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Sidonnaisuudet

Kehitän päätöksentukea ja Terveyshyötyarviota

Kustannus Oy Duodecimin palveluksessa

Omaolo-palvelujen sisällöntuottaja

Helsingin yliopiston yleislääketieteen dosentti

Osa-aikainen terveyskeskuslääkäri, Karstula 

(joidenkin potilaiden omalääkäri vuodesta 1985)



Ulkomailla Duodecimin päätöksentuki on käytössä 
Italiassa ja Virossa

Yhteensä ainakin 16 000 ammattilaiskäyttäjää, josta puolet hoitajia



Päätöksentuen toiminnot
• Päättelysäännöt, jotka tulkitsevat eri potilastietoja ja tuottavat 

ehdotuksia hoidon ja potilasturvallisuuden parantamisesta

• Linkit hoitosuosituksiin diagnoosien perusteella

• Lääkitysvaroitukset ja lääkityksen kokonaisarvio

• Diagnoosikohtainen yhteenveto

• Laskurit, joille syötetään valmiiksi potilastietoja

• Lisämoduulina Terveyshyötyarvio: päätöksentuki eräajona koko 
potilasjoukolle



Päätöksentuen käyttämät 
potilastiedot

Mittaus- ja laboratoriotulokset
Lääkitys
Rokotukset
Diagnoosit
Toimenpiteet
Ikä
Sukupuoli
Raskaus
Imetys
Tupakointi



Päätöksentukidemo (esimerkki Pegasos- potilaskertomuksesta)



Suosittuja laskureita





Päätöksentuki 

kerää ja 

näyttää

Mittarit

Hämeenlinna*  
Helsinki
Apotti
Saarikka

* Kehittäjä















Rakenteiset tiedot sähköisessä 
potilaskertomuksessa (data)

Tietämys (Käypä hoito, muu 
tutkimusnäyttö)

Näkymät 
potilastietoihin

Potilaaseen yksilöllisesti 
sovellettu tietämys

Raportit väestön 
terveydentilasta

Mittaustulokset
Diagnoosit
Lääkkeet
Riskitekijät  ym.

Hoitovajaus
(care gap)

Kliiniset 
laatumittarit

Terveyshyöty
-laskuri

Riskilaskurit

Päätöksentukisovellus

Terveyshyötyarvio-tuoteperhe

Kaikki henkilöt

”Kaikki” tietämys (säännöt)



Hoitaja- lääkärityöpari tunnistaa 
terveyshyötyarvion avulla hoidosta hyötyvät ja 
tekee eniten hyötyville hoitosuunnitelman 
yhdessä potilaan kanssa

Terveyshyötyarviodemo



Kaikille avoimet verkkokurssit Oppiportissa

Käyttöohje

• Päätöksentuen perusteet: https://www.oppiportti.fi/op/dvk00172

• Päätöksentuki käytännön työssä: https://www.oppiportti.fi/op/dvk00173

https://www.ebmeds.org/wp-
content/uploads/sites/16/2021/09/Pa%CC%88a%CC%88to%CC%88ksentuen-
ka%CC%88ytto%CC%88ohje-loppuka%CC%88ytta%CC%88ja%CC%88lle-v3.pdf

https://www.oppiportti.fi/op/dvk00172
https://www.oppiportti.fi/op/dvk00173
https://www.ebmeds.org/wp-content/uploads/sites/16/2021/09/Pa%CC%88a%CC%88to%CC%88ksentuen-ka%CC%88ytto%CC%88ohje-loppuka%CC%88ytta%CC%88ja%CC%88lle-v3.pdf


• Päätöksentuen säännöt löytyvät täältä: https://www.ebmeds.org/saannot/

• Hakusanalla Hotus löytyvät Hotus-suosituksiin perustuvat säännöt: klikkaa otsikkoa ja sen jälkeen 
Lue lisää

https://www.ebmeds.org/saannot/


Päätöksentuen testausympäristössä kirjattu tuore ICPC-
diagnoosi (COPD):



Potilas, omainen tai 

kotipalvelutyöntekijä voi täyttää C-

lausunnon esitiedot, joista syntyy 

automaattisesti lausuntoon 

kopioitava kuvaus

Tulossa



Taustalla kirjautuvat ICF-koodit, joita voi uudelleenkäyttää muissa yhteyksissä



Interaktiivinen lähetelomake

Tulossa



Mitä potilasryhmiä poimitaan Terveyshyötyarviossa?
• Korkea Finriski60 (> 20 %)
• Korkea systolinen verenpaine (> 160)
• Diabeetikot, joilla korkea HbA1c
• Valtimotauti ja simvastatiini, LDL yli tavoitteen

• Vaihto tehokkaampaan statiiniin

• Varfariinia käyttävät, joilla matala TTR (< 60 %)
• Vaihto suoraan antikoagulanttiin

• Tupakoijat
• Vieroitusryhmään tai yksilölliseen hoitoon. Duodecimin terveysvalmennus nettiä 

käyttäville.

• Diabeetikot, joilla nefropatia (GFR > 30) , valtimotauti tai sydämen 
vajaatoiminta
• SGLT-2, GLP-1 lääkelistalle

• Riskipisteitä 5 tai enemmän
• Hoitosuunnitelma



Lisämateriaalia

• Demo terveyshyötyarviosta (webinaarin alussa): 
https://www.mediconsult.fi/hyvinvointialueiden-suomi-palvelustrategia-ja-
talousarvio-webinaarin-tallenne?submissionGuid=a2ac9acf-ae83-40db-845d-
733370dce6bd

• Esitys Lääkäripäivillä digitaalisista interventioista: 
https://www.dropbox.com/s/vrgg0g0ns4b1n85/308D%20Kunnamo%20LP%2020
22.mp4?dl=0

• Esitys Hämeenlinnassa 26.11.2022: 
https://www.dropbox.com/s/42j4a11yy2u2715/Kunnamo%20H%C3%A4meenlin
na%2026.11.2021.pptx?dl=0

https://www.mediconsult.fi/hyvinvointialueiden-suomi-palvelustrategia-ja-talousarvio-webinaarin-tallenne?submissionGuid=a2ac9acf-ae83-40db-845d-733370dce6bd
https://www.dropbox.com/s/vrgg0g0ns4b1n85/308D%20Kunnamo%20LP%202022.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42j4a11yy2u2715/Kunnamo%20H%C3%A4meenlinna%2026.11.2021.pptx?dl=0


Terveyshyötyarvion eräajo - perusnäkymä



Terveyshyötyarvion eräajo – perusnäkymä, vain potilaat joilla depressio



Diabetesnäkymä (1)



Diabetesnäkymä (1) – vain oman väestövastuualueen potilaat



Diabetesnäkymä (2)



Valtimotautinäkymä (1)



Valtimotautinäkymä (2)



Koronarokotettavat laitettiin järjestykseen rokotuksen hyödyn perusteella - kertolasku: 

iänmukainen riski x 
riskitekijän aiheuttama lisäriski x 
jäljellä olevat elinvuodet (85 – ikä) x 
sukupuolikerroin (naisilla 0.5) x
x 365 (vuodessa päiviä)
= rokotuksella saavutettavat lisäelinpäivät, kun rokotetaan 3 kuukautta aikaisemmin

Kuva: Karstulan ja Kyyjärven riskiryhmän 2 
keräilyerä 1.4.2021

Esimerkki Terveyshyötyarvion 
soveltamisesta koronarokotettavien 
kutsujärjestyksen laatimisessa



Terveyshyötyarvion karttanäkymät

Saara Lehtiniemi



Suositeltujen 
verenohennuslääkkeiden 
(apiksabaani, edoksabaani) käyttö on 
lisääntynyt, varfariinin (Marevan) 
käyttö on vähentynyt

Varfariinihoidon väheneminen 
pienentää laboratoriotutkimusten ja 
tulosten viestittämisen tarvetta



Tehokkaimpien kolesterolilääkkeiden (rosuvastatiini, 
atorvastatiini) käyttö on lisääntynyt, vähemmän 
tehokkaiden (simvastatiini, pravastatiini, fluvastatiini, 
lovastatiini) on vähentynyt



Systolisen verenpaineen keskiarvo paranee.  Henkilöillä, joille on tehty 
hoitosuunnitelma, verenpainetaso on parempi kuin niillä, joille ei ole tehty 
hoitosuunnitelmaa.



Kolesterolin ja pitkäaikaisverensokerin (HbA1c) keskiarvon parantunut, ei kuitenkaan 
koronavuonna 2020)



Kaikki

THA-
poimitut

2.438 ->  2.424 (0.6 %)

2.269 -> 2.198 (3.1 %)

Muutos yhden vuoden aikana

139.785 -> 137.946 (1.3 %) 

140.719 -> 136.283 (3.2 %)

LDL Verenpaine



Data on lukkojen takana
- Rekisterinpitäjälukko
- Tietojärjestelmälukko (vendor

lock)
- Lupalukko (myös toisiolaki!)
- Käytettävyyslukko
- Kustannuslukko

Ratkaisuja?
- Kanta-arkistosta aktiivinen tietovarasto, johon tehdään parhaat käyttöliittymät
(FHIR-standardi:  Fast Healthcare Interoperability Resources)

- Yksi kansallinen lääkityslista
- Yksi hoitosuunnitelma
- Lupien ja suostumusten täsmähallinta



UNA – tilannekuva noutaa tiedot Kanta-arkistosta



Mitä on vaikuttavuus?
•Tehdään 
•oikeita asioita
• näyttöön perustuvia hoitoja

•oikeille asiakkaille
• niille jotka hyötyvät hoidosta

•oikeaan aikaan
• ennen kuin ehkäistävissä oleva tapahtuma sattuu



The societal goal of 
Health Benefit
Analysis is equity

Ei tasa-arvoisuus 
vaan yhdenvertaisuus



Vaikuttavuutta sotepalveluihin
• Vaikuttavuus synty yksittäisille asiakkaille annetuista interventioista, 

jotka perustuvat parhaaseen tutkimusnäyttöön ja asiakkaan kanssa 
yhdessä tehtyihin valintoihin

• Interventioista hyötyvät asiakkaat etsitään koko väestöstä -> 
yhdenvertaisuus

• Huolehditaan siitä, että interventioista eniten hyötyvät saavat hoitoa   
-> kustannus-vaikuttavia hoitoja priorisoidaan -> maksimoidaan 
terveyshyöty käytettävissä olevilla resursseilla

• Mahdollistajat
• Dataa tarjolla Terveyshyötyarviolle ja vastaaville työkaluille
• Väestövastuu: omalääkäri + omahoitaja + tiimi toteuttajana

• Valtakunnallinen hoidon laadun mittaus (THL) ja vertaisarviointi 
samojen tietojen perusteella



Tyypin 2 diabetes: LDL-kolesteroliarvot statiinin käytön mukaan

Aloittamalla kolesterolilääkitys (statiini) 389 henkilölle, joilla 
on tyypin 2 diabetes estettäisiin
- 3    kuolemaa
- 11    aivohalvausta
- 8    sydäninfarktia

Kokonaisterveyshyöty 1870 yksikköä = 12.5 
kuolemaekvivalenttia (keskimäärin 4.8 yksikköä/henkilö)

12.5 kuolemaa vältetään keskimäärin 5 v ajan = 62.5 QALY
Statiinilääkityksen hinta 10 v ajalle 160 000 – 300 000 €
Yhden QALYn hinta 2500 – 5000 €

Ei statiinia

Statiini käytössä

Rikkaissa maissa 80 000 €/QALY hyväksyttävä



Martti Kekomäki

lopettaa nämä hoidot

aloittaa nämä hoidot

Joka tilanteessa kannattaa



Martti Kekomäki

Vapaat resurssit 
käytetään näiden 
potilaiden hoitoon 
aloittaen 
kustannusvaikutta-
vimmasta niin kauan 
kuin rahat riittävät

Terveyshyötylaskuri yhdistettynä kustannustietoihin



Perusterveydenhuolto tarvitsee

• Väestövastuuta (omalääkäri ja omahoitaja/1200 asukasta) osana 
riittävän pientä aluetiimiä (2 – 4 lääkäriä + muut työntekijät)

• Digitaalisuuden tulee palvella

• pitkäaikaisia hoitosuhteita/hoidon jatkuvuutta eikä johtaa hoidon 
pirstoutumiseen

• potilaan tavoitteita ja osallistumista (yhdessä päättäminen, oma 
hoitosuunnitelma)

• vaikuttavinta hoitoa (terveyshyödyn tuottamista) käytettävissä 
olevilla resursseilla

• koko väestön terveydestä huolehtimista ja yhdenvertaisuutta 
edistävää priorisointia ja resursointia



Rakenteisen tiedon tarve ja ongelmat
• Tarpeeton rakenteinen kirjaaminen suurin sovellusten 

käytettävyyttä heikentävä tekijä

• Ratkaisuja
• Ammattilainen kirjaa, kun se on sekä helppoa että hyödyllistä

• Potilas kirjaa itse

• Vapaan tekstin (ja puheen/videokuvan) tulkinta tekoälyn avulla: 
suuri potentiaali rakenteistamisen helpottamisessa



Potilas voi itse kirjata

ja tarkistaa

• Oirehistoria ja oireiden seuranta

• Suvun sairaudet

• Verenpaine, paino, pituus

• Tupakointi

• PEF

• Verensokeri

• Kivun voimakkuus

• Toimintakyky

• PEF, EKG, lukuisat muut mittaukset

• Ravitsemustiedot

• Sosioekonominen tieto

• Subjektiivinen elämänlaatutieto

• Lääkityslista, diagnoosilista, toimenpidelista

Vuosien odotuksen jälkeen 1.11.2021 
voimaan tulleen lain nojalla potilas 
voi antaa ammattilaiselle luvan 
käyttää Omatietovarantoon 
tallentamiaan tietoja

Nyt puuttuvat enää sovellukset 
tietojen kirjaamiseen ja käyttöön 



Täytetty yli 3 miljoonaa kertaa



Tiivistelmäteksti potilaskertomukseen syntyy 
automaattisesti

Esitiedot Omaolo-oirearviosta (25.11.2021 klo 14:27:30): Potilas on 56-
vuotias mies. Oireina kurkkukipua. Kuumetta on 37.4 astetta. Oireet 
ovat kestäneet 3 vuorokautta. Yleisvointi on normaali (pystyy olemaan 
jalkeilla ja selviytyy tavanomaisista kotiaskareista). Saanut täyden 
koronavirusrokotussarjan. Potilas ei ole ilmoittanut altistuneensa 
koronavirukselle. Vakavan tautimuodon riskitekijät: tupakoi tai käyttää 
sähkötupakkaa päivittäin. Potilas on töissä tehtävässä, jossa voi välttää 
lähikontakteja asiakkaisiin ja työtovereihin. Potilas pääsisi tutkimuksiin 
henkilöautolla.
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Koronavirustaudinoirearvio (Omaolo) ja yhteydenototterveydenhuoltoon

(Helsinki)  - maaliskuu 2020 –maaliskuu 2021

Yhteys ammattilaiseen oirearvion 
täyttämisen jälkeen (suurin osa 
ohjattiin koronatestiin – sininen viiva)

Automaattinen testiin ohjaus oirearvion 
perusteella ilman ammattilaiskontaktia

Helsingin arvio:  automaatiolla korvattiin 42 henkilön vuosityöpanos [2.5 miljoonaa euroa]  


