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Vaikuttavuus ja Value-Based Healthcare

Vaikuttavuus on aina
ollut

terveydenhuollon
ytimessä

Value-Based 
Healthcare on 

kehitetty
markkinaehtoiseen

järjestelmään



Mihin fokus? Missä saadaan suurinta vaikuttavuutta? Vai mikä on peruste?

• Oulussa 5 % väestöstä aiheuttaa 68 % 
kustannuksista (Leskelä et al. 2013)

• Monisairaiden osuus väestöstä on tutkimuksissa
ollut n 25-30 % 

• Miten VBHC soveltuu?

Lähteet: Leskelä et al. 2013. Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät asukkaat Oulussa. Suomen Lääkärilehti 48/2013.
Barnett et al. 2012. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-
sectional study. Lancet 2012: 380: 37-43.
García-Olmos L, Salvador CH, Alberquilla Á, et al. Comorbidity patterns in patients with chronic diseases in general 
practice. PLoS One. 2012;7(2):



VBHC:n positiointi kansanterveyden viitekehykseen

•Voidaanko väestö jakaa tarpeiden / 
vaikuttavuustavoitteiden perusteella 
segmentteihin?
- Tämä voi olla eri kuin palvelutuotannon 
segmentointi

•Väestön terveyteen liittyy aina epävarmuus
- Tiedämme vain sen, minkä olemme havainnoineet
•Kuitenkin VBHC perusperiaatteet kantavat:
- Arkivaikuttavuuden systemaattinen mittaaminen
- Kustannusten laskenta yli episodin

Torkki ym, publication in process
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VASKO-hanke

• VN TEAS –hanke, kestää koko vuoden 2019

• Toteuttajina NHG, HY ja MDI

• Tutkimuskysymykset:
1) Millaisia vaikuttavuuteen perustuvia elementtejä on otettu käyttöön sote- ja kasvupalveluiden ohjaamisessa 

Suomessa ja ulkomailla? Mitä kokemuksia näistä on?
2) Miten kustannusvaikuttavuutta voitaisiin käyttää järjestäjän ohjausmallin viitekehyksenä ja tuottajien 

korvausmalleissa? Voidaanko vaikuttavuuden kautta löytää yhteiset tavoitteet järjestäjälle ja tuottajalle?
3) Miten vaikuttavuusperustainen ohjaus on sovellettavissa valinnanvapauden piirissä oleviin palveluihin ja 

palveluketjuihin, joihin osallistuu monta tuottajaa?
4) Miten tulisi edetä vaikuttavuusperustaisuuden rakentamisessa? Mitä asioita tulisi määritellä ja ohjata kansallisella 

tasolla ja mitkä jättää maakuntien itse päätettäviksi?

• Tavoitteena luoda malli sote- ja työllisyyspalveluiden vaikuttavuusperusteiseen ohjaukseen
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Alustava ohjausmalli isossa kuvassa
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PTH-tuottajat ESH-tuottajat VaPa-tuottaja LaPe-tuottajat Muu sos. 
tuottajat

Työllisyyspalv. 
tuottajat

Kansan-
sairaudet

Vanhukset

Työttömät 
työhön 
kuntoutujat
Työttömät 
työnhakijat

Tuottajan tyyppi
määrittää

ohjauskeinot

Tuotettavat palvelut
määrittävät mihin

tuottaja voi vaikuttaa

Asiakasryhmä määrittää tavoitteet (ja siten mittarit)



Tuotannon ohjauskeinot tuottajan tyypin mukaan (sisäinen vs. ulkoinen)

Järjestäjä (julkinen)

Sisäinen tuottaja Ulkoinen tuottaja

Sisäinen (oma tuotanto) Ulkoinen (yksityinen tai julkinen tai 3.sektori)

Resurssi Vaikuttavuustiedon hyödyntäminen budjetin laadinnassa
Korvamerkitty bonus organisaatiolle Bonus-/sanktiomalli

Normi Tiedonkeruun normittaminen
Strategia, valtuuston päätökset, ohjelmat, 

kehittämishankkeet
Sopimus

Inform. Vaikuttavuustiedon jakaminen ja mittariston kehittäminen
Dialogi Vaikuttavuustiedosta keskusteleminen & benchmarking



Vaikuttavuusperusteisuuden käytännön implementointia lähestytään 
kansainvälisten ja kotimaisten esimerkkien kautta

Case studyn
lyhyt kuvaus

Vaikuttavuusperusteisuuden 
hyödyntäminen

Vaikuttavuus-
perusteinen

korvaus

Mitä tuloksia on 
saatu aikaan?

Santeon Hospitals, 
Hollanti

• 7 sairaalan osuuskunta 
Hollannissa, fokuksena 
pitkälle erikoistunut esh

• Ohjelma hoitotulemien parantamiseksi 
(ml. sairauskohtaiset scorecardit)
• Vakuutusyhtiöiden kanssa 

vaikuttavuusperusteiset sopimukset

5 %
• Esim. rintasyövässä 30 % vähemmän 

ei-tarpeellisia hoitojaksoja ja 74 % 
vähemmän uusintaleikkauksia (1,5 
vuoden aikana)

Tesoman allianssi
• Allianssi Tampereen ja 

Mehiläisen kesken 
(monituottajamalli)

• Laatu- ja vaikuttavuusmittareiden 
hyödyntäminen vaikuttavuus-
perusteisessa palkitsemisessa

2 %
• Ylijäämä ensimmäisenä vuotena
• Vaikuttavuustuloksia ei vielä 

saatavilla

Jyväskylän
terveysasema-

ulkoistukset

• Jyväskylän kaupunki on 
ulkoistanut kolme
terveysasemaansa

• Laatu- ja vaikuttavuusmittareiden 
hyödyntäminen vaikuttavuus-
perusteisessa palkitsemisessa

3…10 %

• Riippumattomia tuloksia ei ole vielä 
julkaistu. 
• Potilaat ovat (tilaajan mukaan) erittäin 

tyytyväisiä. Aiemmin tuli ikävää 
palautetta enemmän – nyt vähemmän 
kuin kaupungin omille asemille.



Kustannusvaikuttavuuden arvioinnin merkitys kasvaa

https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy-vs-health-expenditure

https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy-vs-health-expenditure


Jos vaikuttavuus on tärkeää se edellyttää muutoksia kaikilla eri tasoilla

• Kansallinen järjestelmä
- Laaturekisterit ja mittarit
- Normit ja standardit
- Tuki (esim ohjelmat)

• Järjestäjä
- Vaikuttavuusperustainen ohjaaminen

• Palveluntuottaja
- Innovointi

• Samalla kun rakennetaan visiota, on hyvä 
aloittaa yksinkertaisesti ja nopeasti


