10. Palvelun 

sisällössä arvioitiin ohjausta palvelussa etenemisessä, terveyskyselyä ja raportointia, 

terveysvalmennuksen kannuste viestejä ja kortin terveysseurantaa. Palvelu sai 

kokonaisarvosanan 7,7, (asteikolla 4-10). Terveyskorttipalvelun käyttäjistä useat kokivat 

voivansa suositella sitä muillekin. Lisäksi käyttäjistä moni haluaisi käyttää palvelua 

jatkossakin.  

 

Verkkopalvelun vaikuttavuutta lisää myös se, että riskinarvioinnissa jo otetut 

laboratoriokokeet nopeuttavat asiakkaan hoidon etenemistä siirryttäessä perinteisen 

terveysasemapalvelun piirin. Lisäksi kun asiakas tulee esitietoineen, jo ohjausta saaneena 

vastaanotolle on palvelussa eteneminen vaivattomampaa asiakkaalle, sekä 

palveluntuottajalle.   
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6 POHDINTA 

 

Terveystaloustieteellisten arviointimenetelmien tutkimusta on tehty paljon etenkin 

kansainvälisesti. Niiden käyttäminen vaatii hyvin spesifistä tietoa käyttöalueesta, eikä 

moni menetelmä sovellu suomalaiseen preventiiviseen terveydenhuollon taloudelliseen 

arviointiin sellaisenaan, ottaen huomioon jo erilaisen julkistalouden osallistumisen 

palveluiden tuottamisessa. Terveydenhuollon taloudellisten arviointimenetelmien 

kansallinen kehitystyö on kuitenkin kirjallisuuskatsauksen tuntuman perusteella hyvässä 

nousussa.  

 

Terveyspalveluiden kehittäminen voi tapahtua sekä niiden tuottaja-, tarjoaja- ja 

saajapuolten rajapinnoilla. Kehityskohteita ilmaantuu jatkuvasti ja ne voivat nousta 

asiakkaiden muuttuvista terveystarpeista tai tarpeesta erilaiseen palvelumuotoon, mutta 

myös hoidon järjestelyyn liittyvistä sopimuksista perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon välillä. Terveysasemaosaston inkrementaalisissa palveluiden kehitys- 

tai innovaatiohankkeissa ei lopputuloksen laatu ole aina etukäteen nähtävissä. Pienemmällä 

otoksella tapahtuvat palveluiden pilottihankkeet antavatkin runsaasti tietoa toiminnan 

kehityssuunnista. Uuteen toimintatapaan tulee sisällyttää tulosvastuu sekä taloudellisesti 

kannattavampana hankkeena, mutta myös terveysmuutoksiin vaikuttavampana hankkeena. 

Lisäksi asiakasrajapinnassa tapahtuvien palveluiden kehitystyö vaatii kohderyhmän 

huomioivan projektitoteutuksen. 

 

Pilotin tuloksista ja asiakaspalautteesta käy ilmi, ettei terveysmuutokseen motivoituminen 

riipu aina palvelun muodosta, osa löytää sen itsestään olkoon kyseessä sitten verkkopalvelu 

tai perinteinen vastaanottomalli. Motivaatio on toiminto mihin vaikuttaa yksilötasolla run-

sas määrä erilaisia tekijöitä, ja vastuu sen löytymisestä on yksilöllä itsellään, mutta hoito-

henkilökunnalla on luotsaava rooli. Palvelurajapintojen lisääntyessä, lisääntyy kuitenkin 

interventioiden mahdollisuuksien määrä ja preventiivisten terveyspalveluiden 

suunnittelussa onkin syytä huomioida, että puuttumisen määrä ennakoi aina suurempaa 

vaikuttavuutta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO  

 

Terveyskorttiprojektin kustannusvaikuttavuuden arviointi –kandidaatintyön lähtökohtana 

oli selvittää projektin aikana toteutetun pilotin taloudellisuutta ja vaikuttavuutta Helsingin 

kaupungin Terveysasemaosaston tarjoamana lisäpalveluna. Työ tarvitsi tutkimusluvan 

Terveysasemaosastolta ja sen teossa hyödynnettiin myös yhteistyötä Medixine Oy:n 

kanssa.  

 

Työn teoreettinen viitekehys muodostui terveydenhuollon tuotantofunktiosta ja sen 

ympärille muodostuvista käsitteistä. Terveydenhuollon taloudellisen arvion 

analyysimenetelmiä löytyi kirjallisuuskatsauksessa kustannusten minimointianalyysi 

(KMA), kustannus-hyötyanalyysi (KHA), kustannus-vaikuttavuusanalyysi (KVA) ja 

kustannus-utiliteettianalyysi (KUA). Analyysimenetelmistä taloudellisten kustannusten 

lisäksi asiakasnäkökulmaa huomioivia olivat kustannus-vaikuttavuusanalyysi ja kustannus-

utiliteettianalyysi. Nämä menetelmät nousivatkin terveystaloustieteellisissä tutkimuksissa 

eniten käytetyimmiksi terveydenhuollon taloudellisen arvioinnin menetelmiksi. 

Terveyskorttiprojektin mittakaava ei ollut otollinen näiden menetelmien käyttöön. 

Kirjallisuuskatsauksessa huomion arvoiseksi muodostuikin edellä mainittujen menetelmien 

soveltumattomuus preventiiviseen terveydenhoitotyöhön ja alueen mielenkiintoinen 

kansallinen kehityssuunta. Taloudellisuutta oli terveydenhuollon päätöksenteossa 

käytännössä arvioitu keinoin, joilla ei ollut tieteellistä näyttöä. Käytännön päätöksenteon 

analyyttinen mallintaminen empirian- ja näyttöön perustuvan tiedon pohjalta osoittautui 

kirjallisuuskatsauksessa myös päteväksi tavaksi arvioida palveluiden vaikuttavuutta. 

Projektin kiinteät kustannukset oli laskettavissa sekä vaikuttavuutta pystyi arvioimaan sekä 

yksilötasolla että palvelumallitasolla. Niiden yhdistäminen kustannusvaikuttavuudeksi 

onkin haastavampaa, sillä tämän hetkiset kustannusvaikuttavuuden arviointimenetelmät 

eivät sellaisenaan sovellu preventiiviseen terveydenhuoltoon. Perusterveydenhuollon 

kenttä on laaja ja edullisuusvertailun tekeminen on haasteellista mutta mahdollista. 

 

Projektin taloudelliset kustannukset eivät tässä arviossa ole täydelliset, sillä kaikkea 

kustannustietoa Medixine Oy:ltä ei ollut käytettävissä. Terveyskortin tullessa käyttöön 

pysyvänä palvelumallina on rahoitus järjestettävä erilailla ja yhteistyö palveluiden 

tarjoajine kanssa kilpailutettava. Yksityisen ohjelmistoyritys Medixine Oy:n tietotaito 
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palvelun toteuttamiseksi on projektin kuluessa räätälöitynyt arvokkaaksi. Ottaen tämän 

huomioon on ennakoitavissa, että Terveysasemaosasto hyötyisi suuresti jos ostopalvelu 

tulisi samalta yritykseltä. Tämä ei välttämättä ole kuitenkaan edullisin vaihtoehto. 

 

Terveyskorttiprojektin suurimmat kustannussäästöt muodostuivat verkkopohjaisesta 

terveysseulonnasta. Seulonnoissa yksistään saatiin kustannussäästö, joka liikkuu 

kymmenissä tuhansissa euroissa tällä otoskoolla. Preventiivisen hoitotyön tavoitteena on 

löytää riskiryhmät ennen terveydentilan merkittää heikkenemistä ja sitä kautta 

hoitokustannusten kasvua. Näin ollen seulontamenetelmien tehokkuus ja taloudellisuus 

lisäävät aina kustannusvaikuttavuutta.  

 

Ottaen huomioon, että Terveyskorttipilotti ajoittui kesään, onnistui se silti motivoimaan 

terveysmuutoksiin laajan joukon käyttäjiä. Etenkin terveyden edistämisen osa-alueisiin 

painonhallinta, liikunta ja laadukkaampi ravitsemus palvelu soveltui hyvin. Palvelulla 

päästiin puuttumaan tupakointiin ja alkoholin käyttöön, mutta vaikuttavuustulokset olivat 

heikommat. Tosin tupakoinnin ja alkoholin interventio verkko-ohjauksella oli aiheuttanut 

asiakkailla oman kulutukseen arviointia mitä voidaan silti pitää positiivisena tuloksena. 

Terveyteen liittyvä ohjaus on riippuvaisempi vuorovaikutteisemmasta vastaanottomallista 

kuin terveyteen liittyvä tieto. Tuloksissa tosin suurin osa vastaajista (yli 71%) piti sekä 

vastaanotolla tapahtuvaa tietoa ja ohjausta, että verkkopalvelusta saatua yhtä luotettavina ja 

motivoivina.  Palvelun soveltuvuudesta voi tämän perusteella todeta, että se sopii niin 

itsehoito- kuin omahoitoasiakkaille.  

 

Projektin asiakaspalaute antoi merkittävää tietoa palvelun käytettävyydestä. Palvelun 

käytettävyys ja sisältö sai kokonaisarvosanan 7,7 (asteikolla 4-10). Isoimmat haasteet 

Terveyskortin käytössä muodostivat tekniset ongelmat, vuorovaikutuksen puute ja oman 

motivaation löytyminen asiakkailla. Myös palvelun laajuuteen liittyi odotuksia, joita 

Terveyskortti ei toteuttanut. Tekniset ongelmakohdat liittyivät tunnistautumiseen ja 

etenemisen palvelussa. Tämän tyyppiset haasteet on varmasti tyypillisiä pilottivaiheessa ja 

näihin on helpoin löytää ratkaisu. Vuorovaikutuksen puuttuminen häiritsi osaa vastaajista, 

mutta joukko oli varsin pieni ottaen huomioon, että kyseessä tulisi olemaan 

rinnakkaispalvelu ja sitä tarjottaisiinkin vain niille joiden terveysmuutosten positiivista 

kehittymistä tämä seikka ei häiritse.  Liian laaja verkkoalusta sekavoittaa palvelun käyttöä 
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ja rajaa käyttäjäryhmän liian pieneksi. Liian laaja palvelu voi myös ehkäistä tavoitetta 

omaehtoisuuteen kannustamisessa. Toivetta saada kolesteroliarvojen LDL- ja HDL-

osuudet mukaan voidaan pitää positiivisena asiana, sillä se merkitsee asiakkaiden 

tietoisuuden hyvää tasoa. Tämän lisäys terveyskorttipalveluun on myös 

kustannustehokasta. 
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LIITE 1: Kutsukirje Terveyskortti pilotoinnin asiakkaille 
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LIITE 2: Prosessin kuvaus 
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Vaihe 1: Kohderyhmän valinta seulonnalla 

Vaihe 2: Laboratoriokokeiden ottaminen 

Tässä vaiheessa toteutetaan lähete laboratoriokokeisiin sekä ainoastaan laboratoriokokeiden tulosten 

(kolesteroli- ja verensokeriarvot) perusteella toteutettava seulonta. Riskiluokkia on kolme: tulos on 

normaali, tulos on poikkeava ja edellyttää jatkoselvitystä ja tulos on lievästi poikkeava ja edellyttää 

seurantaa. 

Vaihe 3: Laboratoriokokeeseen perustuva seulonta 

Prosessin kolmas vaihe ohjaa ne käyttäjät, joiden laboratoriokokeet ovat selvästi poikkeavat, 

jatkotutkimuksiin terveyskeskukseen. Seuraavassa taulukossa on esitetty raja-arvot, johon seulonta 

perustuu:  

 

 

 Verensokeri (mmol/l) Kokonaiskolesteroli (mmol/l) 

Normaali ≤ 6.0 ≤ 5.0 

Lievästi poikkeava 6.1 – 6.9 5.1 – 6.0 

Selvästi poikkeava ≥ 7.0 ≥ 6.1 
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Terveyskortti – Vaihe 3: arvot normaalit
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Terveyskortti – Vaihe 3: arvot lievästi poikkeavat
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Terveyskortti – Vaihe 3: arvot selkeästi poikkeavat
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