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Terveysteknologian hankinnat 
sairaalaympäristössä: 

Miten tiedolla
johdetaan ja vaikutetaan?

Sairaalajohtaja Petri Virolainen
TYKS
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- Terveydenhuoltojärjestelmät ovat suurten 
taloudellisten haasteiden edessä joka puolella 
maailmaa

- Väestö on entistä terveempää ja 
onnettomuuksia tapahtuu vähemmän, mutta 
siitä huolimatta palveluiden tarve kasvaa

- Rahaa on käytettävissä terveydenhuoltoon 
enemmän kuin koskaan ennen, mutta silti se 
ei riitä

- Suomen tilanne ei ole muista poikkeava

30 Jan 2018



- Tuberkuloosi
- Lasten traumat
- Työtapaturmat
- Liikennetapaturmat
- Vesi ja puhtaus ovat edelleen 

lääketiedettä merkittävämpiä 
terveysvaikuttumia

Terveydenhuollon suurimmat
saavutukset eivät ole lääketieteellisiä!
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1. Too much unnesecessary care
2. Avoidable harm to patients
3. Billions of Dollars being wasted
4. Perverse incentives in how we pay for care
5. Lack of transparency



Miten terveydenhuollon tuottavuutta
mitataan sairaalaympäristössä?

• Tuottavuus kuvaa tuotannon määrän ja sen tuottamiseen  
käytettyjen panosten suhdetta 

• Tuottavuus lasketaan jakamalla tuotoksen määrä käytettyjen 
panosten määrällä 

• Tuottavuus tarkoittaa toisin sanoen suoritteiden suhdetta 
tuotannontekijöihin

• Tuottavuus on sitä parempi, mitä enemmän suoritteita 
syntyy samalla tuotannontekijämäärällä 

• DRG- ja episodituottavuus

http://www.lastenkirurgiyhdistys.fi/@Bin/173878/Tyks-T2-ulkokuva-EF.jpg
http://www.lastenkirurgiyhdistys.fi/@Bin/173878/Tyks-T2-ulkokuva-EF.jpg
https://www.slideshare.net/thlfi/sairaaloiden-tuottavuus-2017
https://www.slideshare.net/thlfi/sairaaloiden-tuottavuus-2017


Miten terveydenhuollon tuottavuutta
mitataan sairaalaympäristössä?
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Miten terveydenhuollon tuottavuutta
mitataan sairaalaympäristössä?
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Mikä on terveydenhuollon
tuottavuuden mittaamisen ongelma ?

• Sairaalamaailmassa koetaan että tuote ei ole käynti, 
toimenpide tai vuodeosastokäynti

• Lääkärit ja hoitohenkilökunta eivät tuota leikkauksia vaan 
terveyttä

• Prosessien tehokkuus on tärkeää, mutta tehokas prosessi ei 
ole hyödyllinen ellei se tuota arvoa potilaalle tai 
yhteiskunnalla

• Käyntien, toimenpiteiden ja vuodeosastohoitopäivien sijaan 
tulisi mitata niistä potilaalle saatavaa hyötyä

1. Too much unnesecessary care
2. Avoidable harm to patients
3. Billions of Dollars being wasted
4. Perverse incentives in how we pay for care
5. Lack of transparency
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Mistä meidän kustannukset 
erikoissairaanhoidossa syntyvät?
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Miten saada raha riittämään
kaikkeen tarpeelliseen?

- Toiminnan tehostaminen
- Lisää todennäköisesti enemmän tuotantoa kuin vähentää kustannuksia

- Lisärahan löytäminen
- Väliaikaisesti helpottava keino

- Priorisoiminen
- Jonottaminen
- Potilaiden siirto toisen järjestelmän maksettavaksi
- Tiettyjen potilasryhmien hoitamatta jättäminen

- Kauneuskirurgia? Suonikohjut? Hallux valgus? Liikuntakyvyn parantaminen?
- Tupakointi? Ylipaino? Ylinopeus?

- Hoidon vaikuttavuusarviointi
- Mikä on hoidosta saatava hyöty?
- Miten mitata?
- Välineitä ei ole ollut olemassa

- Teknologian hyväksikäyttö
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Teknologian hyväksikäyttö
- Saman asian tekeminen uudella välineellä

- Perinteinen sairauskertomus sähköisenä
- Leikkauslistat = sähköinen ruutuvihko
- Etäyhteydet, etämonitorointi (hyödyn saajan määrittäminen)

- Tekoäly
- Diagnostiikka
- Tutkimustulosten seuranta
- Geenikartoitus

- Hoidon arkivaikuttavuuden parantaminen
- Tiedon määrän lisääntyminen tuottaa paljon myös ”tarpeetonta” tietoa
- Mitä löydös tarkoittaa tässä ympäristössä?
- Ei tiedon kerääminen, eikä tiedon analysoiminen vaan sen merkityksen 

arvioiminen
- Arvot, mielipiteet, potilaan tahto
- (Ehkä ihmistä tarvitaan sittenkin)
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Miksi rekistereitä on haluttu perustaa?

• Terveydenhuollon kustannustehokkuutta on mitattu 
tuotosten ja niihin kohdistuneiden kustannuksen 
suhteella. 

• Näin saadaan hyvä arvio siitä mitä terveydenhuollon 
suoritteet maksavat eri paikoissa tai eri tavalla 
tuotettuna. 

• Terveydenhuollon vaikuttavuutta ja todellista tehokkuutta 
arvioitaessa olisi kuitenkin huomioitava myös 
suoritteesta yksilölle tai yhteiskunnalle koituva hyöty. 

• Mikäli potilas ei saa käynnistä tai toimenpiteestä hyötyä, 
tehokkuutta ei kasvata se että näitä suoritteita tehdään 
paljon. 

A Controlled Trial of Arthroscopic 
Surgery for Osteoarthritis of the Knee

2002;11:307



Benchmarking

• Asiakkaan on voitava vertailla palveluntarjoajia, mutta myös eri 

hoitomenetelmiä mielekkäällä tavalla. 

• Vertailua tulisi käyttää myös hoitoa tuottavien yksiköiden valintaan 

kansallisesti ja kaikkien palvelua tuottavien tahojen pitäisi täyttää tietty 

vaadittava laatu ja kustannustaso.

• Ulkopuolisen arvion lisäksi rekistereihin on helposti lisättävissä potilaan oma 

kokemus tai käsitys annetun hoidon hyödystä (patient related outcome

measures).

• Rekistereihin osallistumista tulisi pitää luvallisen toiminnan ehtona.



Toiminnan ohjaus
• Suurin hyöty saadaan kuitenkin siitä rekistereiden antamasta tiedosta, jolla 

voidaan suunnata hoitoa niihin potilasryhmiin, joissa kyseisen hoidon 
vaikuttavuus on suurin. 

• Yksityiskohtaisella oire, löydös- ja toimenpidekuvauksella ajan funktiona 
löydetään ne potilasryhmät, joille tietty hoito antaa parhaan vasteen ja ne 
ryhmät joille hoito on vähemmän hyödyllistä. 

• Hoidon hyöty voi olla riippuvainen vamman/sairauden vakavuudesta, oireiden 
kestosta, iästä, sukupuolesta, kudosten kunnosta, muista sairauksista, 
tupakoinnista jne.. 

• Samalla tavoin voidaan löytää ne potilaat, joille hoidon pikainen toteuttaminen 
on saatavan hyödyn kannalta merkityksellistä ja ne joille kohtuullinen 
ylimääräinen hoidon odottaminen ei vaaranna toiminnallista lopputulosta.



• Parhaimmillaan jokaisen potilaan hoidosta odotettavasti saatava hyöty 

voidaan arvioida yksilöllisesti. Hoitopäätökseen vaikuttavat silloin 

tautikohtaiset tekijät, potilaskohtaiset tekijät ja mutta myös potilaan 

asettamat toiveet.    

• Laaturekisteristä saatujen kokemusten perusteella on pystytty vaikuttamaan 

eri hoitomuotojen valintaan eri potilasryhmissä.

• Käytännössä tämä on tarkoittanut vaikuttavuudeltaan huonojen/vähemmän 

vaikuttavien hoitomuotojen karsiutumista valikoimasta. 

• Tämä ei kuitenkaan tarkoita jonkin hoitomuodon osoittautumista 

tehottomaksi, vaan tietyn hoitomuodon osoittautumista tehottomaksi tietyssä 

potilasryhmässä. 



Rekisteritiedon käyttö Tyksissä on johtanut leikkausmäärän 
merkittävään vähenemiseen. Leikkaukset on kohdistettu 
niille joilla potentiaalinen hyöty on suurin

• Rekisterin käytön aikana on pystytty vähentämään 
leikkausjonoja sekä vähentämään 
olkapääleikkauksien määrää vuositasolla.

• Potilasohjaus on vuosien aikana tehostunut, 
leikkaukset kohdentuvat niitä eniten tarvitseville ja 
nykyään leikataan oireisempia potilaita.

• Potilaille on tehty myös liikkuvuutta kuvaava 
Constant-pisteytys-seuranta keskimäärin 5 ja 13 
kuukautta leikkauksen jälkeen. Leikkausten jälkeiset 
pisteet ovat pysyneet vakaana koko seurantajakson 
aikana:

 5kk: 62,6 ± 0,7 pistettä 

 13kk: 75,2 ± 0,8 pistettä

• TYKS on onnistunut rekisterin avulla kohdentamaan 
leikkauksia niitä eniten tarvitseville, parantamaan 
leikkausten vaikuttavuutta sekä seuraamaan 
kyseistä kehitystä näyttöön perustuen.
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• Ulkopuolisen arvion mukaan (PwC) sairaanhoitopiirin säästöt kustannusten 
vähenemisenä ovat merkittävät, mutta suurempi vaikutus on kunta-
asiakkaille vähentyneinä leikkaushoitojaksoina.

• (miltä tämä muutos näyttää nykyisin mittarein?) 



Tiedon hyödyntäminen:
Case TYKS olkapääkirurgia

• Hyöty 1. Ulkopuolisen arvion mukaan (PwC) sairaanhoitopiirin 
säästöt kustannusten vähenemisenä ovat merkittävät, mutta 
suurempi vaikutus on kunta-asiakkaille vähentyneinä 
leikkaushoitojaksoina. 

• Hyöty 2. Olkapääkirurgian hoidon seurantajärjestelmän käytön 
aikana on pystytty vähentämään leikkausjonoja sekä vähentämään 
olkapääleikkauksien määrää vuositasolla.

• Hyöty 3. Potilasohjaus on vuosien aikana tehostunut, leikkaukset 
kohdentuvat niitä eniten tarvitseville ja nykyään leikataan 
oireisempia potilaita.

JOHTOPÄÄTÖS: 

TYKS on onnistunut tiedon hyödyntämisen avulla kohdentamaan leikkauksia niitä eniten 
tarvitseville, parantamaan leikkausten vaikuttavuutta sekä seuraamaan kyseistä kehitystä 
näyttöön perustuen.
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Dynaamiset pisteytysmallit

• Potilaiden peruskysymyspaketti, joka 
on dynaamisesti laajennettavissa. 

• Mahdollistaa tarkennettujen tietojen 
syötön halutulle potilasryhmälle.



Pre- ja postoperatiiviset 
tutkimukset

§
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Kuvantaminen ja kliiniset 
tutkimukset
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HOIDON VAIKUTTAVUUS

Olkapääpotilaat – constant score





Kliinisen laatutiedon keräämisestä sen 
hyödyntämiseen

KLIINISET 

LAATUREKISTERIT

SAIRAALAN MUUT 

JÄRJESTELMÄT

TIEDON KERÄÄMINEN   
Potilaan hoito

OMAVOINTI

PROM - tiedon kerääminen potilaalta 

synkronoidusti kliinisten laaturekisterien 

kanssa.

Samaan tautiryhmään kuuluvien potilaiden 

kliinisten tietojen kerääminen, käsitteleminen 

ja näyttäminen hoitoprosessien kannalta 

tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tiedon kerääminen sairaalan muista 

järjestelmistä keskitettyjen integraatio-

rajapintojen avulla.

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN   
Tiedon toissijainen hyödyntäminen

VERTAISARVIOINTI

Kliinisen 

laatutiedon 

varanto 

ANALYTIIKKA

Tiedon  jakaminen

automaattisesti  

SHP tietoaltaisiin

TIEDON JAKAMINEN 

TIETOALTAISIIN

Tautikohtainen hoidon laadun ja 

vaikuttavuuden vertaisarviointi 

(ohry ja erikoisalayhdistykset)

Analytiikkaa johdon ja 

klinikoiden tarpeisiin



Tautikohtainen vertaisarviointi
Vertaisarviointi

 Vertaisarvioinnin tavoitteena on mitata eri hoitomuotojen 
laatua ja vaikuttavuutta sekä antaa kliinistä työtä tekeville 
mahdollisuus vertailla oman erikoisalansa lääketieteellisiä 
laatuparametreja toiminnan kehittämiseksi. 

• Yliopistosairaalat ja THL ovat muodostaneet ”kliinisten 
laaturekisterien ohjausryhmän”.

• Kliinisten laaturekisterien ohjausryhmä tekee tiivistä 
yhteistyötä THL:n ”terveydenhuollon kansalliset 
laaturekisterit” – hankkeen ja sen ohjausryhmän kanssa.

Mahdollistajat:

• Hoidon seurantajärjestelmiä on otettu laajasti käyttöön

• Keskitetyt integraatiorajapinnat keskeisten 
potilastietojärjestelmien kanssa ovat laajassa käytössä.

• THL:n ”terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit” –
hanke -> kansallinen toimija tiedon julkaisemiselle ja 
tiedon toissijaiselle hyödyntämiselle.



VAKIORAPORTIT

 Laaturekisterien avulla kerätty kliininen hoitotieto (integraatiot, 
ammattilaisten kirjaukset, potilaan kirjaukset) on käytössä 
klinikan jokapäiväisen potilastyön tukena:

• Potilaskohtaisen kokonaiskuvan hahmottaminen nopeasti 
potilaskohtaisella tiedon visualisoinnilla

• Klinikan oman toiminnan tehokkuus,  laatu- ja 
vaikuttavuusmittarit tilastoina ja visualisoituina graafeina.

Sairaaloiden vakioraportit



Tahdistin vertaisarviointi -
esimerkkikuvaajat 
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Terveysteknologian hyväksikäyttö 
sairaalaympäristössä
- Nykyisen työn uudelleen järjestely
- Etäteknologia

- Etävastaanotto, monitorointi, ”virtuaalinen sairaalapotilas”
- Diagnostiikka
- Etätoimenpiteet

- Uuden tiedon yhdistäminen ja vaikutuksen arvioiminen
- Vaikuttavuuden arvioiminen edellyttää uutta teknologiaa
- Kustannustiedon yhdistäminen hoidon tuloksiin ja potilaan kokemaan 

hyötyyn
- Tiedon määrän lisääntyminen tuottaa paljon myös ”tarpeetonta” tietoa
- Mitä löydös tarkoittaa tässä ympäristössä?
- Ei tiedon kerääminen, eikä tiedon analysoiminen vaan sen merkityksen 

arvioiminen
- Arvot, mielipiteet, potilaan tahto
- (Ehkä ihmistä tarvitaan sittenkin)
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