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Hankekokonaisuuden loppuraportti koostuu neliosaisesta kirjasarjasta: 

Vol. 1: Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa. 

Vol. 2: Kyberturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Vol. 3: Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa. 

Vol. 4: Suomen terveysdata ja sen hyödyntäminen. 
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T ässä kirjassa raportoidaan tuloksia 

Tekoäly ja terveydenhuolto Suomes-

sa -hankekokonaisuudesta, joka muo-

dostui kahdesta osahankkeesta: Value from 

Public Health Data with Cognitive Computing 

(VFH) ja Watson Health Cloud Finland 

(WHC). Hankkeissa tutkittiin tekoälyn keinoin 

terveysdatan hyödyntämistä ja palveluproses-

sien tehostamista sekä omaehtoisen tervey-

denhoidon ja hyvinvoinnin liittämistä osaksi 

kansalaisten arkipäivän toimintoja. Hankkeis-

sa tutkittiin myös, miten digitalisaation myötä 

lisääntyvää terveysdataa voidaan hyödyntää 

tekoälyn avulla yksilö-, maakunta- ja kansalli-

sella tasolla. Lisäksi tutkittiin kyberturvalli-

suutta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 

sairaalaympäristössä. Aiheet liittyvät läheisesti 

Suomen SOTE-järjestelmän uudistamiseen. 

Tässä kirjassa kuvataan tekoälyn mahdolli-

suuksia ja sovelluskohteita kansansairauksia 

ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämisessä 

ja päätöksenteon tukena. Keskeinen näkökul-

ma on ennaltaehkäisyn vaikutus sosiaali- ja 

terveydenhuollon kustannuskehitykseen. Ter-

veyden edistämistä ja ennaltaehkäisyä tarvi-

taan monella tasolla. Kansalaisten oma aktiivi-

suus, ennaltaehkäisevät interventiot ja teko-

älyn monipolinen hyödyntäminen ovat keskei-

siä osa-alueita, kun tavoitellaan Suomen sosi-

aali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun 

puolittamista nykyisestä kahdesta prosentista. 

Kansansairaudet tuottavat yhteiskunnalle vuo-

sittain miljardien eurojen kustannukset, joten 

ennaltaehkäisy on avainasemassa myös talou-

dellisesta näkökulmasta. 

Kirja jakautuu viiteen artikkeliin. Ensimmäi-

nen ja toinen artikkeli ovat kirjallisuuskat-

sauksia. Ensimmäiseen artikkeliin on koottu 

aikaisempaa tutkimustietoa kansansairauk-

sien ennaltaehkäisyn vaikuttavuudesta ja kus-

tannusvaikuttavuudesta. Erityisesti mielen-

kiinnon kohteena ovat digitaalista teknologiaa 

hyödyntävät interventiot. Kirjan toinen artik-

keli käsittelee ikääntyneiden terveyttä ja toi-

mintakykyä edistävää teknologiaa sekä tervey-

den edistämisen mahdollisuuksia sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kustannuskehityksen hillit-

semisessä. Artikkeli kokoaa yhteen esimerkke-

jä käytössä olevista teknologioista ja uusista 

käyttötapauksista.  

Kolmannessa artikkelissa kuvataan sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kustannusten jakautumista 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueella (JYTE), 

Kainuussa ja Hämeenlinnassa. Tulokset perus-

tuvat vuosina 2013–2014 kerättyihin tervey-

denhuollon rekisteri-aineistoihin. Tuloksissa 

esitetään kustannuksiltaan merkittävimmät 

sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasryhmät 

sekä havainnollistetaan, miten asiakasryh-

mien kustannukset jakautuvat eri palveluko-

konaisuuksiin sekä eri palveluihin. Neljäs ar-

tikkeli kuvaa Hämeenlinnassa vuonna 2012 

käyttöön otetun hoitosuunnitelman vaikutuk-

sista potilaan terveydentilaan ja palveluiden 

käyttöön. 

Kirjan viides artikkeli keskittyy diabetesta en-

naltaehkäisevien interventioiden kustannus-

vaikutusten tarkasteluun. Tutkimuksessa arvi-

oitiin tapahtumapohjaisella simuloinnilla kol-

men erilaisen interventiomallin ja näiden yh-

distelmän vaikutuksia diabeteksen hoitokus-

tannuksiin. Digitaalisen teknologian ja teko-

älyn soveltaminen sairauksien ennaltaekäisys-

sä on nopeasti kehittyvä alue, mutta tekoälyn 

hyödyistä on toistaiseksi vähän käytännön 

kokemuksia ja tutkittua tietoa.  

JOHDANTO 
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Simuloinnin avulla voidaan vertailla eri toi-

mintavaihtoehtoja ja saada ennakoivaa tietoa 

uusien toimintamallien vaikutuksista ennen 

laajamittaista käyttöönottoa. 

Kirjan artikkelien tulokset löytyvät myös osa-

raporteista, jotka on julkaistu hankkeen julkai-

susarjan verkkosivuilla www.jyu.fi/it/

julkaisut/tekes/.  

Tämän kirjan tekemiseen ja siihen liittyvään 

tutkimukseen ovat osallistuneet seuraavat 

henkilöt: 

Toni Ruohonen 

Karoliina Kaasalainen 

Anette Karhu 

Ville Rissanen 

Janne Kalmari 

Jari Korpela 

Helena Hassel 

Pekka Neittaanmäki 

Haluamme kiittää tutkimuksen rahoittajia, 

yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita: 

KSSHP: Asko Rytkönen, Junani Paavilainen, 

Juha Kinnunen. 

Duodecim: Ilkka Kunnamo, Risto Mäkinen. 

Hämeenlinnan terveyspalvelut: Ilona Rönkkö, 

Sami Kiviharju. 

Jyväskylässä maaliskuussa 2019 

Pekka Neittaanmäki 

Toni Ruohonen 

Karoliina Kaasalainen 
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LUKU 1 

Digitaalisten interventioiden 

kustannusvaikuttavuus 

kansansairauksien ennaltaehkäisyssä 

1 .1 Tiivistelmä 

Tässä artikkelissa tarkastellaan digi-

taalisten interventioiden vaikuttavuut-

ta ja kustannusvaikuttavuutta kansan-

sairauksien ennaltaehkäisyssä, omahoidossa ja 

kuntoutuksessa. 

Digitaalisilla interventioilla tarkoitetaan ennal-

taehkäiseviä toimintamalleja, joissa hyödynne-

tään digitaalista teknologiaa. Näihin sisältyvät 

esimerkiksi sähköiset terveyspalvelut, mobii-

lisovellukset, internetin terveysaiheiset sivus-

tot ja palvelualustat sekä puettava terveys- ja 

hyvinvointiteknologia (mm. askelmittarit). 

Tekoälypohjaisilla menetelmillä tarkoitetaan 

esimerkiksi koneoppimista hyödyntäviä ter-

veys- ja hyvinvointisovelluksia, jotka käyttä-

jien tuottaman datan peruteella tuottavat yksi-

löllistä palautetta ja suosituksia. 

Tietoa kansansairauksien ennaltaehkäisyn 

kustannusvaikuttavuudesta on yhä enemmän, 

mutta näyttö digitaalisten interventioiden lisä-

hyödystä vaihtelee. Terveyskäyttäytymisen 

muutosten onnistumiselle keskeistä on moti-

vaatio, tavoitteiden asettaminen, omaseuranta 

ja sosiaalinen tuki. 

Digitaaliset interventiot, jotka pystyvät tuke-

maan näitä osa-alueita, tuovat todennäköisesti 

myös vaikuttavia terveystuloksia. Erityisesti 

liikunnan edistämisessä ja painonhallinnan 

tukena digitaalisilla interventioilla on ollut 

hyvä terveys- ja kustannusvaikuttavuus. Sa-

moin diabeteksen sekä kohonneen verenpai-

neen omahoidossa internet- ja mobiilipohjai-

set interventiot näyttäisivät olevan kustannus-

vaikuttavia. 

Kansansairauksien omahoidossa tuloksiin vai-

kuttavat muun muassa intervention kohde-

ryhmän taustatekijät, toimintakyky sekä sai-

rauden luonne. Myönteisiä tuloksia omahoi-

dossa käytetyistä teknologiaratkaisuista on 

saatu silloin, kun ne ovat osa kokonaisvaltaista 

hoitomallia. 

Yksittäisten sovellusten käyttäminen muista 

palveluista irrallisena ei todennäköisesti tuota 

toivottavia hyötyjä. Suositeltavampaa onkin 

rakentaa asiakasportaaleja ja palvelualustoja, 

jotka mahdollistavat moniammatillisen yhteis-

työn ja vuorovaikutuksen vertaisryhmien, ter-

veydenhuollon ja hyvinvointipalveluita tuotta-

vien tahojen välillä. 

Digitaalisten ratkaisujen kustannusvaikutta-

vuuden tarkastelu rajattiin raportissa kansan-

sairauksien ennaltaehkäisyyn ja omahoitoon 

liittyviin interventioihin. Näin ollen kantaa ei 

oteta niihin kustannushyötyihin, joita digitaa-

lisella teknologialla ja tekoälyllä voidaan saa-

vuttaa terveydenhuollon monissa muissa vai-

heissa ja kliinisessä hoitotyössä. 

Tällaisia esimerkkejä ovat muun muassa diag-

nostiikka, lääkehoidon optimointi, potilastieto-

järjestelmien tehokas käyttö, päätöksenteon 
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tukijärjestelmät ja riskiryhmien tunnistami-

nen suurista data-aineistoista. 

Tekoälypohjaisten hyvinvointi- ja omahoito-

palveluiden kustannusvaikuttavuudesta on 

osittain ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä. 

Näiden teknologioiden käyttöönotto on mur-

rosvaiheessa, joten arvioinnin pohjalta puuttu-

vat ennakkotapaukset. Jatkossa tarvitaan sys-

temaattista arviointia digitaalisista palveluista 

sekä niiden soveltuvuudesta eri kohderyhmille 

ja toimintaympäristöihin. 

1.2 Johdanto 

Kansansairauksiin luetaan laajoja väestöryh-

miä koskevat pitkäaikaissairaudet, jotka ovat 

myös yleisimpiä kuolinsyitä (THL, 2015). Eu-

roopassa kansansairauksien on arvioitu olevan 

syynä lähes 86 prosenttiin kuolemantapauk-

sista (Hawkens & Sassi, 2015). Yhteistä suurel-

le osalle näistä taudeista on sairastumisen ris-

kitekijöiden liittyminen elintapoihin ja -

oloihin. Merkittävimpiä suomalaisten kansan-

sairauksia ovat diabetes, sydän- ja verisuoni-

taudit, krooniset keuhkosairaudet, syöpätau-

dit, mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja lii-

kuntaelinten sairaudet (THL, 2015). Myös 

muistisairaudet yleistyvät. 

Kuusi tunnettua riskitekijää kroonisille sai-

rauksille ovat tupakointi, epäterveellinen ra-

vitsemus, vyötärölihavuus, korkea verenpaine, 

liian vähäinen liikunta ja runsas alkoholin-

käyttö. Näiden tekijöiden arvioidaan aiheutta-

van yli puolet kansansairauksiin liittyvistä 

ennenaikaisista kuolemista (Muller ym., 

2016). Elintavoilla voidaan kuitenkin tehok-

kaasti puuttua kansansairauksien riskitekijöi-

hin. Esimerkiksi terveellisen ravitsemuksen, 

liikunnan lisäämisen, painonpudotuksen ja 

tupakoinnin lopettamisen avulla riski sairas-

tua diabetekseen seuraavan 10 vuoden aikana 

voi laskea 30–50 prosenttia (Lindström ym., 

2013). Parhaimmissa tapauksissa jo havaitut 

diabeteksen oireet voivat poistua kokonaan 

elintapamuutosten myötä (Uusitupa & Musta-

joki, 2018). 

Kansansairauksien yhteiskunnallisten kustan-

nusten on arvioitu olevan Suomessa vuosittain 

useita miljardeja euroja. Terveydenhuollon 

kokonaiskustannukset olivat vuonna 2015 

noin 20 miljardia euroa, josta erikoissairaan-

hoidon ja perusterveydenhuollon menot kat-

toivat yli puolet (10,6 mrd/€) (Matveinen, 

2018). Suomessa terveydenhuollon kokonais-

kustannukset ovat olleet jatkuvassa kasvussa 

viimeisten vuosikymmenten aikana. Kulujen 

hillitsemiseksi terveydenhuoltoa on pyritty 

uudistamaan rakenteellisesti sekä siirtämään 

painopistettä terveyden edistämiseen ja sai-

rauksien ennaltaehkäisyyn.  

Terveyden edistämisen ja kansansairauksien 

ennaltaehkäisyn kustannusvaikuttavuudesta 

kertyy jatkuvasti lisätietoa. Haasteena vaikut-

tavuuden arvioinnissa on ollut terveyden edis-

tämisen toiminnan ja ennaltaehkäisyn monita-

hoisuus ja syy-seuraussuhteiden osoittaminen. 

Pitkä viive toimenpiteiden ja vaikutusten välil-

lä hankaloittaa terveyden edistämisen tulok-

sellisuuden arviointia. Terveyden edistämisellä 

eli promootiolla tarkoitetaan terveyttä tuke-

vien elintapojen mahdollistamista ja tukemista 

yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason toimilla. 

Promotiiviset toimet ulottuvat laajasti useille 

yhteiskunnan toimialoille, eivätkä rajaudu 

vain terveydenhuoltoon. Ennaltaehkäisy eli 

preventio taas voidaan jakaa primaari, sekun-

daari ja tertiaaritasoille. Prevention ensimmäi-

sen tason tavoite on ennaltaehkäistä sairauk-

sien ilmaantuminen, toisen estää sairauden 

paheneminen riskitekijöitä poistamalla ja kol-

mannen parantaa kroonisesti sairaiden työ- ja 

toimintakykyä sekä elämänlaatua esimerkiksi 

kuntoutuksen avulla (Savola & Koskinen–

Ollonqvist, 2004). 
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THL:n mukaan kroonisia sairauksia ennalta-

ehkäisevissä käytännöissä on huomattavia 

puutteita (Koski, 2015a). Sairauksien ennalta-

ehkäisyssä kehitystarpeiksi on tunnistettu ris-

kitekijöiden seuranta (mm. kirjaaminen), ko-

konaisriskin arviointi, elämäntapamuutosten 

tukeminen, yksilöllisen ohjauksen tehokkaam-

pi tarjoaminen sekä ennaltaehkäisevän työn 

koordinointi (Koski, 2015a). Monissa kunnissa 

esimerkiksi ravitsemus- ja liikuntaneuvontaan 

kohdennetut resurssit ovat niukat tai palvelua 

ei ole tarjolla lainkaan. Lisäksi hoitoketjut ovat 

pirstaleisia ja vain pieni osa kansantauteja 

sairastavista saa tarvitsemaansa kuntoutusta 

(Koski ym., 2015a). Terveyden edistämiseen 

kohdennetun tuen määrä on lisääntynyt ter-

veydenhuollon menojen kasvaessa, mutta 

summa on edelleen pieni verrattuna sairauden 

hoitokustannuksiin. (Matveinen, 2018; STM 

2017). 

Tässä teoksessa tarkastellaan yleisimpien kan-

sansairauksien ennaltaehkäisyn taloudellisia 

vaikutuksia sekä esitetään sovellusesimerkkejä 

digitaalisen teknologian käytöstä terveyden 

edistämisessä ja kansansairauksien ennaltaeh-

käisyssä. Katsaus perustuu kansainväliseen ja 

suomalaiseen tutkimuskirjallisuuteen ja asian-

tuntijaraportteihin. Aikaisemmissa raporteissa 

on arvioitu kansansairauksien kustannuksia ja 

kustannusvaikuttavia interventiomenetelmiä, 

mutta tietoa erityisesti digitaalisen teknologi-

an odotetusta lisäarvosta on  vähemmän (mm. 

Reini & Honkatukia, 2016; Vasankari ym., 

2018). Digitaalisilla interventioilla tarkoitetaan 

tässä teoksessa esimerkiksi sähköisiä terveys-

palveluja, mobiilisovelluksia, internetin ter-

veysaiheisia sivustoja ja puettavaa terveys- ja 

hyvinvointiteknologiaa (mm. askelmittarit, 

verenpaine- ja verensokerimittarit), joita hyö-

dynnetään terveyden edistämisen ja omahoi-

don tukena. Lisäksi käsitellään etäteknologiaa, 

joka pitää sisällään myös muun muassa puhe-

limitse tai tekstiviesteillä toteutetut terveysoh-

jelmat ja interventiot. 

Kirjallisuushaku kansansairauksien ennaltaeh-

käisyn ja omahoidon interventioiden kustan-

nusvaikuttavuudesta on rajattu pääosin vuosi-

na 2010–2018 julkaistuihin tutkimuksiin. Kat-

saukseen valittiin sekä systemaattisia kirjalli-

suuskatsauksia, meta-analyyseja että yksittäi-

siä interventiotutkimuksia (Kaasalainen & 

Neittaanmäki 2018). Arviot kustannusvaikut-

tavuudesta on tehty korkean tulotason maissa 

toteutettujen tutkimusten perusteella. Kirjalli-

suuskatsaus ei ole systemaattinen, mutta an-

taa yleiskuvan ennaltaehkäisyn vaikuttavuu-

desta ja kustannusvaikuttavuudesta. Tutki-

musten heterogeenisuuden vuoksi myös näy-

tön aste vaihtelee, eikä tähän katsaukseen pe-

rustuen voida tehdä suoria toimenpidesuosi-

tuksia. 

1.3 

Kansansairauksien                                

riskitekijät ja ennaltaehkäisy 

Terveydentilan kehitys ja sairastavuus 

Pitkällä aikavälillä suomalaisten terveys on 

kehittynyt myönteiseen suuntaan. Esimerkiksi 

sydän- ja verisuonitautien sairastuvuus on 

laskenut. Kansalaisten ruokavalio sisältää ny-

kyisin vähemmän kovaa rasvaa kuin 1970-

luvulla ja myös tupakointi on vähentynyt. Joi-

denkin elintapojen, kuten suolan ja kovan ras-

van saannin osalta pitkään jatkunut suotuisa 

kehitys näyttää kuitenkin pysähtyneen 2010-

luvulla (Helldan ym., 2015; Koponen ym., 

2018). Huolestuttavaa on myös lihavuuden ja 

masennusoireiden yleistyminen sekä toiminta- 

ja työkyvyn myönteisen kehityksen pysähty-

minen. Erityiskorvattavien lääkkeiden käyttöä 

koskevien tilastojen mukaan diabetes on yleis-
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KUVA 1: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut yli 40 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä. 

tynyt ja myös depressiolääkkeiden käyttö on 

kaksinkertaistunut vuosien 1994–2011 välillä 

(kuva 1). 

Kroonisten sairauksien arvioidaan olevan syy-

nä noin 85 prosenttiin kuolemista Euroopan 

Unionin maissa (Brennan ym., 2018). Kiiski-

sen ym. (2008) mukaan, mikäli suomalaisten 

kolesterolitaso olisi keskimäärin alle 5,2 

mmol/l puolet sydän- ja verisuonitaudeista 

voitaisiin ehkäistä. Verenpainetasoa laskemal-

la (alle 140/90 mmHg) 60 prosenttia aivove-

renkierron häiriöistä olisi mahdollista ehkäis-

tä. Jos useimpien riskitekijöiden ilmaantuvuus 

alenisi korkeasti koulutettujen tasolle, sairas-

tavuus edellä esitettyihin kansansairauksiin 

vähenisi väestötasolla 20–40 prosenttia 

(Kiiskinen ym., 2008). Myös moni tuki- ja lii-

kuntaelinsairauksista, enemmistö keuhkoah-

taumataudista ja useat syövät voitaisiin välttää 

riskitekijöihin puuttumalla. Suositusten mu-

kaiset elintavat vähentäisivät osaltaan tauti-

taakkaa myös muistisairauksien ja masennuk-

sen osalta (Vuori, 2015). 

Huolimatta paremmasta hoidosta ja riskiteki-

jöiden tunnistamisesta kansantauteihin sairas-

tuvien tai riskissä olevien määrä on edelleen 

korkea (Koponen ym., 2018). Yleisimpiä kan-

santauteja ovat diabetes, sydän- ja verisuoni-

sairaudet, astma ja krooniset keuhkosairaudet, 

syöpätaudit, mielenterveyden ongelmat sekä 

tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Tietoa sai-

rauksien yleisyydestä ja kehityksestä saadaan 

useista lähteistä, kuten Terveyden- ja hyvin-

voinnin laitoksen ylläpitämästä hoitoilmoitus-

rekisteristä, väestötutkimuksista (mm. Ter-

veys-2000) ja Kelan lääkekorvaustiedoista. 

Kaikkia tietoja ei kuitenkaan kirjata tervey-

denhuollossa, minkä vuoksi väestötutkimukset 

ovat tärkeitä tiedonlähteitä. Esimerkiksi Fin-

Terveys 2017 -tutkimus kertoo suomalaisten 

terveyskäyttäytymisestä ja riskitekijöistä 

(taulukko 1). 

1.4 

Kansansairauksien riskitekijät 

Liikunta 

Liikunnan myönteiset vaikutukset kansanter-

veydelle ovat mittavat. Säännöllinen liikunnan 

harrastaminen vaikuttaa lähes kaikkiin kroo-

nisten sairauksien riskitekijöihin. Liikunnan 
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  Miehet Naiset 

  Perusas-

te 

Kes-

kiaste 

Korkea-

aste 

Perusas-

te 

Keskias-

te 

Korkea-

aste 

Käyttää hedelmiä ja kas-

viksia useita kertoja päi-

vässä 

8,6 7,3 11,5 12,7 16,5 23,3 

Harrastaa vapaa-ajan lii-

kuntaa 

57,1 72,1 80,1 62,7 68,3 74,3 

Lihava 35,4 32,3 30,2 31,9 31,3 23,2 

Pitkäaikainen sairaus 56,3 51,2 46,9 61,8 57,6 53,2 

Kohonnut verenpaine tai 

verenpainelääkitys 

62,9 57,1 52,9 57,9 50,2 46,3 

Kohonnut LDL-kolesteroli 

(>5 mmol/l) 

54,3 52,9 52,6 48,5 55,7 52,7 

Sepelvaltimotauti 15,2 12,6 12,7 12,6 7,2 7,1 

Kohonnut sepelvaltimo-

tauti tai aivohalvausriski 

57,3 41,7 34,5 23,5 11,8 7,8 

Diabetes 15,9 13,4 13,3 12,2 9,3 8,2 

Astma 10,7 10,1 9,4 16,0 15,2 12,3 

Keuhkoahtaumatauti 7,6 5,8 3,2 3,4 3,4 2,1 

TAULUKKO 1: Yli 30-vuotiaiden suomalaisten terveyskäyttäytymiseen ja terveydentilaan liittyviä tekijöitä 

koulutusryhmittäin. Lähde: FinTerveys 2017 -tutkimus. 

hyödyt on osoitettu niin ennenaikaisen kuol-

leisuuden vähentämisessä kuin myös sydän- ja 

verisuonitautien, kohonneen verenpaineen, 

tyypin 2 diabeteksen, rinta- ja suolistosyövän, 

masennuksen sekä kaatumistapaturmien en-

naltaehkäisyssä (Lee ym., 2012). Riittävällä 

liikunnalla voisi olla ennaltaehkäistävissä noin 

20 prosenttia pitkäaikaissairauksista (Ding 

ym., 2016). 

Liikuntasuositukset aikuisväestölle kehottavat 

harrastamaan reipasta liikuntaa (mm. ripeä 

kävely, pyöräily, uinti) vähintään 150 minuut-

tia viikossa tai rasittavaa liikuntaa (mm. juok-

su, reipas hiihto, raskaat pallopelit) 75 mi-

nuuttia viikossa sekä lihaskuntoa ja liikehallin-

taa kehittävää liikuntaa kahdesti viikossa 

(UKK-instituutti, 2009). Suomalaisista vain 

joka kolmas liikkuu suosituksiin nähden riittä-

västi kestävyysliikunnan osalta. Kaikilta osin 

riittävästi liikkuvia arvioidaan olevan vain 

noin 15 prosenttia (Murto ym., 2017; Husu 

ym., 2018). 

Uusimman väestötutkimuksen mukaan noin 

puolet suomalaisista ilmoittaa liikkuvansa kes-

tävyysliikuntasuosituksen mukaan, mutta hie-

man alle kolmasosa yli 30-vuotiaista ei harras-

ta lainkaan vapaa-ajan liikuntaa (Borodulin 

ym., 2018). Liikunta-aktiivisuudessa on myös 

selkeitä koulutusryhmittäisiä eroja (taulukko 

1). Tilastot osoittavat, että yli neljännes vähän 

koulutetuista ei liiku lainkaan vapaa-ajallaan. 

Korkeasti koulutetuista vastaava osuus on vain 

noin 14 prosenttia (Borodulin ym., 2018). 

Ravitsemus 

Monipuolinen ja energiankulutukseen suh-

teutettuna sopiva ruokavalio tukee normaali-

painon ylläpitoa ja hyvää kokonaisterveyttä 
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Ravitsemus on tärkeä osa monien kansansai-

rauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Diabetes- 

ja sydänsairauksien sekä suolistosyövän il-

maantuvuuteen ravitsemuksella on selkeä yh-

teys. Terveellisellä ravitsemuksella voidaan 

vähentää myös muistisairauksien riskiä ja li-

hasvoiman heikkenemisestä. Ikääntyneen vä-

estön vajaaravitsemuksen ehkäisy ja varhai-

nen tunnistaminen on tärkeää toimintakyvyn 

ja terveyden ylläpitämiselle. Vajaaravitsemuk-

sen on arvioitu pidentävän sairaalajaksoja 3–4 

päivää. Muun muassa pitkäaikaissairailla, ko-

tihoidon tai asumispalveluiden asiakkailla on 

havaittu kohonnut riski vajaaravitsemukselle. 

(Vaalto, 2012.) 

Ravitsemussuositukset kehottavat noudatta-

maan kasvisvoittoista ruokavaliota, jossa noin 

50–75 % energiasta tulee hiilihydraateista,    

15–35 % rasvoista ja 10–15 % proteiineista. 

Suosituksena on välttää puhdistettuja vilja-

tuotteita, lisättyä sokeria, prosessoitua lihaa, 

tyydyttyneitä rasvoja ja transrasvoja sekä suo-

laa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 

VRNK, 2014). Epidemiologisten tutkimusten 

perusteella on arvioitu, että mikäli kaikki nou-

dattaisivat suosituksia terveellisestä ravitse-

muksesta, ennenaikainen kuolleisuus kroonis-

ten sairauksien vuoksi voisi vähentyä 15–25 

prosenttia (Fouranzfar ym., 2016; Whiteman 

ym., 2017). 

Ylipaino 

Ylipaino altistaa esimerkiksi rasva- ja sokerita-

sapainon häiriöille, kohonneelle verenpaineel-

le, tuki- ja liikuntaelinongelmille ja diagnosoi-

tavissa oleville kansansairauksille (Lihavuus: 

Käypä hoito- suositus, 2013). FinTerveys 

2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisista yli 

30-vuotiaista miehistä 72 % on vähintään yli-

painoisia (BMI>25 kg/m2) ja naisista 63 %. 

Lihavia (BMI>30 kg/m2) on joka neljäs aikui-

nen ja vyötärölihavuuden kriteerit täyttyvät 

lähes puolella aikuisista (Lundqvist ym., 

2018). Huolestuttavaa on ollut nuorten ikäryh-

mien ylipainon ja lihavuuden lisääntyminen 

(THL, 2018). Jo yläkouluikäisistä lähes joka 

viides on ylipainoinen tai lihava (THL, 2018). 

On arvioitu, että vuonna 2028 lihavia olisi kol-

mannes aikuisikäisestä väestöstä (THL, 2018). 

Vaikka lihavuus pahentaa monia sairauksia, 

laihduttaminen kohti normaalipainoa vähen-

tää tehokkaasti sairastumisriskiä ja jo ilmen-

neiden sairauksien oireita. Lihavuuden ensisi-

jainen hoito on elintapahoito energiansaantia 

vähentämällä ja liikuntaa lisäämällä. Esimer-

kiksi kestävyysliikunta ilman ruokavaliomuu-

toksia vähentää liikapainoa keskimäärin 1–2 

kg vuoden aikana, ja niukkaenergisen ruoka-

valion lisähyöty on 1–2 kg. Yksin ruokavalioon 

perustuvalla ohjauksella on saavutettu keski-

määrin 5–6 % painonpudotus vuoden aikana. 

(Lihavuus: Käypä hoito -suositus, 2013.) On 

arvioitu, että normaalipainon ylläpitäminen 

vähentäisi riskiryhmissä tyypin 2 diabeteksen 

esiintyvyyttä jopa 60 prosentilla (Kiiskinen 

ym., 2008). 

Painonhallintaan ja lihavuuden ehkäisyyn vai-

kutetaan pääasiallisesti liikunnan ja ravitse-

muksen kautta. Laihduttaminen edellyttää 

elämäntapamuutoksia, joiden toteuttamiseen 

yksilö tarvitsee kokonaisvaltaista tukea. Liha-

vuuden hoito koostuu yksilön muutosvalmiu-

den sekä muutosta tukevien ja estävien tekijöi-

den kartoittamisesta, syömisen hallintaan ja 

terveellisen ruokavalion rakentamiseen liitty-

västä ohjauksesta sekä liikunnan lisäämisen 

tuesta. Onnistuneeseen painonpudotukseen ja 

hallintaan tarvitaan yleensä moniammatillista 

tukea sekä säännöllistä yksilö- tai ryhmäoh-

jausta. (Aikuisten lihavuus: Käypä hoito-suosi-

tus, 2015) 



 Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa, Vol. 3 15 

Tupakointi 

Keuhkosyövän riski nousee tupakoitsijoilla 

noin 15-kertaiseksi tupakoimattomiin verrat-

tuna, ja tupakointi lisää myös muiden syöpä-

tyyppien todennäköisyyttä. Tupakointi on 

merkittävä riskitekijä muun muassa syöpä-

taudeille, kohonneelle verenpaineelle sekä 

hengityselinsairauksille (mm. COPD, astma). 

Keuhkoahtaumatautia sairastavista yhdeksän 

kymmenestä on tupakoitsija. (Tupakka- ja 

nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito: Käypä-

hoito suositus, 2018). Tupakointi vaurioittaa 

verisuonten seinämiä, jolloin sepelvaltimotau-

din ja sydäninfarktin riski kasvaa. Tupakointi 

myös lisää tyypin 2 diabeteksen riskiä ja kiih-

dyttää diabetekseen liittyvien mikro- ja mak-

roverisuonistokomplikaatioiden kehittymistä. 

Tupakoinnilla on lisäksi lukuisia muita haitta-

vaikutuksia, kuten kohonnut infektioriski, 

suun terveysongelmat, astma- ja allergiaongel-

mien yleisyys, riski osteoporoosille ja välilevy-

jen rappeumalle sekä yhteys selkäkipuihin. 

Tupakoimattomuuden myötä vähintään 15 

prosenttia diabetestapauksista, 20 prosenttia 

sydän- ja verisuonisairauksista ja 40 prosent-

tia kaikista syöpätaudeista olisi vältettävissä 

(Vähänen ym., 2015). 

Alkoholi 

Alkoholin haittoja ovat muun muassa sydän- 

ja verisuonitaudit, aivosairaudet, maksasai-

raudet ja syöpätaudit. Lisäksi alkoholin liialli-

nen käyttö aiheuttaa ongelmia kognitiivisille 

toiminnoille, oppimiselle, lasten kasvulle ja 

kehitykselle sekä laajemmin koko yhteiskun-

nalle heikentämällä turvallisuutta ja työllisyyt-

tä. (Jääskeläinen, 2016; Alkoholiongelmaisen 

hoito: Käypä hoito -suositus, 2015.) Alkoholin 

runsas käyttö lisää verenpainetaudin riskiä  

1,6–4 -kertaiseksi ja etenkin diabeetikoilla hy-

poglykemian riski kasvaa. Energiansaanti 

myös lisääntyy, mikä voi edistää liikapainon 

kertymistä. Alkoholin käytön myötä lisäänty-

vät muun muassa nielu-, kurkunpää-, ruoka-

torvi-, maksa- ja suolistosyöpien riskit sekä 

naisilla rintasyöpäriski. 

Vuonna 2017 suomalaisilla alkoholin koko-

naiskulutus väheni 4,4 % edelliseen vuoteen 

verrattuna, mikä tarkoitti, että jokaista 15 

vuotta täyttänyttä asukasta kohti kokonaisku-

lutus sataprosenttisena alkoholina oli 10,3 lit-

raa (Jääskeläinen & Virtanen, 2018). Pitkän 

aikavälin seurannassa kokonaiskulutus oli 

korkeimmillaan 12,7 litrassa vuonna 2005. 

Vuoteen 2017 kokonaiskulutus on laskenut 12 

vuodessa noin 19 prosentilla. Tämän kehityk-

sen jatkuessa voisi vuonna 2030 kokonaisku-

lutuksen odottaa olevan 8,4 litraa henkilöä 

kohden (Jääskeläinen & Virtanen, 2018). 

Kansainvälisen arvion mukaan alkoholin liika-

käyttö lisää kokonaiskuolleisuutta noin 4 pro-

sentilla ja sairastavuutta 4–5 prosenttia (Rehm 

ym., 2009). Alkoholin arvioidaan aiheuttavan 

syöpätyypistä riippuen 15–40 % syövistä 

(Whiteman ym., 2015). Nykyisellä kulutuksella 

alkoholin odotetaan aiheuttavan Pohjoismais-

sa 1,5 miljoonaa syöpäkuolemaa vuoteen 2045 

mennessä. Jos alkoholinkäyttö loppuisi koko-

naan vuonna 2016, olisi ehkäistävissä 12898 

syöpätapausta seuraavan 30 vuoden aikana. 

Mikäli kohtuullinenkin alkoholinkäyttö puolit-

tuisi, vältettäisiin noin 3000 syöpätapausta 

vuoteen 2045 mennessä. (Andersson ym., 

2018.) Kaikkiaan noin 33 000 suomalaista 

sairastui syöpään vuonna 2015 (Syöpä-järjes-

töt, 2018). 

1.5 

Riskitekijät ja kansansairauksien     

kustannukset 

Ylipaino, liian vähäinen liikunta, epäterveelli-

nen ravitsemus, tupakointi ja alkoholin käyttö 
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ovat kansansairauksien riskitekijöitä, joiden 

merkitys korostuu myös hoitokustannusten 

arvioinnissa. Kaikkiaan kansansairauksien 

hoitoon käytetään vuosittain useita miljardeja 

euroa ja epäsuorien kustannusten kanssa kus-

tannukset nousevat lähes 17 miljardiin euroon 

(Vasankari ym., 2018). Yhteiskunnallisiin kus-

tannuksiin tulevat mukaan terveyspalvelujen 

käytön lisäksi välilliset kustannukset esimer-

kiksi työn tuottavuuden alenemasta. Suurim-

mat yhteiskunnalliset kustannukset on arvioi-

tu aiheutuvan mielenterveyden häiriöistä, tu-

ki- ja liikuntaelinsairauksista, sydän- ja veri-

suonitaudeista sekä diabeteksen hoidosta. Sai-

rausryhmittäiset kustannukset ovat kuitenkin 

osin päällekkäisiä, joten tarkka kustannusten 

vertailu eri sairausryhmien välillä ei ole miele-

kästä. Toisaalta, kansansairauksien riskitekijät 

ovat yhteisiä, joten ennaltaehkäisyllä on mah-

dollista vaikuttaa samanaikaisesti useiden sai-

rauksien ilmaantuvuuteen. 

Liian vähäisen liikunnan seurausten on arvioi-

tu maksavan suomalaiselle yhteiskunnalle 

vuosittain 3,2–7,5 miljardia euroa, josta ter-

veydenhuollon osuus on 1,4–2,8 miljardia eu-

roa (Vasankari ym., 2018). On arvioitu, että 

mikäli liian vähän liikkuvien määrä väestössä 

vähenisi noin 75 prosentista 50 prosenttiin, 

kustannusvaikutukset olisivat vuosittain 1,4 

miljardia euroa (Vasankari ym., 2018). Tupa-

koinnin kustannukset maailmantaloudelle 

ovat vuositasolla arviolta 430 miljardia euroa 

(Townsend, 2015). Suomessa tupakoinnin vä-

littömät menot vuonna 2012 olivat 290–294 

miljoonaa euroa, ja välillisten kustannusten 

mukaan laskeminen nostaa vuosittaiset kus-

tannukset noin 1,5 miljardiin euroon 

(Vähänen, 2015). Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen mukaan vuonna 2012 liiallisen alko-

holin käytön yhteiskunnalliset kustannukset 

olivat yli 2 miljardia euroa (Jääskeläinen, 

2016).  

Suomessa noin 550 000 henkilöä sairastaa 

tyypin 2 diabetesta (Suomen lääketilasto 

2016; Reini & Honkatukia 2017; Tyypin 2 dia-

betes: Käypä hoito-suositus, 2018). Vuoden 

2010 Diabetesbarometrin mukaan tyypin 2 

diabeetikoiden määrä kasvoi vuosien 1995–

2007 välillä 77 prosenttia ja määrän ennakoi-

daan kaksinkertaistuvan 12 vuoden välein 

(Koski ym., 2010). Tämän perusteella vuonna 

2030 jopa miljoona suomalaista voisi sairastaa 

tyypin 2 diabetesta. Diabeteksen suorat kus-

tannukset terveydenhuollolle ovat vuosittain 

noin 834 miljoonaa euroa, mutta kokonaisuu-

dessaan diabetes maksaa yhteiskunnalle vuo-

sittain noin 3,4 miljardia euroa. Yhden diabe-

tespotilaan hoitokustannukset ovat ilman lii-

tännäissairauksia 3 036 euroa ja liitännäissai-

rauksineen keskimääräinen kustannus nousee 

yli kaksinkertaiseksi (7069€/vuosi) 

(Diabetesliitto, 2017). 

Sydän- ja verisuoniperäisiin sairauksiin 

lukeutuvat muun muassa sepelvaltimotauti, 

sydämen vajaatoiminta ja aivoverenkiertohäi-

riöt. Ennenaikainen kuolleisuus sydän– ja ve-

risuonitauteihin on vähentynyt 70-luvulta jopa 

80 prosenttia (Mäkijärvi, 2014). Sydän- ja ve-

risuonitautien hoidon suorien kustannuksien 

arvioidaan olevan vuosittain noin 2 miljardia 

euroa (Wilkins ym., 2017). Lisäksi kustannuk-

sia aiheutuu välillisesti työkyvyttömyydestä ja 

sairauspäivärahoista sekä työn tuottavuuden 

alenemisesta. Kokonaisuudessaan sydän- ja 

verisuonitautien kustannukset yhteiskunnalle 

ovat vuosittain 3–4 miljardia euroa (kuva 2). 

Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävimpiä 

syitä pitkiin sairaspoissaoloihin, ja näin ollen 

yhteiskunnalle kalliita sairauksia (Blomgren, 

2016). Kyselytutkimusten perusteella viidellä 

prosentilla väestöstä on jokin mielenterveyden 

häiriö, joista yleisimpiä ovat masennus ja 

ahdistushäiriöt. Finterveys 2017 -tutkimuk-
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KUVA 2: Kansantautien arvioidut kustannukset yhteiskunnalle Suomessa. 

sen mukaan vakavia masennusoireita on 13 

prosentilla naisista ja 8 prosentilla miehistä 

(Suvisaari ym., 2018). 

Yli 480 000 suomalaisella on käytössään ma-

sennuslääke. Työikäisten uupumus ja stres-

sioireet ovat myös lisääntyneet. Mielentervey-

den häiriöt aiheuttavat perusterveydenhuollol-

le noin 108 miljoonan vuosittaiset kustannuk-

set ja erikoissairaanhoidolle 391 miljoonan 

euron kulut. Mielenterveyden häiriöissä noin 

kaksi kolmasosaa kustannuksista kertyy ter-

veydenhuollon ulkopuolelta. Suurimmat kus-

tannukset kertyvät työkyvyttömyydestä ja sai-

raspäivärahoista. Mielenterveyden häiriöiden 

yhteiskunnallisiksi kustannuksiksi on arvioitu 

jopa 6 miljardia euroa vuodessa (Mieli -

hankekonsortio, 2018; Wahlbeck ym., 2018). 

Väestön keskimääräisen eliniän noustessa 

myös muistisairaudet lisääntyvät. Vähintään 

lievää tai keskivaikeaa muistisairautta sairas-

tavien määrän arvioidaan olevan jo yli 

190 000 henkilöä (THL, 2018). Noin 5 pro-

senttia 65 vuotta täyttäneistä käyttää Al-

zheimerin taudin hoitoon tarkoitettuja lääk-

keitä (THL, 2018). 

Tuki- ja liikuntaelinongelmat (TULE) ovat 

toinen yleinen syy sairaspoissaoloihin. Ylei-

simpiä TULE-ongelmia ovat alaselkäkipu, nis-

kakipu, olka- ja kyynärpääkipu, nivelreuma, 

polven ja lonkan nivelrikko (artroosi) sekä 

osteoporoosi. Lonkkamurtumat ovat vakava 

toimintakykyä heikentävä ongelma etenkin 

iäkkäillä. Lonkkamurtumat maksavat vuosit-

tain 180 miljoonaa euroa (Luustoliitto, 2018). 

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen yhteiskunnallisik-

si kustannuksiksi on arvioitu vuosittain 3–4 

miljardia euroa. Kelan tilastojen mukaan lääk-

keistä kertyi vuonna 2016 kuluja 54 miljoonaa 

euroa (Tuki- ja liikuntaelinliitto, 2018). 

Yleisimmät pitkäaikaiset keuhkosairaudet 

ovat astma ja keuhkoahtaumatauti (COPD). 

Astmaa sairastaa on noin 9,4 prosenttia ai-

kuisväestöstä ja lähes saman verran lapsista ja 

nuorista (Astma: Käypä hoito- suositus, 2012). 

Astmaan myönnettävien erityiskorvattavien 

lääkkeiden määrä on ollut kasvussa koko 1990

-luvun alusta alkaneen seurantajakson aikana. 

Keuhkoahtaumatautia sairastaa 2–3 prosenttia 

aikuisväestöstä (Keuhkoahtaumatauti: Käypä 

hoito, 2014). Arvio kroonisten keuhkosairauk-

sien aiheuttamista kustannuksista on 1–2 mil-

jardin euron välillä (Jantunen, 2014; Herse 

ym., 2015). 

Astma aiheuttaa yleisyytensä vuoksi enemmän 

kustannuksia, mutta keuhkoahtaumatautiin 

liittyy pahenemisvaiheita, jotka heikentävät 
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toimintakykyä ja vaativat intensiivisempiä 

hoitojaksoja.  

Yleisiä kansansairauksia ovat myös syöpätau-

dit (Seppä, 2016). Kaikkiaan noin 33 000 suo-

malaista sairastuu syöpään vuosittain. Syöpä-

järjestöjen arvion mukaan määrän odotetaan 

nousevan 43 000 vuoteen 2030 mennessä 

(Syöpäjärjestöt, 2018). Syöpätapausten määrä 

on kasvanut 10 vuoden aikana, mutta syövän 

hoidon kustannuksissa lisäys ei ole näkynyt 

samassa suhteessa. Yleisimmät syöpätyypit 

tunnistetaan entistä aikaisemmin, jolloin poti-

las paranee todennäköisemmin ja voidaan 

käyttää halvempia hoitomenetelmiä kuin pit-

källe edenneissä syövissä (Torkki ym., 2018). 

Syöpähoidot potilasta kohden voivat maksaa 

yli 23 000 euroa vuodessa, ja lisäksi sairaaloil-

le kustannuksia kertyy kalliista syöpälääkkeis-

tä, jotka saattavat maksaa jopa 60 000 euroa 

vuodessa yhtä potilasta kohden (Torkki ym., 

2018). 

1.6                                                            

Kustannusvaikutusten arviointi 

Kustannusvaikuttavuuden arviointia on kes-

keinen osa sekä terveyden edistämisen että 

terveydenhuollon toiminnan kehittämistä. 

Resurssien niukkuuden vuoksi on valittava 

tehokkaimmat toimet, joilla saavutetaan ta-

voitteet parhaalla kustannushyötysuhteella 

(Sintonen & Pekurinen, 2006, 249). Terveys-

taloudellisen arvioinnin perustana tulee olla 

yhteinen paras, jonka kriteereinä voidaan pi-

tää oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta 

(Sintonen & Pekurinen, 2006, 24). Vaikuttavin 

interventio ei läheskään aina ole kustannus-

vaikuttava ja toisaalta kustannusvaikuttava 

interventio voi olla tehoton, eettisesti kestä-

mätön tai soveltumaton yhteiskunnan sosiaali-

seen ja rakenteelliseen ympäristöön (McDaid 

ym., 2015). Esimerkiksi myyntikiellot ja lain-

säädäntö voisivat tehokkaasti vähentää epäter-

veellisten elintarvikkeiden kulutusta väestöta-

solla, mutta toisaalta periaatteet yksilön va-

paudesta ja markkinoiden itsesäätelystä eivät 

tue laajamittaisten rajoitteiden käyttöä länsi-

maissa (McDaid ym., 2015). Kustannusvaikut-

tavuuden arvioinnin tavoitteena on löytää ta-

sapaino saavutettavien terveystulosten ja vaa-

dittavien taloudellisten investointien välillä 

(kuva 3). 

Kustannusvaikuttavuuden arviointi on yksi 

taloudellisen arvioinnin muoto. Terveystalou-

dellisia arviointitapoja yhdistävä tekijä on kus-

tannusten vertaaminen vaihtoehtoiseen inter-

ventioon (esim. uusi toimintakäytäntö vs. van-

ha käytäntö/ei tehdä mitään) (Drummond 

ym., 2015, 3–5). Taloudellista arviointia tarvi-

taan, jotta voidaan 1) systemaattisesti vertailla 

eri interventiovaihtoehtoja ja niiden kustan-

nuksia, 2) määrittää, kuka investoinneista 

hyötyy ja kenelle mahdolliset lisäkustannukset 

kohdentuvat, 3) arvioida, mikä on hyötyjen 

mittakaava ja aikahorisontti sekä 4) tuottaa 

tietoa päätöksenteon tueksi (Drummond ym., 

2015, 2–5). 

Yleisimmät taloudellisen arvioinnin muodot 

ovat kustanusvaikuttavuusanalyysi (CEA), 

kustannusutiliteettianalyysi (CUA) ja kus-

tannushyötyanalyysi (CBA). Kustannusvai-

kuttavuusanalyysissa interventioiden tai toi-

mintamallien vertailusta saadut tulokset esite-

tään lisähyötyjen ja kustannusten suhteena 

siten, että terveydellisen arvon määritteenä 

ovat luonnolliset yksiköt, kuten saavutettu 

lisäelinvuosi, ehkäisty sairastapaus tai muutos 

verenpainearvoissa (Carias ym., 2018). Kus-

tannusutiliteettianalyysi on kustanusvaikut-

tavuusanalyysin erikoistapaus, jossa otetaan 

huomioon uuden terveydenhuollon menetel-

män tai intervention tuoma muutos elämän-

laadussa ja koetussa hyvinvoinnissa. Tervey-
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KUVA 3: Kustannusvaikuttavuuden arvioinnin nelikenttä. 

dellistä hyötyä ei mitata luonnollisissa yksi-

köissä vaan geneerisesti laatupainotettujen 

elinvuosien (QALY) avulla. 

Lisähyöty ilmaistaan yleensä kustannusten ja 

saavutettujen terveiden elinvuosien välisenä 

suhdelukuna Kustannusutiliteettianalyysi on 

yleisin menetelmä, jota käytetään päätöksen-

tekoa tukevassa taloudellisessa arvioinnissa 

(Drummond ym., 2015; Sintonen & Pekurinen, 

2006, 253– 254). 

Laatupainotettu elinvuosi (QALY) ilmaisee 

intervention vaikuttavuutta sekä laadullisesti 

että määrällisesti. Sairastavuudesta ja tauti-

taakasta puhuttaessa käytetään mittarina 

myös toimintakykypainotteista elinvuotta 

(Disability Adjusted Life Years=DALY), joka 

kuvaa sairauksien vuoksi menetettyjen tervei-

den elinvuosien määrää. DALY laskeminen 

eroaa QALY:sta siten, että DALY:n laskemises-

sa summataan yhteen sairauksien ja ennenai-

kaisen kuoleman vuoksi menetetyt elinvuodet, 

kun taas QALY:n laskemisessa kerrotaan elä-

mänlaadun paranemisen taso oletetuilla elin-

vuosien määrällä. Esimerkiksi, jos interventio 

tuottaa laatumittarilla arvioituna kolme lisä-

elinvuotta, joiden laatu on 0,8 (0=kuolema, 

1=täydellinen terveys) ja lisäksi viisi elinvuot-

ta, joiden laatu on 0,4, saavutetut QALY:t ovat 

4,4.  

QALY:a pidetään parhaana terveyshyödyn 

mittarina, sillä se ottaa huomioon eliniän pite-

nemisen lisäksi myös sen laadun (Laine, 

2014). Kustannusutiliteettianalyysissa QALY:n 

muutokset suhteutetaan syntyneisiin kustan-

nuksiin (Sintonen & Pekurinen, 2006, 254). 

Toisaalta QALY on saanut osakseen myös kri-

tiikkiä, sillä se ei ole kaikissa tilanteissa käyt-

tökelpoisin tai havainnollisin määre tukemaan 

käytännön toimeenpanoa (Carias ym., 2018). 

QALY:n laskemiseen käytettyjen elämänlaatu-

mittareiden välillä on huomattavia eroja, mikä 

vaikuttaa arvioinnin tuloksiin. Kustannusvai-

kuttavuuden arvioinnin tulkintaa vaikeuttavat 

myös erot sairauksien välillä. Sairauskohtai-

sesti on suositeltavaa käyttää myös spesifejä 

elämänlaatumittareita geneerisen arvioinnin 

rinnalla (Laine, 2014). 

Kustanusvaikuttavuus- ja kustannusutiliteetti-

analyysien tulosten esittämisessä käytetään 

usein inkrementaalista kustannusvaikutta-
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vuussuhdetta (ICER). Tämä kuvaa uuden ja 

vanhan hoitomuodon/toimintamallin kustan-

nusten erotuksen ja vaikuttavuuden suhdetta: 

                   
jossa C on hoidon kustannus ja E vaikutta-

vuus. Tarkastelemalla tämän suhdeluvun etu-

merkkejä, voidaan tehdä päätelmiä uuden toi-

mintamallin kustannusvaikuttavuudesta suh-

teessa vanhaan. Esimerkiksi uuden toiminta-

mallin ollessa sekä edullisempi että vaikutta-

vampi etumerkit ovat -/+ ja suhdeluku on 

negatiivinen. Tällöin toimintamallin käyttöön-

otolle on vahvat perusteet (Sintonen & Pekuri-

nen, 2006, 270–271.) 

Kustanushyötyanalyysi on kolmas yleinen 

taloudellisen arvioinnin muoto. Kustanushyö-

tyanalyysissa terveydellinen tai sosiaalinen 

nettohyöty arvioidaan rahassa vähentämällä 

toimenpiteiden tuottamasta lisähyödystä nii-

den toteuttamiseen vaaditut lisäkustannukset 

(Sanders ym., 2016). Sekä kustannus- että 

hyötyvaikutukset arvotetaan rahamääräisesti. 

Esimerkiksi vältetyt sairaspäivät tai saavutetut 

lisäelinvuodet voidaan arvioida rahallisesti, 

mikä joissakin tilanteissa voi selkeyttää re-

surssien kohdentamista koskevaa päätöksen-

tekoa. Rahamääräinen tarkastelu tekee kus-

tannushyötyanalyysin käytöstä kuitenkin 

myös kiistanalaisen (Sintonen & Pekurinen, 

2006, 253). Kustannushyötyjen arvottamiseen 

liittyy maksuhalukkuuden käsite, jolla tarkoi-

tetaan summaa, joka ollaan valmiita maksa-

maan saavutetusta terveyshyödystä. 

Kustannusvaikuttavuuden arviointiin sisältyy 

monia vaiheita ja huomioon otettavia muuttu-

jia (Bernell, 2016, 173–191). Aluksi on tehtävä 

kohderyhmän rajaus ja määriteltävä kustan-

nusvaikutusten tarkastelunäkökulma (esim. 

terveydenhuolto, yhteiskunta). Aikaisempien 

kokeellisten tai väestökohortteihin perustu-

vien tutkimusten kautta saadaan tietoa vertail-

tavien vaihtoehtojen terveysvaikutuksista ja 

kustannuksista. Usein kaikki tarvittavat tiedot 

eivät kuitenkaan ole ajan tasalla, jolloin tarvi-

taan kustannusten suhteuttamista hintatason 

muutoksiin (inflatointi). Kustannusvaikutta-

vuuden laskeminen todellisista kustannuksista 

ei aina ole mahdollista, minkä vuoksi joudu-

taan käyttämään aikaisemmasta tutkimuskir-

jallisuudesta kerättyjä vaikuttavuus- ja hinta-

tietoja. Yksi osa taloudellista arviointia on 

myös ennakoiva mallinnus, joka pyrkii tuotta-

maan tietoon perustuvia arvioita odotettavissa 

olevista kustannuksista. 

Erityisesti terveyden edistämisen kustannus-

vaikuttavuutta arvioitaessa on tarpeen tehdä 

tarkastelua interventioiden taloudellisista vai-

kutuksista pidemmällä aikavälillä. Interventi-

on välittömät kustannukset ja terveystulokset 

eivät usein kerro todellista hyötyä, sillä monet 

elämäntapoihin liittyvät vaikutukset ovat ha-

vaittavissa vasta vuosien tai vuosikymmenten 

päästä. Toisaalta kontrolloiduissa tutkimuksis-

sa saavutetut tulokset eivät useinkaan vastaa 

reaalimaailman vaikuttavuutta, sillä interven-

tiot ovat tavallisesti lyhytkestoisia ja intensiivi-

siä, eivätkä osallistujat kata kuin valikoituneen 

osan väestöstä. Ennakoitaessa myös uusien 

teknologioiden vaikutuksia kustannuskehityk-

seen ja terveyshyötyihin on tarpeen tehdä en-

nakoivaa mallinnusta (Caro ym., 2010). Ter-

veystaloustieteessä käytetään edellä mainittu-

jen syiden vuoksi kustannusvaikutusten arvi-

ointiin simulaatiomalleja, joiden avulla voi-

daan tuottaa tulevaisuutta ennakoivaa tietoa. 

Mallien taustalla voidaan käyttää nykytilaa 

kuvaavia epidemiologisia tietoja sairastavuu-

desta, interventioiden vaikuttavuudesta ja en-

nusteita esimerkiksi väestörakenteen kehityk-

sestä. Kansanterveyden edistämisohjelmien 

taloudellinen arviointi eroaa monin tavoin 

kliinisten tutkimusten arvioinnista, joissa olo-

suhteet ovat vakioidut ja kohderyhmä rajattu 

(Edwards ym., 2013). 



 Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa, Vol. 3 21 

Kustannusvaikuttavuuden laskemiseksi on 

esitetty suosituksia, joilla pyritään takaamaan 

arvioinnin laatu ja vertailtavuus. Yhtenäisiä 

käytäntöjä ei kuitenkaan ole, joten tulosten 

esittämismuoto tulee harkita tapauskohtaisesti 

(Carias ym., 2018). Tulosten raportoinnissa 

tavoitteena on tiedon sovellettavuus käytän-

töön ja päätöksenteon tueksi. Taloudellisen 

arvioinnin tulokset eivät silti osoita, onko jo-

kin toimintatapa tai hoito käytännön toteutuk-

sessa mielekäs tai eettisesti kestävä. Monissa 

tapauksissa on mielekästä ottaa mukaan eri 

vaihtoehtojen vertailuun myös tilanne, jossa ei 

tehdä mitään, jotta voidaan erottaa suhteelli-

nen taloudellinen hyöty uusien toimintatapo-

jen käyttöönotosta. Taloudelliseen arviointiin 

myös käytettävissä olevan aineiston laatu ja 

kustannustietojen laskemiseen valittu näkö-

kulma vaikuttavat tiedon sovellusarvoon. 

Tässä teoksessa esitetyt interventioiden kus-

tannukset ja kustannusvaikuttavuussuhteet on 

inflatoitu vastaamaan vuoden 2018 euron ar-

voa. Näin saadaan suhteutettua interventioi-

den kustannukset ajan suhteen, mutta kustan-

nusarvioissa ei voida ottaa kantaa teknologian 

kustannustason muutokseen tai mahdolliseen 

käytettävyyden paranemiseen. Nämä tekijät 

voivat vaikuttaa tarvittaviin resursseihin, 

käyttäjien kokemukseen, odotettaviin käyttäy-

tymisen muutoksiin ja vaikuttavuuteen sekä 

arvioon elämänlaadun paranemisesta. 

1.7                                                             

Digitaalinen teknologia terveyden    

edistämisessä ja sairauksien                     

ennaltaehkäisyssä 

Terveysteknologian käsitteitä                      

ja sovelluskohteita 

Terveydenhuollon kehittämisessä digitaalisten 

ratkaisujen mahdollisiksi hyödyiksi on tunnis-

tettu yksilöllisempien ja laadukkaampien pal-

veluiden tarjoaminen, kustannustehokkuuden 

parantaminen, resurssien tehokkaampi käyttö 

ja informaation prosessointi, tiedonkulun pa-

raneminen sekä näiden muutosten myötä po-

tilaiden parempi hoito ja oikea-aikainen palve-

lu. Esimerkkejä terveydenhuollon digitaalisista 

ratkaisuista ovat sähköiset lomakkeet- ja ter-

veystarkastukset, oirearviot ja potilas- ja väes-

tötietoihin perustuvat riskianalyysit yksilö- ja 

väestötasolla sekä erilaiset asiakkaille lähetet-

tävät muistutukset ja etäyhteydenpito (WHO, 

2010). Monet digitaaliset ratkaisut soveltuvat 

sekä ennakoivaan terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen ennaltaehkäisevästi että omahoi-

don tueksi. Esimerkkejä monikäyttöisistä digi-

talisista ratkaisuista ovat mobiilisovellukset, 

omaseurantamittarit ja internetissä toimivat 

terveyden ylläpitoa kokonaisvaltaisesti tukevat 

palvelualustat. Sijaintitietoja ja paikannusta 

voidaan myös käyttää terveyden ylläpitoa tu-

kevissa sovelluksissa (mm. liikuntamittarit, 

pelilliset sovellukset) (Goncalyes-Bradley ym., 

2018; Rao ym. 2018).  

Digitaalinen teknologia ja reaaliaikaisesti päi-

vittyvä tieto tuovat uusia mahdollisuuksia hy-

vinvointipalveluiden kehittämiseen ja enna-

koivaan terveydenhuoltoon. Tehokkaampien 

analyysityökalujen avulla eri lähteistä kerättä-

vää ja kumuloituvaa tietoa voidaan hyödyntää 

terveyden edistämisessä ja hoitotyössä entistä 

monipuolisemmin (Fogel & Kvedar, 2018; 

Shafqat ym., 2018). Kansalaisille on jo nyt tar-

jolla terveys- ja hyvinvointisovelluksia, mitta-

reita käyttäytymisen seurantaan, palvelualus-

toja (mm. vertaistuen ja yksilöllisen tiedon 

hakemiseen), digitaalista hyvinvointivalmen-

nusta sekä etälääkäri- ja verkkovastaanottoja 

(mm. Greenwood ym., 2017; Lunde ym, 2018; 

Vähäkainu & Neittaanmäki, 2018). Vuorovai-

kutusta, palautteen reaaliaikaisuutta ja palve-

lun saavutettavuutta lisäävien tekijöiden on 

osoitettu edistävän motivaatiota omasta ter-
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veydestä huolehtimiseen ja hoitoon sitoutu-

mista (Greenwood ym., 2017; Hanlon ym., 

2017). 

Terveysteknologian yhteydessä esille nousevat 

usein käsitteet eHealth, telehealth ja mHealth, 

joita käytetään monesti toisiaan korvaavina, 

mutta joiden sisällöissä on myös eroja. 

eHealth on kattokäsite, joka tarkoittaa laajasti 

tieto- ja viestintäteknologian käyttöä tervey-

teen liittyvässä toiminnassa, kuten terveyden-

huollon palvelujen toteuttamisessa, väestön 

terveydentilan seurannassa, terveystiedon 

välittämisessä, terveyskasvatuksessa ja tutki-

muksessa (WHO, 2005). Telehealth voidaan 

ymmärtää etäyhteydellä toteutettavana ter-

veydenhoitona, jossa käytetään esimerkiksi 

puhelinta, sähköpostia tai videoyhteyttä. Tele-

lääketieteessä (telemedicine) teknologian 

käytön tavoitteet liittyvät erityisesti sairauden 

diagnostiikkaan ja hoitoon, esimerkiksi etämo-

nitoroinnin, hoito-ohjeiden räätälöinnin tai 

diagnostiikkaa tukevien päätöksentekojärjes-

telmien avulla. (WHO. 2010). 

Mobiiliterveys (mHealth) tarkoittaa kannetta-

vien laitteiden ja niihin liittyvien sovellusten 

käyttöä terveydenhuollon tarpeisiin tai yksilöi-

den omatoimisen terveyden ylläpitämiseen. 

Mobiileille terveysteknologian ratkaisuille on 

ominaista käytön riippumattomuus ajasta ja 

paikasta. Terveyden edistämisen ja ennaltaeh-

käisyn näkökulmasta mobiileihin teknologioi-

hin sisältyy paljon potentiaalia. Mobiiliratkai-

suja suositaan niiden laajan tavoittavuuden ja 

verrattain matalien kustannusten vuoksi 

(WHO, 2014). Teollistuneissa maissa, kuten 

Suomessa, matkapuhelimia ja internetiä käytti 

vuonna 2015 jo 87 prosenttia kaikista ikä-

luokista ja lähes 100 prosenttia alle 54-

vuotiaista (Suomen virallinen tilasto; Väestön 

tieto- ja viestintätekniikan käyttö tutkimus, 

2015). 

1.8                                                            

Tekoäly ja koneoppiminen 

Terveysteknologian hyödyntämisessä uuden 

alueen muodostavat tekoälypohjaiset sovelluk-

set. Tekoälyllä tarkoitetaan laajasti tietoko-

neiden käyttöä ajattelun ja älykkään käyttäyty-

misen mallintamiseen ilman ihmisen osallistu-

mista itse toimintaprosessiin (Hamet & Trem-

blay, 2017). Tekoälymenetelmien kehittämistä 

ovat edistäneet erityisesti tietokoneiden kasva-

nut laskentateho, lisääntynyt digitaalisessa 

muodossa olevan datan määrä (big data) sekä 

internetin käyttö maailmanlaajuisesti. Nykyi-

set tieto- ja viestintätekniikan käyttöolosuh-

teet antavat aikaisempaa paremmat edellytyk-

set opettaa tekoälyalgoritmeja luokittelemaan 

aineistoja ja luomaan ennustemalleja (Jordan 

& Mitchell, 2015). Koneoppiminen tarkoittaa 

algoritmien muodostamista siten, että joko 

ohjatusti, ohjaamattomasti tai vahvistaen, al-

goritmi kehittyy toimimaan halutulla tavalla.  

Esimerkkejä ohjatusta oppimisesta ovat sai-

rauksien diagnosointi tunnettujen riskitekijöi-

den ja yksilön antamien tietojen avulla tai ku-

vantunnistuksen hyödyntäminen pahanlaa-

tuisten luomien tunnistamisessa (Jordan & 

Mitchell, 2015). Ohjaamattoman oppimisen 

tavoitteena on löytää datasta hahmoja tai ryh-

miä ilman ennalta määriteltyjä kriteerejä. Oh-

jaamattoman oppimisen avulla voidaan tun-

nistaa esimerkiksi suuresta aineistosta riskite-

kijöitä, joiden perusteella voidaan ennakoida 

henkilön alttiutta terveysongelmille tai riski-

käyttäytymiselle. (Jordan & Mitchell, 2015.). 

 Vahvistettu oppiminen yhdistää sekä ohja-

tun että ohjaamattoman oppimisen lähesty-

mistapoja. Koneoppimismallin kouluttamises-

sa ei käytetä valmista opetusaineistoa ja esi-

merkkejä, vaan annetaan ainoastaan vahviste 

siitä, onko mallin ehdottama havainto tai toi-
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minta tavoiteltu tulos vai ei. Vahvistettua op-

pimista voisi kuvata oppimisena yrityksen ja 

erehdyksen kautta. Terveydenhuollon teko-

älysovelluksissa vahvistettua oppimista voi-

daan käyttää esimerkiksi hoitovaihtoehtojen 

optimoinnissa tai lääkkeiden yhteisvaikutus-

ten selvittämisessä. (Jordan & Mitchell, 2015; 

Kavakotis ym., 2017). Vahvistettua oppimista 

edustaa myös mobiilisovellus, joka suosittelee 

käyttäjälle liikunta-aktiviteetteja hänen miel-

tymystensä ja aikaisempien valintojen perus-

teella (Sprujt-Metz, 2015). 

1.9                                                             

Elämäntapainterventioiden                

vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 

Liikuntainterventiot 

WHO:n mukaan liikunnan edistämisessä suo-

siteltavia interventioita ovat: 

 1. Liikuntaneuvonta terveydenhuollossa. 

 2. Yleisen liikuntatietoisuuden ja moti-

 voinnin lisääminen esimerkiksi massa-

 mediakampanjoilla. 

 3. Kaupunkirakenteen ja välimatkaliik-

 kumisen suunnittelu liikuntaa edistäväl-

 lä tavalla. 

 4. Monitasoiset liikunnallisuutta edistä-

 vät ohjelmat kouluissa ja työpaikoilla. 

 5. Julkisten liikuntapaikkojen ja vapaa-

 seen liikuntaan kannustavien ympäris-

 töjen rakentaminen. 

 6. Liikunnan edistäminen urheiluseuro-

 jen, järjestöjen ja tapahtumien avulla. 

Perinteisten liikuntainterventioiden vaikutta-

vuudesta on todettu, että kohderyhmästä riip-

pumatta, yksin tietoa tarjoamalla ei saavuteta 

merkittäviä muutoksia käyttäytymisessä. Sen 

sijaan, lisäämällä mukaan käyttäytymistä vah-

vistavia elementtejä, kuten omaseurantaa, ta-

voitteenasettelua ja palautetta, tulokset ovat 

olleet parempia (Greaves ym., 2011; Biddle 

ym., 2012). Jos vertaillaan erilaisia toteutusta-

poja, aikuisväestössä parhaita tuloksia on saa-

tu interventioissa, joissa on käytetty askelmit-

tareita omaseurannan tukena, ohjelma on 

suunniteltu tukemaan käyttäytymismuutosta 

esimerkiksi motivaatiotekijöitä ja itsesäätely-

taitoja vahvistamalla, ja sisältö on kohdennet-

tu tietylle ryhmälle, kuten esimerkiksi ylipai-

noisille (Heath ym., 2012). 

Pysyviä tuloksia liikunta-aktiivisuuden lisään-

tymisessä saavutetaan todennäköisemmin yli 

6 kuukautta kestävissä ohjelmissa, joissa on 

mukana säännöllistä yhteydenpitoa, tavoittei-

den asettamista ja päivittämistä sekä sosiaalis-

ta tukea (Fjeldsoe ym., 2011; Greaves ym., 

2011). 

Edellä mainitut vaikuttavien liikuntainterven-

tioiden ominaisuudet tunnetaan jo melko tar-

kasti, mutta interventioiden juurruttaminen 

käytäntöön on ollut vaikeaa (Reis ym., 2016). 

Esimerkiksi näyttö terveydenhuollossa toteu-

tetusta lyhytinterventiosta on ristiriitaista 

(Lamming ym., 2017). Lyhytneuvonta tarkoit-

taa vastaanoton yhteydessä ammattilaisen 

antamaa ohjausta liikunnan lisäämiseen. Osa 

tutkimuksista osoittaa, että liikunta lisääntyy 

neuvonnan jälkeen, mutta terveydenhuollon 

resurssit tuen tarjoamiselle ovat usein puut-

teellisia. Läheskään kaikki eivät saa tarvitse-

maansa ohjausta liikunnan aloittamiselle, saati 

ylläpitämiselle. Liikuntainterventioiden juur-

ruttamisessa yleisiä ongelmia ovat myös koh-

deryhmien ja toimintaympäristöjen erilaisuus, 

tarvittavien yhteistyöverkostojen rakentami-

nen, ohjelmien mukautuvuus ja ylläpidettä-

vyys sekä pitkällä aikavälillä kasvavat kustan-

nukset (Lamming ym., 2017). 

Digitaalinen teknologia nähdään mahdollisuu-

tena lisätä sekä interventioiden vaikuttavuutta 
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että kustannusvaikuttavuutta. Esimerkkejä 

liikunnan edistämiseen käytetyistä teknologi-

oista ovat sähköpostin ja mobiilipuhelimen 

välityksellä lähetetyt motivoivat viestit ja 

muistutukset, muut yhteydenpitosovellukset 

(video- ja puhelinneuvottelut), verkkopalvelut 

ja –alustat (mm. tietoportaalit, päiväkirjat, 

mittaustietojen tallennus, chat-palvelut, pa-

laute) sekä terveydentilan seurantaan käytetyt 

puettavat mittalaitteet ja sensorit (askelmit-

tarit, aktiivisuusmittarit, sykemittarit ym.) 

(mm. O’reilly & Sprujt-Metz, 2013; Stephen-

son ym., 2016). Internet- ja mobiilipalvelut 

mahdollistavat yhteydenpidon ammattilaisiin, 

omaseurannan, yksilöllisen tiedon tarjoami-

sen, vertaisryhmät ja online-foorumit sekä 

verkostot, joissa voidaan välittää ryhmälle 

kohdennettuja viestejä (Foster ym., 2013). 

Erityisesti internetiä ja mobiilipalveluja hyö-

dyntävät interventiot ovat useiden satunnais-

tettujen kontrolloitujen tutkimusten perusteel-

la osoittautuneet tuloksellisiksi liikunnan edis-

tämisessä. Myös sensoreita (mm. aktiivisuus-

mittarit) hyödyntävistä ja usean metodin yh-

distelmäinterventioista on saatu hyviä tuloksia 

(Afshin ym., 2016). 

Liikunnan edistämisessä digitaaliset interven-

tiot vastaavat kahteen keskeiseen ongelmaan. 

Ensinnäkin, liikuntamuutosten tueksi tarvi-

taan yksilöllistä tietoa ja ohjeita. Massamedia- 

ja tiedotuskampanjat eivät vaikuta erityisen 

tehokkaasti käyttäytymiseen, kun väestön tie-

toisuus on hyvällä tasolla (Heath ym., 2012). 

Internetpohjaisissa interventioissa kasvatuk-

sellinen sisältö on kuitenkin lisännyt ohjel-

mien vaikuttavuutta (Davies ym., 2011). Mah-

dollinen selitys voi liittyä tiedon räätälöintiin 

ja vuorovaikutuksellisuuteen, jota on perintei-

sin menetelmin vaikeampi toteuttaa. Toinen 

digitaalisen teknologian tuoma hyöty on skaa-

lautuvuus. Yksilöllisiä liikuntaohjeita voidaan 

räätälöidä algoritmien avulla entistä useam-

malle henkilölle, automatisoida osa palaut-

teenannosta tai mahdollistaa palautteenanto 

etäyhteydellä säännöllisin väliajoin 

(Triantafyllidis ym., 2017). 

Viime vuosina on kehitetty digitaalisia palvelu-

ja, joiden tarkoitus on aktiivisuusmittausten, 

terveysdatan (EHR/PHR) ja muiden taustatie-

tojen avulla mukauttaa päätöksentukipalvelu 

tukemaan yksilön liikunta-aktiivisuutta. Lähes 

puolessa (46 %) tällaisista tietokoneavustei-

sista liikuntaohjelmista on ollut käytössä as-

kelmittari tai liikuntamittari. Useimpiin ohjel-

miin on sisältynyt myös yksilöllistä tavoitteen-

asettelua ja palautetta sekä motivoivia viestejä. 

Toistaiseksi palvelukokonaisuuteen on har-

vemmin integroitu terveystietoja tai yhteyden-

pitoa mahdollista sairautta hoitaville tahoille. 

(Triantafyllidis ym., 2017.) Kansansairauksien 

riskiryhmissä oleville ammattilaisten saavutet-

tavuus ja osallistuminen terveydentilan seu-

rantaan olisi kuitenkin tärkeää. 

Tutkimustieto digitaalisten liikuntaohjelmien 

ja sovellusten vaikuttavuudesta on lisääntynyt, 

mutta vaikutusten suuruudessa on ollut huo-

mattavaa vaihtelua (Vandelanotte ym., 2007; 

Foster ym., 2013; Mateo ym., 2015). Kaikkiaan 

muutokset liikunta-aktiivisuudessa ja fyysises-

sä kunnossa ovat olleet myönteisiä, mutta voi-

makkuudeltaan heikkoja tai kohtalaisia 

(d=0.20–0.40) (Foster ym., 2013). Erään kat-

sauksen mukaan mobiili-interventioilla on 

saatu tilastollisesti merkitseviä hyötyjä pai-

nonhallinnassa, mutta ei liikunta-

aktiivisuudessa (Mateo ym., 2015). Pitkän ai-

kavälin vaikutuksista onkin vielä riittämättö-

mästi tutkittua tietoa. Esimerkiksi istumisen 

vähentämiseen keskittyneillä digitalisilla inter-

ventioilla on onnistuttu vähentämään passii-

vista aikaa keskimäärin noin 41 minuuttia päi-

vässä, mutta puolen vuoden seurannan jäl-
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keen muutos lähtötilanteeseen on ollut enää 

alle 2 minuuttia (Stephenson ym., 2017). Tek-

nologiaa hyödyntävien interventioiden vaikut-

tavuutta on lisännyt yli kahden kuukauden 

kesto ja käyttäytymisen muutosta vahvistavien 

elementtien, kuten omaseurannan, tavoittei-

den asettelun ja palautteen sisällyttäminen 

interventioon (Shoeppe ym., 2016). Fosterin 

ym. (2013) katsauksen mukaan osallistujien 

liikunta-aktiivisuudessa ei ole havaittu eroa 

askelmittareita hyödyntäneiden ja niitä ilman 

toteutettujen interventioiden välillä. 

Eri tavoin toteutettujen interventioiden vai-

kuttavuuseroista ei toistaiseksi ole yhdenmu-

kaista näyttöä (Richards ym., 2013). Interven-

tion sisältö (mm. tapaamiset, puhelinsoitot, 

omaseurantamittaukset ym.), viestinnän laatu 

(yksisuuntainen vs. vuorovaikutuksellinen) 

sekä ohjelman intensiteetti saattavat olla rat-

kaisevampia kuin toteutustapa. Hyviä tuloksia 

on saavutettu digitaalisissa interventioissa, 

jotka sisältävät myös puhelinyhteydenottoja 

ammattilaisilta (Foster ym., 2013). Ammatti-

ryhmällä (mm. liikunnanohjaaja, valmentaja, 

terveydenhoitaja) ei ole ollut vaikutusta tulok-

siin. Toisaalta eroa ei ole ollut siinäkään, ovat-

ko tietokonevälitteisissä interventioissa liikun-

taohjeet automaattisesti generoituja vai am-

mattilaisen tuottamia (Foster ym., 2013). 

Teknologian kehitys voi jatkossa lisätä digitaa-

listen interventioiden vaikuttavuutta. Esimer-

kiksi palautteen tiheys ja yksilöllisyys voidaan 

kohdentaa entistä tarkemmin (ks. esim. Sprujt

-Metz, 2015; op den Akker ym., 2015). Sosiaa-

lisen median (Facebook, Twitter, Instagram 

ym.) hyödyntäminen myös liikunnan edistä-

misessä on lisääntymässä, mutta tulokset vai-

kuttavuudesta ovat toistaiseksi heikkoja 

(Maher ym., 2014; Elaheebocus ym., 2018). 

Sosiaalinen media mahdollistaa motivoinnin, 

vertaistuen ja kannustuksen, mutta toisaalta 

se sisältää myös riskejä liikuntaan liittyvien 

lieveilmiöiden leviämisestä ja yksityisyyden 

suojasta. Sosiaalisen median keskustelujen 

analysointi voi auttaa tutkijoita rakentamaan 

ymmärrystä liikunta- ja elintapamuutosten 

toimintaympäristöistä ja eri kohderyhmien 

mieltymyksistä (Elaheebocus ym., 2018). 

Monet digitaalisista interventioista ja liikunta-

sovelluksista on kohdennettu aikuisille (Mateo 

ym., 2015; Middelweerd ym., 2016; Fedele ym, 

2017). Lähestymistapa lasten ja nuorten lii-

kunnan edistämiseen on ollut enemmän toi-

mintaympäristö- kuin yksilölähtöistä. Uusia 

sovelluksia ja palveluita myös lasten liikunnan 

edistämiseen on tulossa lisää (Pakarinen ym., 

2016; Fedele ym., 2017). Lapsilla digitaalisen 

teknologian käytöstä liikunnan edistämisessä 

näyttäisi olevan enemmän hyötyä, jos mukana 

on vanhempi tai muu aikuinen (Fedele ym., 

2017). Hyvinvointiteknologia ei yksiselitteises-

ti toimi myönteisenä liikunta-aktiivisuuden 

edistäjänä. Esimerkiksi nuorilla FitBit-

liikuntamittarin käyttö on ollut yhteydessä 

liikunnan lisääntymiseen lyhytaikaisesti, mut-

ta taustalla on ollut sosiaalinen paine ja liikun-

nan kautta hyväksynnän hakeminen, ei niin-

kään omaehtoinen liikuntamotivaatio (Kerner 

ym., 2017). 

Pelillisiä liikuntasovelluksia voidaan käyttää 

yleisesti liikunta-aktiivisuuden edistämisessä, 

mutta myös useiden sairauksien kuntoutuk-

sessa. Esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöpoti-

laalla varhainen kuntoutuksen aloittaminen ja 

riittävä toistojen määrä kuntouttavissa har-

joitteissa ovat avaintekijöitä myöhemmälle 

toimintakyvylle (Aivoinfarkti ja TIA. Käypä 

hoito –suositus, 2016). Virtuaalitodellisuutta 

soveltavia hyötypelejä on suunniteltu ja testat-

tu kuntoutuksen apuna (Seppänen, 2018). 

Internet-, mobiili- ja sensoriteknologiaa hyö-

dyntävät interventiot näyttäisivät olevan vai-
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kuttavia liikunnan edistämisessä, mutta tulos-

ten pysyvyydestä ja käytön jatkuvuudesta on 

vähemmän näyttöä ja yleistettävyyteen liittyy 

rajoitteita. Osallistujat internet- ja mobiili-

interventioissa ovat olleet usein valikoituneita 

(Afshin ym., 2016) ja tulokset digitaalisten 

interventioiden vaikuttavuudesta ovat osittain 

ristiriitaisia systemaattisten tutkimuskatsaus-

ten välillä (Foster ym., 2013; Mateo ym., 2015; 

Afshin ym., 2016). 

Tutkimustieto kuitenkin puoltaa digitaalisten 

interventioiden käyttöä perinteisten palvelui-

den rinnalla. Parhaita tuloksia saadaan, kun 

hyödynnetään useita kanavia ja vuorovaiku-

tustapoja. Digitaalisen teknologian odotetta-

vissa oleva hyöty ja soveltuvuus on aina arvi-

oitava kohderyhmän ja toimintaympäristön 

mukaan. 

Kustannusvaikuttavuus                              

liikuntainterventioissa 

WHO:n (2017) suosittelemista interventioista 

hyvä kustannusvaikuttavuussuhde (<88 eu-

roa/DALY) on ollut ainoastaan väestön tietoi-

suuden lisäämiseen ja motivointiin pyrkivillä 

interventioilla, kuten esimerkiksi massame-

diakampanjoilla (WHO, 2017). OECD:n mu-

kaan kampanjat ovat parhaita investointeja 

väestön liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen 

(Cecchini & Bull, 2015). Kampanjoiden vaikut-

tavuus rajautuu kuitenkin helposti vain asen-

teiden ja aikomusten tasolle, mikäli tiedotta-

misen lisäksi ei tueta käyttäytymismuutoksia 

muilla tavoin (mm. liikuntaryhmät, liikunta-

paikkarakentaminen, tapahtumat, yhteisöta-

son ohjelmat) (Cecchini & Bull, 2015).  

Yhteisötason ohjelmien, kuten työpaikkain-

terventioiden kustannusvaikuttavuudesta on 

myönteisiä tuloksia. Liikuntaan investoiminen 

on näkynyt muun muassa sairaspoissaolojen 

vähenemisenä (Holopainen ym., 2012; Cecchi-

ni & Bull, 2015; Tolonen ym., 2017). Muissa 

yhteisötason interventioissa kustannusvaikut-

tavuus on vaihdellut suuresti riippuen toteu-

tuksen tavasta. Joidenkin arvioiden mukaan 

askelmittareiden käyttö näyttäisi olevan kus-

tannusvaikuttava tapa lisätä liikuntaa aikuis-

väestössä (Abu-Omar ym., 2017; Gc ym., 

2018). 

Yksilötason interventioissa muutos riittä-

mättömästi liikkuvasta suositusten mukaan 

liikkuvaksi (5 x 30 min/vko) on maksanut lä-

hes 900 euroa (897 € vuoden 2018 hinnoissa) 

henkilöä kohden (Müller-Riemenschneider 

ym., 2009). Vuonna 2008 julkaistussa kan-

sainvälisiin tutkimuksiin perustuvassa kat-

sauksessa todettiin, että terveydenhuollossa 

toteutettu lyhytneuvonta (brief intervention) 

on kustannusvaikuttava liikunnan edistämisen 

menetelmä erityisesti riskiryhmiin kuuluvilla 

(Kiiskinen ym., 2008). Vastaavia tuloksia on 

saatu uudemmassa WHO:n katsauksessa, jos-

sa lisäksi todetaan, että terveydenhuollon lii-

kuntainterventioista vain lyhytinterventiolla 

on hyvä kustannusvaikuttavuussuhde 

(Cecchini & Bull, 2015). Uusimpien tutkimus-

ten mukaan erityisesti askelmittareilla täyden-

netyt lyhytinterventiot ovat olleet kustannus-

vaikuttavia perusterveydenhuollossa käytetty-

nä (Gc ym., 2018). Muller-Riemenschneiderin 

ym. (2009) mukaan lääkäreiden antamalla 

liikuntaohjauksella on hyvä kustannusvaikut-

tavuus verrattaessa yksilön käyttäytymismuu-

toksiin keskittyviin ohjelmiin.  

Lääkärin kirjoittama liikuntaresepti on lisän-

nyt itseraportoitua liikunta-aktiivisuutta, mut-

ta elämänlaadussa muutokset ovat olleet vä-

häisiä (Campbell ym., 2015). Liikuntaresepti 

on tuottanut henkilöä kohden keskimäärin 

0.003 laatupainotettua elinvuotta (QALY) ja 

maksanut 225 GBP/hlö (2018: 269 €/hlö). Eri 

tutkimuksissa liikuntareseptin kustannusvai-
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kuttavuusarviot ovat vaihdelleet hyvin kustan-

nusvaikuttavasta (mm. Kiiskinen ym., 2008) 

(1800 €/QALY) maksuhalukkuuden ylittäviin 

arvoihin (76 000 GBP/QALY, 2018 €: 90 980 

€/QALY) (Campbell ym., 2015). Campbellin 

(2015) katsauksen mukaan ratkaisevaa kus-

tannusvaikuttavuudelle näyttäisi olevan resep-

tin lisäksi annettu ohjaus ja arviointijakson 

pituus. Aikahorisontin jatkaminen yli 10 vuo-

teen parantaa liikuntareseptien kustannusvai-

kuttavuutta. Kirjallinen ohjeistus ja palaute 

saattavat lisätä liikuntaohjauksen vaikutta-

vuutta verrattuna pelkkään suulliseen ohjeis-

tukseen tai puhelinneuvontaan (Müller-Rie-

menschneider ym., 2009). Kuitenkin Garrettin 

ym. (2011) tutkimuskatsauksessa havaittiin, 

että liikuntareseptin, puhelimitse annetun oh-

jauksen ja painetun liikuntamateriaalin kus-

tannusvaikuttavuudet olivat hyvin samankal-

taisia (Garrett ym., 2011). Toistaiseksi liikun-

tareseptin käyttöä yhdessä verkko-ohjauksen 

kanssa ole tutkittu, mutta verkkovälitteinen 

tuki voisi lisätä liikuntareseptin vaikuttavuut-

ta. Iso-Britanniassa onkin aloitettu tutkimus, 

jonka tarkoituksena on arvioida internet- ja 

mobiilipalveluilla laajennetun liikuntareseptin 

vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta 

(Ingraw ym., 2018). 

Hyvä kustannusvaikuttavuus on ollut iäkkäi-

den kaatumistapaturmien ehkäisyllä tasapai-

noa ja voimaa parantavan liikuntaharjoittelun 

avulla (Abu-Omar ym., 2017). Tulokset osoit-

tavat, että toisaalta tarvitaan kohdennettuja 

toimia riskiryhmille, mutta myös olosuhteisiin 

kannattaa investoida. Liikuntapalvelujen saa-

tavuuden parantamisella on voitu lisätä väes-

tön liikkumista verrattain vähäisin kustannuk-

sin (Müller-Riemenschneider ym., 2009; Cec-

chini & Bull, 2015). Vaikutukset vähiten liikku-

vien väestönosien aktiivisuuteen ovat kuiten-

kin ristiriitaisia. Ympäristön liikuntamah-

dollisuuksien parantaminen, kuten kävely- 

ja pyöräteiden rakentaminen, on todettu kus-

tannusvaikuttavaksi liikunnan edistämisessä 

(Kiiskinen ym., 2008; Müller-Riemenschnei-

der ym, 2009; Laine ym, 2014). Kustannusvai-

kuttavuuden arvioinnissa tulisi ottaa huomi-

oon liikuntainterventioiden ja muiden toi-

mien, kuten ylipainon ja kroonisten sairauk-

sien riskiä vähentävien interventioiden syner-

giavaikutukset (Cecchini & Bull, 2015). 

Eri interventioissa kustannukset liikunnan 

lisäämiselle suositusten mukaiselle tasolle ovat 

vaihdelleet 773–5358€ vuodessa henkilöä koh-

den, joka saavuttaa liikuntasuositusten aktiivi-

suustason (2018: 867–6010 €) (Müller-Rie-

menschneider ym., 2009). Lääkärin antaman 

liikuntakehotuksen kustannusvaikuttavuus on 

ollut 106 €/hlö (2018: 119 €/hlö). Vastaava 

luku ympäristön liikuntamahdollisuuksien 

lisäämiselle 126 €/hlö (2018: 141 €/hlö), kirjal-

listen ohjausmateriaalien käytölle 773 €/hlö 

(2018: 867 €/hlö) ja liikuntaresepteille 825 €/

hlö (2018: 925 €/hlö) (Müller-Riemenschnei-

der ym., 2009). 

Etä- ja digitaalisen teknologian kustannus-

vaikuttavuudesta on toistaiseksi melko vähän 

tutkimustietoa ja tulokset ovat ristiriitaisia. 

Lupaavaa näyttöä on kertynyt esimerkiksi au-

tomatisoiduista järjestelmistä liikuntaohjeiden 

tuottamisessa sekä palautteenannosta (Foster 

ym., 2013). Vaikuttavimmat interventiot ovat-

kin sisältäneet yksilöllisesti kohdennettuja 

liikuntaohjeita ja palautetta sekä puhelimitse 

yhteydenpitoa (Foster ym., 2013). Aikaisem-

pien tutkimusyhteenvetojen mukaan näyttäisi 

siltä, että vanhemmille ikäryhmille painettua 

materiaalia sisältävät liikuntainterventiot ovat 

olleet kustannusvaikuttavampia kuin sähköis-

tä viestintää sisältäneet (Golstejn ym., 2014). 

Kuitenkin digitaalisten interventioiden vaikut-
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tavuus iäkkäillä on ollut hyvä (Muellmann 

ym., 2018). Uusimmat tutkimukset osoittavat, 

että erityisesti vuorovaikutukselliset internet-

palvelut ovat olleet merkittävästi tehokkaam-

pia liikunnan lisäämisen tukena kuin perintei-

nen paperinen päiväkirja (Alley ym., 2018). 

Australialaisessa tutkimuksessa vertailtiin yk-

sisuuntaista viestintää sisältävän ja vuorovai-

kutuksellisen internetpalvelun sekä paperilla 

pidettävän liikuntapäiväkirjan vaikutusta lii-

kunta-aktiivisuuteen ja palvelun käyttöön 

(Alley ym., 2018). Tulokset osoittivat, että 

etenkin yli 55-vuotiailla vuorovaikutukselli-

suus lisäsi merkittävästi palvelun käyttöä. In-

ternet-ryhmiin kuuluneet myös lisäsivät kol-

men kuukauden aikana päivittäistä liikkumis-

taan keskimäärin 13 minuuttia enemmän kuin 

paperilla liikuntapäiväkirjaa pitäneet. 

Myös yhdysvaltalaisessa Cowperin ym. (2017) 

tutkimuksessa etäyhteydenpito ja automatisoi-

dut viestit lisäsivät kustannusvaikuttavuutta 

yli 70-vuotiaille veteraaneille (N=398) toteute-

tussa liikuntainterventiossa. Ohjelma sisälsi 

terveydenhuollossa ammattilaisen henkilökoh-

taisen ohjauksen, jota jatkettiin puhelinyhtey-

denotolla ensin kahden viikon välein ja kuu-

dennesta viikosta eteenpäin kuukausittain. 

Lisäksi mukana oli automatisoituja viestejä ja 

palauteyhteenveto kehittymisestä kuukausit-

tain. Interventioryhmässä vuosittaiset suorat 

kustannukset olivat henkilöä kohden keski-

määrin 459 dollaria (2018: 413€), josta 85 % 

muodostui ammattilaisen ohjauksesta. Inter-

ventioryhmän kustannukset terveydenhuollol-

le vuoden ajalta olivat henkilöä kohden 1634 

dollaria (2018: 1527 €) vähäisemmät kuin ru-

tiiniohjausta saaneiden ryhmässä. Tutkimuk-

sen mukaan tarvittiin 4971 dollarin investointi 

(2018: 4472€), jokaista henkilöä kohden, joka 

saavutti suositeltavan liikunta-aktiivisuuden 

tason. 

Kustannusvaikuttavuusarviointia on tehty 

myös pienten lasten äideille suunnatusta in-

ternet- ja mobiilipohjaisesta liikuntaohjelmas-

ta. Australialaisten tutkijoiden arvio perustui 

simulaatiomalliin Mobile Mums -interventi-

osta, joka kestää 12-viikkoa ja sisältää yhden 

henkilökohtaisen tapaamisen terveydenhuol-

lon ammattilaisen kanssa ja sitä seuraavat 

yksilölliset viestit, liikuntaohjeita internetsi-

vustolla sekä mahdollisuuden osallistua Face-

book- ryhmään. Simulaatiomallin mukaan, jos 

interventio tarjotaan kaikille 61 200 Queens-

landin alueella vuosittain synnyttävälle äidille, 

saavutetaan seuraavan kahden vuoden aikana 

henkilöä kohden 0,0036 laatupainotettua lisä-

elinvuotta, 31 Australian dollarilla. Tutkijoiden 

mukaan interventio on kustannusvaikutta-

vuussuhteeltaan (8608 AUD/QALY) kannatet-

tava (2018: 5792€/QALY), verrattaessa liikun-

tareseptiin (3000 AUD/QALY; 2018: 2018 €/

QALY) ja yhteisötason internetohjelmaan 

(4000 AUD/QALY; 2018: 2691 €/QALY). Aust-

raliassa maksuhalukkuuden rajana on vuonna 

2014 pidetty 64 000 AUD/QALY (2018: 46 204 

€/QALY) (Burn ym. 2015.) 

Digitaalisten ja perinteisten interventioiden 

käynnistys- ja ylläpitokustannuksissa on eroja. 

Yksi digitaalisten ratkaisujen odotettu hyöty 

on skaalautuvuus: mitä suurempi on osallistu-

jamäärä, sitä todennäköisemmin digitaalisilla 

ratkaisuilla saavutetaan kustannushyötyjä. 

Esimerkiksi Lewisin ym. (2010) mukaan 167 

henkilölle toteutetussa liikuntainterventioissa 

nettipohjainen ohjaus maksoi 122 dollaria 

kuukaudessa henkilöä kohden (2018: 136 €/

hlö/kk) ja painettua materiaalia käyttäen vas-

taava summa oli 36 dollaria (2018: 40€/hlö/

kk). 

Nettiohjelman kehityskulut olivat noin 110 

dollaria (2018: 121 €) henkilöä kohden. Tutki-

jat arvioivat, että osallistujamäärän ylittäessä 
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352 henkilöä, internetpohjainen palvelu kään-

tyy kustannusvaikuttavammaksi. Digitaalisten 

ratkaisujen lisähyötyinä tulevat vuorovaiku-

tuksellisuus, ajasta ja paikasta riippumatto-

muus ja yksilöllisyys. Näitä ominaisuuksia 

perinteisissä interventioissa on työlästä ja kal-

lista toteuttaa. Jotta eri teknologioiden ja oh-

jausmallien hyödyistä ja kehitystarpeista saa-

daan tarkoituksenmukainen tieto, tarvitaan 

lisää tutkimuksia kustannusvaikuttavuudesta. 

1.10 

Ravitsemus- ja                                       

painonhallintainterventiot 

WHO:n (2017) suosittelemia ravitsemusinter-

ventioita ovat: 

 1. Suolan vähentäminen elintarvikkeista 

 ja joukkoruokailussa. 

 2. Suolan vähentämiseen kannustava 

 viestintä ja massamediakampanjat. 

 3. Vähäsuolaisten tuotteiden markki-

 nointi ja suolan määrän esille tuominen 

 pakkausmerkinnöissä. 

 4. Transrasvojen kieltäminen elintarvi-

 keteollisuuden tuotantoprosesseissa. 

 5. Sokeripitoisten tuotteiden korkeampi 

 verotus. 

 6. Alle puolivuotiaiden lasten rintaruo-

 kinnan tukeminen. 

 7. Kasvisten ja hedelmien käytön lisää-

 minen kannustimilla. 

 8. Transrasvojen ja kovien rasvojen 

 korvaaminen tyydyttymättömillä ras-

 voilla tuotantoprosesseja uudistamalla, 

 sääntelyllä ja yhteistyöllä maatalous-

 tuottajien kanssa. 

 9. Elintarvikkeiden pakkauskokojen 

 pienentäminen ja ravintola-annosten 

 energiapitoisuuden vähentäminen. 

 10. Kasvisten käytön edistämiseen ravit-

 semusneuvonnan, -kasvatuksen ja ra-

 vitsemusohjelmien avulla (mm. var-

 haiskasvatus, koulut, työpaikat, sairaa-

 lat). 

 11. Selkeämmät pakkausmerkinnät 

 energiapitoisuuden, suolan, sokerin ja 

 rasvojen osalta. 

 12. Massamediakampanjat ja sosiaali-

 nen markkinointi rasvan, sokerin ja 

 suolan vähentämisestä ja kasvisten käy-

 tön lisäämisestä. 

Kansanterveyden edistämiseen pyrkiviä inter-

ventioita ja ravitsemusohjelmia on kohdennet-

tu elintarviketeollisuuteen, joukkoruokailuun, 

yhteisöihin ja yksilötasolle. Terveydenhuollos-

sa puhutaan myös ravitsemushoidosta, jolla 

tarkoitetaan terveyden edistämistä sekä sai-

rauksien ehkäisyä ravitsemuksen avulla 

(Vaalto, 2012). Rasvan määrä ja laatu, kasvis-

ten käyttö, kuidun lisääminen ruokavalioon 

sekä suolan vähentäminen ovat keskeisiä ra-

vitsemusinterventioiden vaikuttamisen kohtei-

ta. Esimerkiksi suolapitoisuuden muutoksilla 

elintarviketeollisuudessa ja suurtalouskäytössä 

on voitu vähentää suolan saantia väestössä 

noin 10 prosentilla (Kiiskinen ym., 2008; 

Hawkens & Sassi, 2015). 

Kampanjointi on yleisesti käytetty väestö- ja 

yhteisötason menetelmä. Esimerkkejä suoma-

laisista ravitsemuskampanjoista ja hankkeista 

ovat esimerkiksi ”Terveyttä kasviksilla” -

kampanja (https://www.ruokatieto.fi/uutiset/

terveytta-kasviksilla-kampanja-keskittyy-nyt-

koululaisiin) ja Kuluttajaliiton ”Syö hyvää”-

hanke (http://syohyvaa.fi/). Ollakseen vaikut-

tavia, mediakampanjoiden tulisi olla pitkäkes-

toisia ja useita kanavia hyödyntäviä.  

Monien ravitsemusinterventioiden tavoitteena 

on ylipainon ja lihavuuden ehkäisy sekä pai-

https://www.ruokatieto.fi/uutiset/terveytta-kasviksilla-kampanja-keskittyy-nyt-koululaisiin
https://www.ruokatieto.fi/uutiset/terveytta-kasviksilla-kampanja-keskittyy-nyt-koululaisiin
https://www.ruokatieto.fi/uutiset/terveytta-kasviksilla-kampanja-keskittyy-nyt-koululaisiin
http://syohyvaa.fi/
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nonhallinnan tukeminen (Barte ym., 2010; 

Ramage ym., 2014). Aikuisten lihavuuden eh-

käisyssä tehokasta on yksilö- tai ryhmätasolla 

kohdennettu ohjaus, johon sisältyy elintapa-

muutostavoitteiden asettamista, omaseuran-

taa, palautetta sekä sosiaalista tukea (Barte 

ym., 2010; Brandt ym., 2018). Nämä elementit 

ovat edistäneet myös saavutetun painonpudo-

tuksen ylläpitoa. Elintapamuutoksille tarjotun 

tuen useudesta tai vuorovaikutuksen tavasta 

(puhelin, kasvokkain, internet ym.) ei ole yhtä 

suositusta. Olennainen elintapamuutosten 

onnistumista välittävä tekijä on ollut muutos 

yksilön kokemassa kyvykkyydessä eli pysty-

vyydessä toteuttaa liikunta- ja ruokavaliomuu-

toksia. Tähän tavoitteeseen on päästy edistä-

mällä tietoisuutta ja itsesäätelytaitoja esimer-

kiksi omaseurannan ja sosiaalisen tuen avulla 

(Barte ym., 2010; Borek ym., 2018). 

Interventioiden haasteena on taata riittävän 

intensiivinen ja pitkäkestoinen elintapamuu-

tosten tuki. Kliinisesti merkittävän painonpu-

dotuksen saavuttamiseksi tarvitaan usein in-

tensiivinen ohjelma (Lindström ym., 2006; 

Franz ym., 2015). Digitaalisen teknologian yksi 

lisäarvo on mahdollistaa tuen saatavuus pi-

demmällä aikavälillä (Job ym., 2018). 

Parhaita tuloksia lihavuuden ehkäisyssä on 

saatu yhdistämällä yksilö-, yhteisö- ja väestö-

tason toimintaa (mm. kampanjat, ravitsemus-

politiikka, liikuntapaikat ja -reitit) (Melendez-

Torres ym., 2018). Hinnoitteluun ja sääntelyyn 

liittyvillä toimilla on saavutettavissa suurim-

mat terveyshyödyt lyhyellä aikavälillä 

(Cecchini ym., 2010). Erityisesti lasten ja 

nuorten ylipainon ehkäisyssä monialainen 

yhteistyö on oleellinen tekijä. Lapsilla ja nuo-

rilla korostuvat yhteisö- ja toimintaympäristö-

lähtöiset ohjelmat. Yhteisöillä, kuten perheillä, 

kouluilla ja harrastustoiminnalla voi olla mer-

kittävä vaikutus lasten käyttäytymiselle ja va-

linnoille (Salvy ym., 2012; de Bourdeadhui 

ym., 2015). Aikuisilla interventioiden painopis-

te on puolestaan ollut enemmän ylipainon ja 

lihavuuden vähentämisessä (laihdutus), jolloin 

myös interventiot ovat keskittyneet yksilön 

päätöksentekoon ja käyttäytymiseen (Cecchini 

ym., 2010).  

Aikuisväestössä ravitsemusinterventiot koh-

dennetaan yleensä erikseen valituille ryhmille, 

kuten ylipainoisille, tyypin 2 diabeetikoille tai 

sydänsairaille. Ravitsemusohjaus on todettu 

vaikuttavaksi painonhallinnassa sekä osana 

kansansairauksien omahoidon ohjausta 

(Kosunen, 2010; Aikuisten lihavuus: Käypä 

hoito-suositus, 2015). 

Haasteena on taata ravitsemusohjauksen riit-

tävyys ja oikea-aikaisuus. Suomessa ravitse-

musohjauksen saatavuudesta on ollut monissa 

kunnissa puutteita (Koski ym., 2015). Ravitse-

musterapeutteja ei ole terveydenhuollossa 

riittävästi, sillä vuonna 2010 tehdyn arvion 

mukaan ravitsemusterapeuttien määrässä oli 

suosituksiin nähden valtakunnallisesti 135 

henkilön vaje (Kosunen, 2010). 

Ravitsemusterapiaan investoinneille on kui-

tenkin perusteita, sillä aikaisemmista tutki-

muksista on havaittu, että ravitsemustera-

peutin antama ohjaus on vaikuttavampaa ja 

kustannustehokkaampaa kuin muun ammatti-

laisen antama ohjaus (Sun ym., 2017). 

Aikuisten painonhallintainterventioilla on ris-

kiryhmille kohdennettuna hyvä vaikuttavuus 

jo lyhyellä aikavälillä. Lapsilla vaikutukset ovat 

havaittavissa pidemmällä aikajänteellä ja toi-

met ovat laaja-alaisempia. Lasten ylipainon 

kehitykseen on pyritty puuttumaan esimerkik-

si mainonnan rajoittamisen avulla sekä kou-

luissa terveyden edistämisohjelmilla (WHO, 

2017). Yksittäisillä sektoreilla, kuten vain kou-

luilla, on kuitenkin rajalliset mahdollisuudet 
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ehkäistä lasten ja nuorten lihavuutta (Wyatt 

ym., 2018). 

Esimerkiksi Britanniassa tehtiin kahden vuo-

den seurantatutkimus 9–10-vuotiaille oppilail-

le. HeLp-interventio sisälsi kouluympäristöjen 

ja perheiden osallisuuden edistämistä, yksilöl-

listen tavoitteiden asettamista ja teemaviikko-

ja. Interventio oli koulukontekstissa monipuo-

linen ja tuloksissa havaittiin joitakin myöntei-

siä vaikutuksia. Esimerkiksi epäterveellisten 

välipalojen syöminen väheni, mutta ohjelman 

vaikutukset eivät heijastuneet lasten painoin-

deksiin (Wyatt ym., 2018). Tutkijat totesivat, 

että ilman kodin ja ympäröivän yhteisön osal-

listumista ja usean vuoden kestävää ohjelmaa, 

lihavuuden ehkäisy ei näyttäisi olevan vaikut-

tavaa. 

Suomessa ylipainon ehkäisystä pienillä lapsilla 

ja kouluikäisillä on joitakin lupaavia tuloksia, 

esimerkiksi Seinäjoen Lihavuus laskuun- oh-

jelman toiminnasta. Haasteena on kuitenkin 

vanhempien ikäryhmien lisääntyvä ylipaino ja 

lihavuus. Erot koulutusryhmien välillä erottu-

vat jo nuorena. Seinäjoen malli osoittaa, että 

varhaisen puuttumisen malleja kannattaa ke-

hittää, mutta toimeenpanon tueksi tarvitaan 

tietoa toiminnan vaikuttavuudesta ja kustan-

nusvaikuttavuudesta. Seinäjoen mallin kustan-

nusvaikuttavuuden arviointi on valmisteilla 

(Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -oh-

jelma 2013–2020). 

Digitaalisilla interventioilla voidaan joiden-

kin tutkimusten mukaan saavuttaa vähintään 

yhtä hyvä vaikuttavuus kuin kasvokkain toteu-

tetulla, jos sisältö on suunniteltu huolella 

(Webb ym., 2010; Tang ym., 2016). Automati-

soitu palaute ja räätälöidyt ohjeet ovat lyhyellä 

ja keskipitkällä aikavälillä tukeneet painonhal-

lintaa, mutta toistaiseksi tuloksia painonhal-

linnan ylläpidosta on vähemmän (Stein & 

Brooks, 2017). Digitaalisten interventioiden 

vaikutusten on havaittu paranevan, jos palvelu 

on sisältänyt myös yhteydenottoja ammattilai-

silta tai vertaistukea (Webb ym., 2010; Tang 

ym., 2016; Greenwood ym., 2017). 

Esimerkiksi terveydenhuollon painonhallinta-

ohjelmissa täysin automatisoitu palaute ei ole 

ollut yhtä tehokasta kuin yhdistelmä ammatti-

laisen antamaa ohjausta ja automatisoitua 

palautetta (Levine ym., 2015).  

Automatisoitujen ja ammattilaisen palautetta 

sisältävien painonhallintaohjelmien vaikutta-

vuuden eroa saattaa selittää se, että kokonaan 

automatisoiduista ohjelmista jää puuttumaan 

ammattilaisten myötävaikutus tavoitteiden 

asettamisessa ja seuraamisessa (Melendez-

Torres ym., 2018). 

Internet- ja mobiili-interventioilla on ollut 

myönteinen, mutta osittain ristiriitainen vai-

kutus ruokavaliomuutoksiin, mutta sen sijaan 

painonhallinnassa ja kehon koostumuksen 

muutoksiin tulokset ovat hyviä (Afshin ym., 

2016). Sekä internet-, mobiili- että yhdistel-

mäinterventioiden käyttöä painonhallinnan 

tukena voidaan suositella, kun toteutus on 

suunniteltu kohderyhmän tarpeet huomioon 

ottaen (Afshin ym., 2016). 

Huolimatta myönteisistä tuloksista, digitaalis-

ta teknologiaa hyödyntäviä elämäntapamuu-

tosohjelmia on ollut vähän julkisesti saatavilla 

(Levine ym., 2015).  

Suomessa lihavuuden hoidon ja painonhallin-

nan tueksi on otettu käyttöön painonhallinnan 

omatoimista toteuttamista tukeva Painohallin-

tatalo, joka kuuluu virtuaalisen Terveyskylän 

palvelukokonaisuuteen (https://

www.terveyskyla.fi/painonhallinta). Tois-

taiseksi virtuaalisen laihdutusvalmennuksen 

vaikuttavuudesta ei ole arviointitietoa, mutta 

aiheesta on käynnissä tutkimus. 

https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta
https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta
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Kustannusvaikuttavuus ravitsemus-           

ja painonhallintainterventioissa 

Kustannusvaikuttavina ravitsemusinterventi-

oina pidetään koko väestölle kohdennettuja 

toimia, kuten elintarvikkeiden ravintosisäl-

töön vaikuttamista, (mm. suolapitoisuus, D-

vitamiinilisä), hinnoittelua ja mainonnan 

rajoittamista sekä jossain määrin myös ter-

veyskasvatuksellisia kampanjoita. Kustannus-

vaikuttavuuden arvioinnissa haaste on arvioi-

da taloudellisten ja hyvinvointivaikutusten 

laajuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hin-

noittelun vaikutuksia mallintavat tutkimukset 

jättävät usein huomiotta laajemmat hyvin-

vointivaikutukset, vaikka hyödyt yhdessä mui-

den terveyden edistämisen toimien kanssa 

voivat olla mittavat. (Hawkens & Sassi, 2015.) 

Elintarvikkeiden ravintosisällön muutoksilla 

voidaan saavuttaa suotuisia vaikutuksia laajo-

jen joukkojen ravitsemukseen. Arvioiden mu-

kaan suolan kulutuksessa olisi mahdollista 

rajoituksilla ja elintarviketeollisuuden itsesää-

telyllä saavuttaa 10–15 % lasku (Hawkens & 

Sassi, 2015). Suomalaisilla miehillä tämä tar-

koittaisi päivittäisen suolan kulutuksen laskua 

8,2 grammaan nykyisestä 9,7 grammasta. 

Elintarvikkeiden ravintosisällön muutokset 

ovat heijastuneet toistaiseksi enemmän nais-

ten ruokavalioon. Kohonnut verenpaine on 

laajasti suomalaisia vaivaava sydän- ja veri-

suonitautien riskitekijä. Suolan saannin vä-

hentäminen noin 6 grammaan päivässä alen-

taisi kohonnutta systolista verenpainetta noin 

7 mmHg ja diastolista 4 mmHg (Kohonnut 

verenpaine: Käypä hoito suositus, 2014). Suo-

messa suolan määrää on systemaattisesti vä-

hennetty monista elintarvikkeista (mm. Sy-

dänmerkki-tuotteet). Vuonna 2010 tehdyn 

arvion mukaan suolan ja tyydyttyneen rasvan 

saannin vähentäminen väestötason interventi-

oilla ehkäisisi Suomessa 8000–13000 sydän-

tautia, tuottaisi 26 000–45 000 tervettä lisä-

elinvuotta ja säästäisi 150-225 miljoonaa euroa 

vuoteen 2030 mennessä (Martikainen ym., 

2011). 

Kampanjat ovat yleinen tapa lisätä tietoisuutta 

terveellisestä ravitsemuksesta. Pitkäkestoiset, 

useita kanavia hyödyntävät mediakampanjat 

ovat tehokkaita lisäämään tietoisuutta, vaikka 

vaikutukset itse käyttäytymiseen olisivat vä-

häisiä. Kansainvälisesti ravitsemuskampanjoi-

den kustannusvaikuttavuutta on arvioitu si-

mulaatiomalleilla, eli ennakoitu nykytila-

analyysin ja aikaisemman kehityksen perus-

teella intervention vaikutuksia terveyteen ja 

kustannuksiin. (Hawkens & Sassi, 2015.) Kam-

panjat toteutetaan usein yhdessä muiden in-

terventioiden kanssa, joten myös kustannus-

vaikuttavuutta tulisi arvioida tästä näkökul-

masta. WHO:n raportin mukaan kampanjoi-

den kustannusvaikuttavuussuhde kääntyy 

suotuisaksi noin 10 vuotta kampanjan aloituk-

sesta. Vaikutukset käyttäytymiseen ovat silti 

olleet heikompia kuin verrokkistrategioilla. 

(Hawkens & Sassi, 2015.) Britanniassa tehdyn 

tutkimuksen mukaan väestötason kampanja 

voisi vähentää noin 10 prosentilla suolankäyt-

töä, minkä arvioitiin tuottavan kohdeväestössä 

44 000 tervettä lisäelinvuotta (QALY) ja sääs-

tävän terveydenhuollon kustannuksia 10 vuo-

den aikana 116 miljoonaa puntaa (2018: n. 190 

milj. €) (Hawkens & Sassi, 2015). 

Toimintaympäristölähtöisillä interventioil-

la tarkoitetaan rajatulle kohderyhmälle suun-

nattua ohjelmaa, esimerkiksi kouluissa ja työ-

paikoilla. Erityisesti, monia interventiokom-

ponentteja yhdistävistä toimista on hyviä ko-

kemuksia. Kouluympäristössä interventio voi 

sisältää esimerkiksi ilmaista hedelmätarjoilua, 

ravitsemuskasvatusta, palautteenantoa ja van-

hempien osallistamista mukaan toimintaan 

(Hawkens & Sassi, 2015). Monitasoisten inter-
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ventioiden kustannusvaikuttavuudesta on kui-

tenkin melko vähän tutkimustietoa. Hollanti-

laisessa tutkimuksessa arvioitiin kasvisten 

käytön pysyvyyttä ja muutoksia terveydenti-

lassa. Tulosten mukaan interventioon osallis-

tuneilla lapsilla kasvisten käyttö lisääntyi, ja 

noin 30 % lisääntyneestä kulutuksesta oli py-

syvää. Intervention arvioitu kustannusvaikut-

tavuussuhde oli 6629 USD/DALY (2018: 7957 

€/DALY), sisältäen 3 prosentin säästöt tulevai-

suuden terveydenhuoltomenoissa. (Hawkens 

& Sassi, 2015.) Mikäli vastaavalla interventioil-

la kasvisten käyttö lisääntyisi suomalaisilla 

nuorilla pysyvästi 30 prosenttia, päivittäin 

kasviksia käyttävien miesten osuus voisi nous-

ta nykyisestä noin 8,3 prosentista 11,8 pro-

senttiin. Tämä vastaisi kaikkien miesten osalta 

nykyistä korkeakoulutettujen miesten ilmoit-

tamaa kasvisten kulutusta. 

Ravitsemus- ja elintapaohjauksella voidaan 

ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä ja pa-

rantaa elämänlaatua monissa kohderyhmissä. 

Esimerkiksi ikääntyneille suunnatun vuorovai-

kutuksellisen liikunta- ja ravitsemusohjauksen 

on osoitettu edistävän ikäihmisten terveellistä 

ravitsemusta, elämänlaatua ja hyvinvointia 

(Akanni ym., 2017). Ohjelman kustannus hen-

kilöä kohden oli $229/hlö (2018: 227€/hlö) ja 

kustannusvaikuttavuus $1374-$1452/QALY 

(2018: 1256–1328 EUR/QALY). Tulokset osoit-

tavat, että vaikka sosioekonomiset tekijät jon-

kin verran vaikuttivat kustannusvaikuttavuu-

teen, kaikilla ravitsemusohjaus oli tuloksellista 

ja alitti maksuhalukkuuden rajana pidetyn 

summan (v. 2015 $50 000/QALY≈45 000€/

QALY) (Akanni ym., 2017). 

Ravitsemus- ja painonhallintaohjauksen on-

gelmana on ollut heikko saatavuus. Teknologi-

an avulla voisi osittain korvata henkilöresurs-

sien puutetta käyttämällä henkilökohtaisen 

ohjauksen rinnalla etäohjausta ja digitaalisia 

palveluja. Esimerkiksi viestien automatisoin-

nilla voidaan vähentää kustannuksia (Wieland 

ym., 2012). Haasteena digitaalisissa interventi-

oissa on kuitenkin yksilöllisyyden säilyttämi-

nen, sillä automatisoinnilla on riski muuttaa 

palaute kasvottomaksi, jolloin myös vaikutta-

vuus heikkenee (Melender-Torres ym., 2017). 

Wielandin ym. (2012) katsauksen mukaan 

internet- ja mobiiliteknologiaa hyödyntä-

neissä interventioissa on saavutettu puolen 

vuoden aikana noin 1,5 kg suurempi painon-

pudotus kontrolliryhmään nähden. Muutos on 

kuitenkin ollut vähäisempi kuin henkilökoh-

taista ohjausta sisältäneissä interventioissa (-

2,1 kg). Katsauksen mukaan tietokonepohjai-

set ohjelmat olivat painonpudotuksen ylläpi-

dossa tehokkaampia kuin kontrolliryhmät il-

man ohjelmaa (-0,7 kg), mutta eivät sen vai-

kuttavampia kuin epäsäännöllinen henkilö-

kohtainen ohjaus (+0,5 kg). Toisaalta, verrat-

taessa etänä tarjotun ohjauksen kustannuksia 

kasvokkain annettuun ohjaukseen, on havait-

tu, että 6 kuukauden interventio ja 12 kuukau-

den puhelimitse jatkettu ohjaus maksoivat 

henkilöä kohden keskimäärin 268 USD/hlö 

(2018: 275 €/hlö). Vastaava kokonaan henki-

lökohtaisella ohjauksella toteutettu ohjelma 

maksoi 420 USD/hlö (2018: 572 €/hlö). Kus-

tannushyöty puoltaa etäinterventioita, sillä 

keskimäärin yhden pudotetun painokilon hin-

naksi on laskettu puhelin-interventiossa 33 

USD/kg (2018: 34 €/kg) ja kasvokkain toteu-

tettuna 47 USD/kg (2018: 48 €/kg). (Radcliff 

ym., 2012). Etäinterventio näyttäisi olevan 

noin 30 % edullisempi. 

Vaikuttavuuden näkökulmasta säännöllinen 

etäohjaus on osoittautunut vaikuttavaksi, mut-

ta edellyttää kahdensuuntaista viestintää. Ver-

rattaessa ryhmiä, joissa ohjaukseen sisältyi 1) 

painettu materiaali + yleistä informaatiota 

sisältävä web-sivu, 2) edelliset + interaktiivi-
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nen web-sivu ja 3) edelliset + puhelin/sähkö-

postivalmennus. Tulokset osoittivat, että web-

sivujen käyttö kaikissa interventioryhmissä oli 

verrattain vähäistä (45–53 %), mutta kaikissa 

ryhmissä painonpudotus oli merkittävää 12 kk 

jälkeen (-4,0 %, -4,0 %, -5,3 %) sekä 15–18 kk 

jälkeen (-3,5 %, -3,8 % ja -5,1 %). Kustannus-

vaikuttavuussuhteet näille interventioille vaih-

telivat 900–1000 USD välillä lisäelinvuotta 

kohden (2018: 907–1007 €/lisäelinvuosi). Ar-

vioinnin mukaan interventioihin käytetyt in-

vestoinnit palautuivat kahdessa ensimmäises-

sä ryhmässä 1 ja 3 vuoden kuluttua, ja viimeis-

tään 6 vuoden sisällä sähköposti- ja puhelin-

valmennusta sisältäneessä ryhmässä. Kustan-

nukset henkilöä kohden vuoden aikana olivat 

1. 2. ja 3. ryhmässä 145 USD/hlö/vuosi, 160 

USD/hlö/vuosi ja 390 USD/hlö/vuosi (2018: 

146 €, 161 ja 393 €/hlö). (Hersey ym., 2012.) 

Uudemmassa Australialaisessa tutkimuksessa 

arvioitiin terveysvalmennuksen kustannuksia 

ja tarvittavia resursseja (Fjeldsoe ym., 2016). 

Tulosten mukaan, interventio, joka sisälsi 6 

kuukauden puhelinohjauksen ja lisänä 6 kuu-

kauden tekstiviestipalautteen, vaati henkilö-

kunnalta keskimäärin 35 minuuttia osallistu-

jaa kohden alkukartoitukseen, 31 minuuttia 

puhelinkeskustelujen suunnitteluun ja 15 mi-

nuuttia puheluiden jälkityöhön. Lisäksi henki-

lökunnan tarvitsi käydä manuaalisesti läpi 228 

tutkimukseen osallistuneen henkilön lähettä-

miä viestejä. Yhteensä 2071 lähetetystä viestis-

tä 813 kappaletta (39 %) piti tarkistaa, koska 

automatisoitu ohjelma ei tunnistanut niiden 

sisältöä. Kaikkiaan tekstiviesteillä täydennetty 

interventio maksoi keskimäärin 80 Australian 

dollaria henkilöä kohden (2018: 55 €/hlö). 

(Fjeldsoe ym., 2016.)  

Rollon ym. (2018) tutkimuksessa mallinnettiin 

ravitsemusterapeutin toteuttaman painonhal-

lintaohjauksen kustannuksia. Tulokset osoitti-

vat, että e-ravitsemusohjausohjelman käynnis-

tyskustannukset ovat korkeammat kuin ver-

rokkimallina käytetyn henkilökohtaisen oh-

jauksen (1394 USD vs. 90 USD; 2018: 1237 vs. 

80 €/hlö). Jos aloituskustannuksia ei oteta 

huomioon, e-ohjaus oli kuitenkin edullisempi. 

Digitaalisin palveluin toteutettu ohjaus maksoi 

arvion mukaan 390 USD/hlö/vuosi (2018: 346 

€/hlö/vuosi) ja henkilökohtainen ohjaus 561 

USD/hlö/vuosi (2018: 497€/hlö/vuosi). 

Littlen ym. (2017) interventiotutkimus osoitti, 

että 6 kuukauden aikana toteutettu internet-

painonhallintaohjelma oli vaikuttavaa yhdessä 

terveydenhoitajan puhelimitse tai sähköpostit-

se antaman ohjauksen kanssa. Vuoden seuran-

nassa 32 % onnistui ylläpitämään vähintään 5 

% painonpudotuksen. Kustannusvaikutta-

vuussuhteet yhtä pudotettua painokiloa koh-

den olivat internet + etäohjausryhmässä 25 

GBP/kg (2018: 29 €/kg) ja internet + face-to-

face -ohjauksessa 18 GBP/kg (2018: 21€/kg). 

Kuitenkin todennäköisyys kustannusvaikutta-

vuudelle (<100 GBP/kg; 2018: <133 €/kg) oli 

parempi etäohjausryhmässä (98 %). 

Kaikkiaan painonhallinnan ja terveellisen ra-

vitsemuksen tueksi käytettyjen menetelmien 

vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden 

vertailu on vaikeaa, sillä interventioiden toteu-

tustapa ja teknologiat vaihtelevat. Ratkaisevaa 

ei ole arvottaa väestö-, yhteisö- ja yksilötason 

interventioita suhteessa toisiinsa, vaan pyrkiä 

löytämään jokaiselle toimintatasolle sopivim-

mat ja kustannustehokkaimmat käytännöt. 

Digitaalinen teknologia ei yksittäisenä ratkai-

suna lisää vaikuttavuutta ja terveyshyötyjä, 

mutta tehostaa väestötasolla viestintää, toimii 

sosiaalisen tuen tarjonnan väylänä sekä oma-

seurannan, yhteydenpidon ja motivaation tu-

kena. Tämän hetken näytön perusteella digi-

taaliset interventiot ovat suositeltavia erityi-

sesti painonhallinnassa. 
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* Yksilötasolla vaikuttavaa on käyttäyty-

misen muutoksia tukeva henkilökohtai-

nen- ja ryhmäohjaus. 

* Painonhallinta- ja ravitsemusohjauksen 

vaikuttavuutta ei näyttäisi ratkaisevan 

toteutustapa (kasvokkain vs. teknologian 

välityksellä), vaan palveluiden saavutet-

tavuus, sisältö ja ohjauksen säännölli-

syys. 

* Etäohjausta sisältävät digitaaliset inter-

ventiot ovat vähintään yhtä vaikuttavia ja 

kustannusvaikuttavampia kuin perintei-

set menetelmät. 

* Digitaalisen teknologian tuoma kustan-

nushyöty korostuu interventioiden skaa-

lautuvuutena ja pitkän aikavälin jatkuvuu-

tena. 

* Digitaalisten interventioiden toteutus on 

keskimäärin noin 30 % edullisempi kuin 

perinteisten interventioiden 

(henkilökohtainen ohjaus, painettu mate-

riaali jne.), jos teknologian investointikus-

tannuksia ei oteta huomioon. 

* Teknologiainvestointien palautumisajak-

si on arvioitu 3–6 vuotta. 

YHTEENVETO 

Ravitsemus– ja painonhallintainterventioiden vaikuttavuus                        

ja kustannusvaikuttavuus 

1.11                                                            

Tupakointi 

Vaikuttavuus tupakoinnin ehkäisyssä 

WHO:n (2017) mukaan tupakoimattomuuden 

edistämiseksi suositellaan seuraavia interven-

tioita: 

 1. Verotus ja hinnoittelu. 

 2. Varoitukset tupakka-askien kyljessä. 

 3. Mainontakiellot, tupakoinnin edistä-

 misen ja sponsoroinnin kiellot. 

 4. Tupakansavulle altistumisen ehkäisy 

 tupakointikielloilla julkisilla alueilla. 

 5. Massamedia kampanjat tupakoinnin 

 haittojen esille tuomiseksi. 

 6. Tupakoinnin lopettamisen tukipalve-

 lut koko väestölle (lyhytinterventiot 

 terveydenhuollossa, puhelinpalvelut 

 jne.). 

 7. Laittoman maahantuonnin valvonta. 

 8. Piilomainonnan ehkäisy ja valvonta. 

 9. mHealth sovellukset tupakoinnin 

 lopettamisen tueksi. 

Tupakoinnin ehkäisemiseksi on toteutettu laa-

joja terveyden edistämisen kampanjoita sekä 

Suomessa että ulkomailla. Tunnetuin väestö-

tason ohjelma Suomessa on ollut Pohjos-Kar-

jala- projekti. 

Ohjelman aloittamisen jälkeen miesten tupa-

kointi Pohjois-Karjalassa on vähentynyt 1970-

luvun 51 prosentista vuoden 2014 noin 17 pro-

senttiin (Heloma & Puska, 2016). 

Pohjois-Karjala -projektin aikana tehtiin aktii-

vista työtä tupakkakontrollin edistämiseksi 

lainsäädännöllä ja poliittisilla toimilla. Ympä-

ristöä pyrittiin muuttamaan tupakoinnille vas-

taiseksi esimerkiksi kieltojen ja valvonnan 

avulla, mutta samalla kohdennettiin myös vä-
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estötasolla valistusta ja kampanjoita. Näihin 

interventiostrategioihin sisältyivät terveysin-

formaation jakaminen, palvelujen tarjonnan 

lisääminen esimerkiksi tupakoinnin lopettami-

sen tukipalveluilla terveydenhuollossa sekä 

henkilöstön koulutus (Heloma & Puska, 2016.) 

 Vaikuttaviin tuloksiin pääsemiseksi tarvittiin 

laaja-alaista toimintaa, jossa olivat mukana 

niin yhteisöt kuin päätöksenteko ja joukko-

viestimetkin. Yksilötasolla tupakoinnin lopet-

tamista tuettiin uusin menetelmin, kuten otta-

malla käyttöön korvaushoidon tueksi nikotii-

nipurukumi. Kouluissa järjestettiin ”smoke-

free”- kampanjoita ja tupakoimattomuuteen 

liittyviä kilpailuita. Tupakoinnin yleisyydestä 

ja kehitystrendeistä on saatu jatkuvasti tietoa 

väestötason tutkimusten kautta. Tupakkapoli-

tiikka ja terveyskasvatukselliset toimet ovat 

tuottaneet hyviä tuloksia. 

Vuonna 2017 suomalaisista aikuisikäisistä tu-

pakoi enää 10 prosenttia naisista ja 13 pro-

senttia miehistä (FinTerveys 2017 -tutkimus). 

Taustalla ovat vaikuttaneet poliittiset toimet, 

tietoisuuden lisääntyminen tupakoinnin hai-

toista ja sen myötä muuttuneet sosiaaliset 

normit. Poliittisen sääntelyn ja veronkorotus-

ten on arvioitu vähentäneen tupakointia 2–10 

% ja mainoskieltojen noin 5 %. Tupakan hin-

nan muutoksissa 10 prosentin vaihtelu vaikut-

taa tupakan myyntiin noin 2,5–5 % 

(Townsend, 2015).  

Yksilötasolla tupakoinnin lopettamisen tukena 

vaikuttavia interventioita ovat lääkärin tai 

muun terveysalan ammattilaisen kehotus ja 

ohjaus joko henkilökohtaisesti tai ryhmissä 

(Tupakoinnista vieroitus: Käypä hoitosuosi-

tus). Laajassa mittakaavassa interventiot, jot-

ka on kohdennettu yksilön itsesäätelytaitojen 

kehittämiseen, eivät ole olleet vaikuttavampia 

tupakoinnin aloittamisen ehkäisemisessä kuin 

ympäristön muokkaaminen tupakoinnille vas-

taiseksi (Stautz ym., 2018). Tupakoinnin aloit-

tamisen ehkäisemisessä esimerkiksi nuorille 

suunnatut sosiaalisiin normeihin vaikuttavat 

massamediakampanjat ovat olleet tulokselli-

sia. 

Terveyskasvatus on vaikuttavinta silloin, jos 

tieto tupakoinnin haitoista on vähäinen. Tie-

toisuuden lisääntyessä sosiaalinen markki-

nointi, normeihin, asenteisiin ja pystyvyyteen 

vaikuttaminen ovat puolestaan keskeisempiä 

(Townsend, 2015). 

Toisaalta jo tupakoivien tueksi yksilö- ja ryh-

mäohjaus on ollut vaikuttavampaa kuin it-

seapumateriaalit (Cahill & Lanchster, 2014). 

Esimerkiksi työpaikoilla työterveyshuollon 

kanssa toteutetuilla tupakoinnin lopettamisoh-

jelmilla on onnistuttu tukemaan tupakoimat-

tomuutta 38-50 prosentilla osallistujista 

(Reijula ym., 2011).  

Digitaalisissa interventioissa mobiili- ja 

tekstiviestein tarjottu tupakoinnin lopettami-

sen tuki on myös vaikuttavaa. Tekstiviestioh-

jelmaan osallistuneilla todennäköisyys tupa-

koinnin lopettamiselle on ollut noin puolitois-

takertainen verrokkeihin nähden (Palmer ym., 

2018). Erityisesti matalan tulotason ryhmissä, 

vuorovaikutuksellinen internetpalvelu saattaa 

olla toimiva tapa tukea tupakoinnin lopetta-

mista (Brown ym., 2013). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikutta-

vuusnäyttöä tupakoinnin ehkäisyssä on kiel-

loilla ja rajoituksilla, valmisteveron korotuksil-

la sekä jossain määrin kampanjoilla ja varoi-

tusmerkinnöillä (Kiiskinen ym., 2008). 

Yksilöön kohdistuvista interventioista nikotii-

nikorvaushoito, ryhmä- ja yksilöneuvonta, 

lääkärin ja hoitohenkilökunnan kehotukset, 

sairaalapotilaille tarjottu lopettamisen tuki 

sekä muut terveydenhuollon ympäristössä 
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(mm. hammashuollossa ja raskaana oleville) 

kohdennetut interventiot ovat lisänneet tupa-

koinnin lopettamisen todennäköisyyttä 

(Kiiskinen ym., 2008; Townsend, 2015). Sen 

sijaan, varoitukset ja kyltit esimerkiksi tupak-

ka-askien kyljessä eivät ole merkittävästi vai-

kuttaneet tupakointiin. 

On tunnettua, että pelotteluun perustuvat 

viestit toimivat heikosti, jos henkilö ei muuten 

koe kyvykkyyttä tupakoinnin lopettamiselle 

(Kok ym., 2017). Kumuloituva tutkimustieto 

tukee internet- ja mobiilipalveluiden käyttöä 

tupakoinnin lopettamisen tukena täydentävä-

nä menetelmänä tai yhdessä muiden tukimuo-

tojen kanssa. (Afshin ym., 2016). 

Kustannusvaikuttavuus                              

tupakoinnin ehkäisyssä 

Monissa teollisuusmaissa tupakointiin liitty-

vien kustannusten on arvioitu olevan noin      

5–15 % terveydenhuollon kokonaismenoista 

(Ekpu ym., 2015). Ensisijainen tavoite inter-

ventioilla on tupakoinnin aloittamisen ehkäi-

seminen ja toisaalta tupakoinnin lopettamisen 

tuki ennen sairastumista tupakoinnista johtu-

viin sairauksiin. Tupakoimattomuuden edistä-

misen kustannusvaikuttavuudesta on kertynyt 

enenevässä määrin tutkimustietoa. 

Säädökset ja rajoitteet ovat osoittautuneet 

kustannusvaikuttaviksi, samoin yksilöön koh-

dennetut interventiot ovat kustannusvaikutta-

via etenkin aikuisväestössä. Nuorilla taas yh-

teisön normeihin ja asenteisiin kohdennetut 

keinot näyttäisivät olevan kustannusvaikutta-

vuudeltaan suositeltavia menetelmiä tupakoi-

mattomuuden edistämisessä. (Kiiskinen ym., 

2008). 

Tyypillisimmillään lääkärin tai muun tervey-

denhuollon ammattilaisen antaman lopetta-

miskehotuksen ja neuvonnan kustannusvai-

kuttavuussuhde on vaihdellut 1100–4500 €/

QALY tai lisäelinvuosi (2018: 1238–5064 €). 

Mikäli ohjaukseen sisältyy myös seurantaa, 

vastaava kustannusvaikuttavuussuhde on ollut 

huomattavasti korkeampi, noin 7300–14 300 

euroa lisäelinvuotta kohden (2018: 8215–

16 982 €/lisäelinvuosi). (Kiiskinen ym., 2008.) 

 Yksi tutkittu interventiomuoto on vertaisoh-

jaajien tai kokemusasiantuntijoiden tarjoama 

tuki tupakoinnin lopettamiselle. 

Penningtonin ym. (2013) mukaan vuoden ai-

kana 8,7 prosenttia vertaisohjausta saaneista 

onnistui tupakoinnin lopettamisessa ja kus-

tannusvaikuttavuus oli hyvä verrattuna mini-

maalisiin interventioihin. Tupakointiklinikoilla 

oli kuitenkin vertailuinterventiona parempi 

kustannusvaikuttavuussuhde, mutta ver-

taisohjaus tarjoaa varteenotettavan vaihtoeh-

don varsinkin silloin, kun tukimuotoja on ra-

joitetusti tarjolla (Pennington ym., 2013). 

Kieltojen, sääntelyn ja veronkorotusten kus-

tannusvaikuttavuuden arviointi on ollut yksilö

- ja ryhmätason interventioihin verrattuna 

vaikeampaa. Kuitenkin 2000-luvun alkupuo-

lella tehtyjen arvioiden mukaan sääntely on 

hyvin kustannusvaikuttava tapa tupakoinnin 

ehkäisemiseksi, ja korkean tulotason maissa 

kustannusvaikuttavuussuhde on ollut noin 

3000 €/DALY (3376€/DALY). (Kiiskinen ym., 

2008.) 

Digitaalinen teknologia voi mahdollistaa tu-

pakoinnin lopettamisen tueksi tarjotun seu-

rannan ja motivoinnin entistä säännöllisem-

min ja edullisemmin. Erään tutkimuksen mu-

kaan internetin kautta tarjottu motivoiva yksi-

löllinen palaute saattaa kuitenkin lisätä lyhyel-

lä aikavälillä terveydenhuollon käyttöä ja kus-

tannuksia, jolloin kustannusvaikuttavuussuh-

de perinteisin menetelmin toteutetulla ohjauk-

sella olisi parempi (Smit ym., 2013). Kuitenkin 
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Kustannusvaikuttavaa on edistää tupa-

koimattomuutta säädösten ja rajoitteiden 

avulla. 

Jo tupakoinnin aloittaneille vaikuttavia 

ovat kohdennetut interventiot esimerkik-

si terveydenhuollossa. 

Internet- ja mobiilipalvelut tupakoinnin 

lopettamisen tukena ovat vaikuttavia 

verrattuna tuen puuttumiseen. 

Sääntelyn ja ohjaustoimien kustannusvai-

kuttavuussuhde on noin 3000€/QALY ja 

yksilöohjauksen 1000–5000 €/QALY. 

Digitaalisen teknologian kustannusvaikut-

tavuudesta tupakoinnin ehkäisyn tai lopet-

tamisen tukena ei ole yksiselitteistä näyt-

töä, mutta vaikuttavuustulokset puoltavat 

internet- ja mobiili-interventioiden käyt-

töä. 

YHTEENVETO 

Tupakoinnin ehkäisyn vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 

terveyden edistämisen hyötyvaikutusten esille 

tuominen vaatii useita vuosia. Vaikka yksilöity 

teknologiaperustainen interventio maksaa 

alussa enemmän, ja mahdollisesti lisää yhtey-

denottoja terveydenhuoltoon, tupakoinnin 

lopettamisen onnistumisprosentti pitkällä ai-

kavälillä on tärkein mittari (Smit ym., 2013; 

Schulz ym., 2014).  

Internetin kautta toteutetut tupakoinnin lopet-

tamisen tuki-interventiot näyttäisivät olevan 

vaikuttavampia verrattuna minimaalisiin in-

terventioihin, mutta eivät sen tehokkaampia 

tai kustannusvaikuttavampia kuin muut aktii-

viset interventiot (Chen ym., 2012; Taylor ym., 

2017). Suositeltavinta on käyttää teknologia-

avusteisia menetelmiä yhdessä esimerkiksi 

lyhytneuvonnan kanssa (Chen ym., 2012).  

1.12                                                            

Alkoholinkäyttö 

WHO (2017) suosittaa alkoholin haittavaiku-

tusten vähentämiseksi seuraavia interventioi-

ta: 

 1. Alkoholin valmisteveron korotukset. 

 2. Alkoholin mainonnan kiellot ja rajoit-

 teet. 

 3. Alkoholin saatavuuden rajoittaminen 

 (mm. myynti- ja anniskeluaikoja rajoit-

 tamalla). 

 4. Rangaistukset ja valvonta rattijuopu-

 muksista. 

 5. Psykososiaalinen lyhytinterventio 

 ongelmakäyttäjille. 

 6. Säännöllinen hintakehityksen seu-

 ranta suhteessa inflaatioon ja tulotason 

 kehitykseen 

 7. Vakiintuneet minimihinnat alkoholi-

 tuotteille. 

 8. Ikärajat. 

 9. Alkoholituotteiden ja sponsoroinnin 

 rajoittaminen nuorille suunnatuissa 

 tilaisuuksissa. 

 10. Tarjotaan ennaltaehkäisyä ja hoitoa 

 varten terveys- ja sosiaalipalveluja. 

 11. Tarjotaan kuluttajille tietoa alkoholin 

 haittavaikutuksista. 

Samoin kuin tupakoinnin ehkäisyssä, alkoholi-

haittojen vähentämiseen on pyritty monitasoi-

silla interventioilla, sisältäen verotuksen, ra-

joitteet ja kiellot, kampanjat ja yksilötason 

interventiot (Kiiskinen ym., 2008; Anderson, 
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CASE: 

Koneoppimisen ja sensoridatan hyödyntäminen                                                                      

alkoholin riskikäytön ennaltaehkäisyssä ja tunnistamisessa 

Bae, S., Chung, T., Ferreira, D., Dey, A. K., & Suffoletto, B. (2017). Mobile 

phone sensors and supervised machine learning to identify alcohol use 

events in young adults: Implications for just-in-time adaptive interventions. 

Addictive behaviors. 

Alkoholinkäyttöön liittyy sosiokulttuurisia tekijöitä, jotka ovat sidoksissa 

tilanteeseen ja yhteisön normeihin. Aikaisemmat mobiilisovellukset eivät 

ole onnistuneet vähentämään merkittävästi alkoholinkäyttöä kohdeväestös-

sä, sillä sovellukset, jotka tarjoavat silloin tällöin kohdennettua tietoa tai 

motivointia eivät ole riittäviä tukemaan juomisen rajoittamista. Alkoholin-

käytön vähentämisessä olennaisempaa on vaikuttaa yksilön päätöksente-

koon ja itsesäätelytaitoihin reaaliaikaisesti. Näin ollen sovellusten tulisi tun-

nistaa, milloin henkilö juo alkoholia tai on aikeissa aloittaa juomisen. Sovel-

lus voi sopivissa tilanteissa motivoida henkilöä asettamaan rajoja juomiselle 

ja pysymään niissä. 

Uusi sensoriteknologia ja koneoppimismallit mahdollistavat mobiilipuheli-

men kautta kerättävän tiedon hyödyntämisen myös alkoholinkäytön seu-

rannassa. Puhelimen sensorit välittävät tietoa henkilön päivittäisistä rutii-

neista, liikkumisesta ja matkapuhelimen käyttötottumuksista. Kertyvän da-

tan perusteella koneoppimismalli oppii tunnistamaan alkoholinkäyttöön 

liittyvät tilanteet. Malli pystyy erottelemaan jaksot, jolloin alkoholia juodaan 

runsaasti, vähän tai ei ollenkaan.  

Baen ym. (2017) pilottitutkimukseen osallistui 38 runsaasti alkoholia käyt-

tävää nuorta aikuista. Osallistujat latasivat AWARE-sovelluksen, joka keräsi 

intervention aikana jatkuvasti sensoridataa mobiilipuhelimen kautta. Lisäk-

si osallistujat raportoivat alkoholinkäyttöään 28 päivän ajalta. Tulosten mu-

kaan osallistujilla oli 207 juomatonta jaksoa, 41 vähäisen juomisen jaksoa ja 

45 runsaan juomisen jaksoa. Koneoppimismallina käytetty random forest 

model pystyi 90,9 % tarkkuudella tunnistamaan riskijuomisen ajankohdat. 

Mallin rakentamisessa käytettiin 30 minuutin aikaikkunaa ja 1 vuorokauden 

ajalta historiallista dataa. Analyysi osoitti, että informatiivisimmat sensori-

datan osa-alueet olivat aika (viikonpäivä, kellonaika), liike ja sen muutokset, 

mobiililaitteen käyttö (mm. ruutuajan kesto) sekä viestintä (puheluiden kes-

to, viestien kirjoitusnopeus). Tutkijat totesivat, että reaaliaikaisesti toimiva 

ja sensoridataa hyödyntävä sovellus saattaa olla aikaisempia menetelmiä 

tehokkaampi tapa ehkäistä alkoholin riskikäyttöä. 
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2015). Tehokkaina pidettyjä keinoja alkoholin-

käytön vähentämisessä ovat sääntely ja hin-

noittelu. Kiiskisen ym. (2008) tutkimuskat-

sauksen mukaan hinnan nosto vaikuttaa eni-

ten kohtuukäyttäjien kulutukseen. Koska 

enemmistö kansalaisista on kohtuukäyttäjiä, 

saavutetaan suurimmat kansanterveydelliset 

hyödyt ja myös kustannussäästöt hinnoittelun 

kautta. Alkoholi lisää muun muassa syöpäris-

kiä jo pienissäkin määrissä. On myös arvioitu, 

että prosentin muutos kulutuksessa vastaa 

prosentin muutosta yhteiskunnallisissa kus-

tannuksissa. (Ollila & Bingham, 2017.) 

Alkoholimainonnan kieltämisellä on osoitettu 

olevan pieni, mutta myönteinen vaikutus alko-

holin kulutukseen. Printtimedian mainonnalla 

on ollut vähäisempi vaikutus alkoholinkulu-

tukseen kuin sähköisten viestimien kautta to-

teutetulla mainonnalla (Anderson, 2015). Esi-

merkiksi, sähköisten palvelujen alkoholimai-

nonta on todennäköisemmin edistänyt aikai-

semmin raittiiden alkoholinkäyttöä tai lisän-

nyt jo alkoholia käyttävien juomista 

(Anderson, 2015). Sosiaalisen median sisältöjä 

ja alkoholinkäyttöä arvioineen katsauksen mu-

kaan nuoret, jotka tuottivat, jakoivat, linkitti-

vät tai kommentoivat alkoholiin liittyvää sosi-

aalisen median sisältöä, myös käyttivät enem-

män alkoholia ja heillä oli useammin alkoho-

liin liittyviä ongelmia (Curtis ym., 2018). 

Yksilöön kohdistuvat interventiot, kuten pe-

rusterveydenhuollossa riskikäyttäjille toteute-

tut lyhytinterventiot, ovat vähentäneet alkoho-

lin kulutusta sekä viikottaisia juomapäiviä 

(Kaner ym., 2017a). Aikuisväestössä lyhytin-

terventio on tehokas tapa hoitaa varhaisen 

vaiheen riskikäyttöä ja ehkäistä alkoholiriip-

puvuuden pahenemista. Tutkimuksissa on 

arvioitu, että yhden potilaan hyötyminen ly-

hytneuvonnasta edellyttää 10 potilaan hoita-

mista (Kiiskinen ym., 2008).  

Vaikka lyhytneuvonta kestää yleensä vain 10–

15 minuuttia ja koostuu 1–3 kerrasta, vaatii se 

enemmän resursseja kuin koko väestölle 

suunnatut interventiot. Lyhytneuvontaa on 

suositeltu toteutettavaksi myös sähköisten 

palvelujen kautta (Afshin ym., 2016).  

Digitaaliset teknologiat ovat yksi mahdollinen 

tapa lisätä hoidon saatavuutta ja intensiteettiä. 

Digitaalisten interventioiden vaikuttavuutta 

arvioineen katsauksen mukaan digitaalisiin 

interventioihin osallistuneet joivat viikossa 23 

g vähemmän alkoholia kuin vertailuryhmä 

(Kaner ym., 2017b). Muut alkoholinkäyttöä 

arvioivat mittarit myös osoittavat kohtalaista 

näyttöä interventioiden vaikuttavuudesta. 

Tuloksissa ei tullut esille merkitsevää eroa 

digitaalisten ja face-to-face interventioiden 

välillä. Kuitenkin havaittiin, että vaikuttavuut-

ta lisääviä tekijöitä interventioissa olivat tuki 

ongelmanratkaisutaitojen kehittämiselle, it-

sesäätelytaidoille (mm. juomisen korvaaminen 

muilla aktiviteeteilla) sekä tiedonlähteiden 

luotettavuus (Kaner ym., 2017a). Internetpoh-

jaisten interventioiden vaikuttavuudesta alko-

holin riskikäytön vähentämisessä on näyttöä, 

etenkin verrattuna minimalisiin interventioi-

hin (Afshin ym., 2016). 

Palmerin ym. (2018) katsauksessa arvioitiin 

mobiilipuhelimen välityksellä toteutettuja in-

terventioita, mutta alkoholinkäytön vähenemi-

sestä ei saatu yhdenmukaista näyttöä. Muu-

tokset ovat olleet pääosin pieniä verrattuna 

esimerkiksi tupakoinnin lopettamiseen. Vas-

taavia tuloksia on saatu myös muissa tutki-

muskatsauksissa (Berman ym., 2016). Näiden 

kokemusten perusteella mobiili- ja tekstiviesti-

interventiot nykyisessä muodossaan näyttäisi-

vät olevan puutteellisia alkoholinkäytön vä-

hentämisessä. Alkoholin riskikäyttö on luon-

teeltaan erilaista kuin tupakointi, liikunnan 
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harrastaminen tai ruokailuvalinnat. Tämän 

vuoksi myös interventioiden tulee olla erilai-

sia. Yksi mahdollinen tapa ehkäistä runsasta 

alkoholinkäyttöä voisi olla riskitilanteiden var-

hainen tunnistaminen uusien teknologiasovel-

lusten avulla (Bae ym., 2018). 

Kustannusvaikuttavuus                             

alkoholinkäytön vähentämisessä 

WHO:n arvion mukaan alkoholinkäytön vä-

hentämisessä kustannusvaikuttavia menetel-

miä ovat erityisesti poliittiset ohjaustoimet, 

kuten hinnoittelu, rajoitukset ja sääntely. Kui-

tenkin näiden toimien käyttö edellyttää riittä-

vä infrastruktuuria ja resursseja (WHO, 2017). 

 Yksilötason interventioista hyvä kustannus-

vaikuttavuussuhde on ollut ainoastaan riski-

ryhmille kohdennetuilla lyhytinterventioilla, 

joiden kustannusvaikuttavuussuhteeksi on 

arvioitu noin 23 000 euroa (2018: 25 882€) 

saavutettua lisäelinvuotta kohden (Kiiskinen 

ym., 2008). Vastaavia kustannusarvioita on 

tehty lapsiperheille suunnatuista neuvontain-

terventioista, joissa jokaista ehkäistyä alkoho-

liongelmaa kohden tarvitaan 23 000–25 000 

euron investoinnit (2018: 26 000–28 000 €). 

Verrattaessa erilaisten interventioiden kustan-

nuksia, edullisimmat keskittyvät väestötasolle, 

mutta kustannusvaikuttavuudesta on vähem-

män tutkimustietoa kuin intensiivisemmistä 

yksilö- ja ryhmätason interventioista. (Kiis-

kinen ym., 2008). Väestötason toimien kus-

tannusvaikuttavuudesta saadaan tietoa arvioi-

malla poliittisten ohjaustoimien kustannusten 

suuruutta suhteessa alkoholinkulutuksen 

muutoksiin sekä alkoholiperäisten sairauksien 

ja kuolemien vähenemiseen. 

Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan 

25 % veronkorotus maksoi 4,4 miljoonaa dol-

laria (2018: $4,5 milj.), mutta tuotti lähes 700 

miljoonan dollarin (2018: $847 milj.) välittö-

mät hyödyt alkoholin terveyshaittojen vähen-

tyessä (Anderson, 2015). Otettaessa huomioon 

myös välilliset kustannukset, hyödyt ovat tätä-

kin laajemmat. 

Tanskalaisessa tutkimuksessa selvitettiin kuu-

den erilaisen intervention kustannusvaikutta-

vuutta (Holm ym., 2014). Vertailtavat inter-

ventiot olivat 30 % veronkorotus, ikärajojen 

korotus, mainoskiellot, myyntiaikojen rajoitus, 

puhelimitse toteutettu lyhytinterventio sekä 

alkoholin riskikäyttäjille suunnattu henkilö-

kohtainen pidempijaksoinen interventio. 

Tulosten mukaan myyntiaikojen rajoittami-

nen, mainoskiellot ja ikärajojen korotus tuotti-

vat kustannussäästöjä, mutta myös muut in-

terventiomuodot olivat kustannusvaikuttavia, 

kun maksuhalukkuuden rajaksi asetettiin 

120 000 €/DALY (2018: 132 168 €/DALY). Alle 

40 000 €/DALY (2018: 44056 €/DALY) kus-

tannusvaikuttaviksi osoittautuivat kaikki in-

terventiot, lukuun ottamatta pitkäjaksoista 

ohjausta riskiryhmille. (Holm ym., 2014) 

Kanadalaisessa tutkimuksessa selvitettiin alko-

holin riskikäytön seulonnan ja lyhytinterventi-

on kustannusvaikuttavuutta (Zur ym., 2016). 

Mikrosimulaatiomalliin perustuvan arvion 

mukaan yleisiä standardeja noudattaen toteu-

tettu riskikäytön seulonta yhdessä lyhytinter-

vention kanssa oli kustannusvaikuttava sekä 

miehillä että naisilla. 

Tutkimuksessa riskikäyttöä arvioitiin AUDIT 

ja AUDIT-C mittareilla. Riskirajana pidettiin 

alkoholimäärää 64 g/päivä miehillä ja 48 g/

päivä naisilla. Lyhytinterventio tarkoitti ter-

veydenhuollon ammattilaisen antamaa 25 mi-

nuutin ohjausta alkoholinkäytön vähentä-

miseksi. Oletuksena oli, että alkoholin riski-

käyttöä seulotaan 72 prosentissa miesten lää-

kärikäynneistä ja 83 prosentissa naisten käyn-

neistä. Lyhytintervention oletettiin vähentä-

vän miehillä alkoholinkäyttöä 15 % ja naisilla 
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YHTEENVETO 

Alkoholin riskikäyttöä ehkäisevien 

interventioiden vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 

*Yksi mahdollinen tapa ehkäistä alkoho-

lin ongelmakäyttöä on riskitilanteiden 

varhainen tunnistaminen uusien teknolo-

giasovellusten avulla. 

*Väestötasolla kustannusvaikuttavia me-

netelmiä ovat erityisesti poliittiset oh-

jaustoimet, kuten hinnoittelu, rajoitukset 

ja sääntely. 

*Yksilötason interventioista hyvä kustan-

nusvaikuttavuussuhde on riskiryhmille 

kohdennetuilla lyhytinterventioilla. 

*Digitaalisten interventioiden kustannus-

vaikuttavuudesta ei ole toistaiseksi näyt-

töä ennaltaehkäisyssä, mutta riskikäyttä-

jien terapiasta tulokset ovat myönteisem-

piä. 

*Yksilötason nettiterapian kustannusvai-

kuttavuussuhde on ollut noin 15 000 €/

QALY. 

4 %. Kustannushyötyanalyysin perusteella 

interventio maksaisi miehille 8145 Kanadan 

dollaria (2018: 5761€) ja naisille 12 613 dolla-

ria (2018: 8921€) toimintakykyistä lisäelin-

vuotta kohden. (Zur ym., 2016.) 

Kustannusvaikuttavuustietoa teknologia-

avusteisista interventioista alkoholinkäytön 

ennaltaehkäisyssä on kertymässä, mutta syste-

maattista arviointitietoa on toistaiseksi vähän. 

Hollantilaisessa tutkimuksessa arvioitiin, mi-

ten nuorille suunnattu alkoholitietoisuutta 

lisäävä opetuspeli ja räätälöity palaute vaikut-

tavat alkoholinkäyttöön ja humalajuomiseen, 

ja onko interventio kustannusvaikuttava 

(Drost ym., 2018). 

Verrokkiryhmä vastasi ainoastaan alkoholin-

käyttöä koskevaan kyselyyn, mutta ei pelannut 

opetuspeliä 4 kuukauden interventiojaksolla. 

Tulokset osoittivat, että tietokonepohjainen 

interventio oli sekä vaikuttavampi että kalliim-

pi verrokkiin nähden. 

Inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuh-

de laskettiin yhden viikoittaisen alkoholian-

noksen ja humalajuomiskertojen vähenemisen 

mukaan, ja lisäksi sekä terveydenhuollon että 

yhteiskunnallisten kustannusten näkökulmas-

ta. 

Terveydenhuollolle kustannukset olivat 40 €/

alkoholiannoksen vähenemistä kohden ja 79€/

humalajuomiskerta (2018: 81€). Vastaavat 

luvut yhteiskunnalle olivat 62€ ja 144€ (2018: 

64€ ja 148 €). Interventio oli kustannusvaikut-

tavin 17–19-vuotiaiden ikäryhmässä, matalam-

min koulutetuilla, miehillä ja ei-uskonnolli-

sissa ryhmissä. (Drost ym., 2018.) 

Aikuisilla internetpohjainen interventio alko-

holinkäytön vähentämiseen on myös ollut kus-

tannusvaikuttavaa (Blankers ym., 2012). Hol-

lantilaistutkimuksen mukaan ohjausta sisältä-

vä internet-terapia on kustannushyötysuhteel-

taan parempi kuin itseapuohjelma. 

Tutkimuksen perusteella arvioitiin kustannus-

vaikuttavuussuhteeksi 3683 €/terapiasta hyö-

tynyt osallistuja (2018: 4130€/hlö) ja 14710 € 

laatupainotettua elinvuotta kohden (2018: 

16496/QALY). Internet terapia oli 60 prosen-

tin todennäköisyydellä kustannusvaikuttavam-

pi kuin itseapuohjelma. 
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1.13  

Kansansairauksien ennaltaehkäisyn ja     

elintapahoidon kustannusvaikuttavuus 

Diabetes 

Elintapaohjauksen vaikuttavuus diabeteksen 

ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on osoitettu 

sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tutki-

muksissa (Tice ym., 2016). Intensiivinen elin-

tapainterventio, joka on sisältänyt ravitsemus-

terapiaa ja liikuntaohjausta, on vähentänyt 

diabetesriskiä 3 vuoden seurannassa 58 % ja 

muutos riskitekijöissä on ollut suoraan yhtey-

dessä elintapoihin (Tuomilehto ym., 2001). 

Riskiä alentaneet muutokset ovat sisältäneet 

vähintään 5 % painonpudotuksen, rasvan 

osuuden vähentämisen alle 30 % ja sokerei-

den alle 10 % kokonaisenergiansaannista, kui-

tujen lisäämisen yli 15g/100 kcal sekä liikun-

nan harrastamisen yli 4 tuntia viikossa (Tuo-

milehto ym., 2001). Interventioryhmässä suh-

teellinen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen 

on elintapamuutosten myötä ollut vielä 13 

vuoden kuluttua 32 % matalampi kontrolli-

ryhmään verrattuna (Lindström ym., 2013).  

Toistaiseksi Suomessa ei olla toteutettu katta-

vaa arviointia ennaltaehkäisyn ja diabe-

teshoidon kustannusvaikuttavuudesta. Elinta-

paohjauksen kustannusvaikutuksia on arvioitu 

pienimuotoisesti esimerkiksi Varsinais-Suo-

men Liikunnan palveluketju -hankkeessa, jos-

sa pyrittiin kehittämään moniammatillista 

yhteistyötä liikunta- ja elintapaohjauksen to-

teuttamiseen terveydenhuollossa (Vasankari 

ym., 2018). Interventio sisälsi liikunnan pu-

heeksi ottamisen terveydenhuollossa, yksilölli-

sen neuvonnan, säännölliset kontrollikäynnit/

puhelut fysioterapeutilta ja ohjauksen omatoi-

miseen tai järjestettyyn liikuntaan. Pilottitutki-

muksen tulokset osoittivat, että 409 osallistu-

jan joukossa paino, painoindeksi (BMI), vyötä-

rönympärys ja pitkäaikaissokeri (HbA1c) laski-

vat 12 kuukauden aikana tilastollisesti merkit-

sevästi verrattuna kontrolliin. Liikuntaneu-

vonta maksoi potilasta kohden 315 euroa 

(2018: 320 €) sisältäen tapaamiset, käynnit, 

laboratoriomittaukset ja liikuntaohjauksen. 

Sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä omaavista 

44 prosentilla arvot normalisoituivat. Johto-

päätöksenä todettiin, että neljän diabetesta-

pauksen ennaltaehkäisyllä säästö olisi suurem-

pi kuin käytetyt investoinnit (Vasankari ym., 

2018). 

Diabeteksen ennaltaehkäisyn ja hoidon laa-

jempaa arviointia varten käynnissä on Stop-

Dia -hanke (www.stopdia.fi), jossa tutkitaan 

mobiilipohjaisen elämäntapaintervention vai-

kuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta diabe-

tesriskin vähentämisessä. StopDia-tutkimuk-

sessa vertaillaan ryhmäohjaukseen osallistu-

vien ja mobiilisovellusta käyttävien terveystu-

loksia vain mobiilisovellusta käyttävien tulok-

siin. Osallistujien rekrytoinnissa hyödynne-

tään verkossa toteutettavaa diabetesriskitestiä, 

jonka kautta osallistujat ohjautuvat tarkem-

piin tutkimuksiin ja interventioihin. Vuoden 

2018 aikana saatujen kokemusten perusteella 

noin puolella riskitestin tehneistä oli sokeriai-

neenvaihdunnan häiriöitä ja kuudella prosen-

tilla todettiin diabetes. StopDia-mallin kustan-

nusvaikuttavuudesta saadaan tietoa interven-

tioiden päätyttyä vuoden 2019 lopussa.  

Kansainvälisistä tutkimuksista on jo saatu tie-

toa teknologiavälitteisten diabeteksen omahoi-

to-ohjelmien kustannusvaikuttavuudesta. 

Useimpiin ohjelmiin on kuulunut puhelimitse 

ja tekstiviesteillä tarjottua tukea, omaseuran-

taa ja palautetta sekä epäsuoraa tai suoraa 

viestintää ammattilaisten kanssa. Tulokset 

kustannushyötyjen osalta ovat kuitenkin hete-

rogeenisia, sillä säästöt toisissa interventioissa 

ovat olleet samaa luokkaa kuin toisissa kus-

http://www.stopdia.fi
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tannusten nousu (van Eeden ym., 2016). Ver-

tailua kustannusvaikuttavuudesta on tehty 

perinteisten ja etäteknologiaa hyödyntävien 

hoitomenetelmien välillä, mutta myös elinta-

paohjauksen ja lääkityksen välillä (Herman 

ym., 2013; Roberts ym., 2017). 

Robertsin ym. (2017) katsauksen mukaan pe-

rinteisistä menetelmistä elintapaohjaus ja 

metmorfiinihoito lääkityksenä ovat osoittautu-

neet kumpikin kustannusvaikuttaviksi tavoiksi 

hoitaa diabetesta korkean riskin henkilöillä. 

Kustannusvaikuttavuussuhteet olivat £7490/

QALY (2018: 8831 €/QALY) elintapaohjauksel-

le ja £8428/QALY (2018: 9937€/QALY) met-

morfiinihoidolle. Ohjelmat, jotka sisälsivät 

vain intervention, mutta eivät seulontaa, olivat 

yleensä kustannusvaikuttavampia. Samoin 

pidempi kesto paransi kustannusvaikuttavuut-

ta (Roberts ym. 2017). 

Institute for Clinical and Economic Review 

(ICER) organisaation vuonna 2016 julkaise-

massa raportissa on vertailtu elintapaohjauk-

sen kustannuksia ja eri menetelmiin tarvitta-

via resursseja. Kallein toteutustapa on resurssi

-intensiivinen yksilöohjaus, jonka toteuttami-

nen maksaa henkilöä kohden vuoden 2018 

hinnoissa noin 1709 €/vuosi (Tice ym., 2016). 

Ryhmäohjauksella kustannukset saadaan las-

kettua 409 €/vuosi, virtuaalivalmennusta asi-

antuntijaohjauksen lisänä hyödyntämällä 150 

€/vuosi, ja kokonaan automatisoitua virtuaali-

valmennusta käyttäen noin 22 €/vuosi€ (Tice 

ym., 2016).  

Vaikuttavuuden näkökulmasta ero menetel-

mien välillä on selkeä painonpudotuksessa, 

sillä paino on laskenut henkilökohtaisessa- ja 

ryhmäohjauksessa 5–7 prosenttia, kun auto-

maattisella virtuaalivalmennuksella vastaava 

muutos on ollut 3,6 prosenttia. Virtuaalival-

mennuksessa muutokset sokerihemoglobiinis-

sa (HbA1c) ja paastosokerissa (FPG) ovat kui-

tenkin olleet hyvin vertailukelpoisia muiden 

interventiomuotojen kanssa. Sokeriarvoissa 

henkilökohtaisen- ja ryhmäohjauksen tuotta-

ma lasku mittausarvoissa on ollut 0,10–0,26 

% (HbA1c) ja 2,8–4,5 mg/dL (FPG). Huomion-

arvoista on, että virtuaalivalmennuksessa so-

keriarvot laskivat enemmän kuin verrokki-

interventioissa (HbA1c: -0,30 % ja FPG: -7,4 

mg/dL). (Tice ym., 2016.) 

Raportin mukaan kaikki interventiot, myös 

digitaaliset, ovat kliiniseltä vaikuttavuudeltaan 

parempia tavanomaiseen hoitoon verrattuna. 

Digitaalisia työkaluja ja asiantuntijaohjausta 

yhdistävän elintapaneuvonnan kustannusvai-

kuttavuudeksi on arvioitu vuoden 2018 eu-

roiksi muutettuna 7009€/QALY. Simulaatio-

mallinnuksen perusteella arvioituna tällaiseen 

intervention sijoitetut varat palautuvat viides-

sä vuodessa moninkertaisesti (ROI=1406 €). 

Vastaavasti henkilökohtaisen ohjauksen kus-

tannusvaikuttavuus terveydenhuollon näkö-

kulmasta on noin 28 800€/QALY kolmen vuo-

den aikaperspektiivissä ja 988€/QALY yksilön 

koko elinaikana. Ryhmäohjauksessa kustan-

nusvaikuttavuussuhde kolmen vuoden ajalta 

oli yksilövalmennusta huomattavasti edulli-

sempi asettuen 8088 €/QALY (Tice ym., 

2016). Digitaaliset interventiot osoittautuivat 

ICER-työryhmän mukaan varteenotettaviksi ja 

kustannusvaikuttavuudeltaan lupaaviksi me-

netelmiksi. Raportin arvio kokonaan automa-

tisoidun valmennuksen vaikuttavuudesta pe-

rustui kuitenkin vain yhteen tutkimukseen, 

joten tietoa toimivista käytännöistä, kustan-

nuksista ja kliinisestä vaikuttavuudesta tarvi-

taan lisää (Tice ym., 2016). 

Diabeteksen omahoidon ja teknologiatuetun 

elintapahoidon kustannusvaikuttavuutta on 

arvioitu useissa muissakin tutkimuksissa (Lian 
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ym., 2017; Sun ym., 2017). Lianin ym. (2017) 

tutkimusyhteenvedossa todetaan, että omahoi-

tointerventiot ovat pitkällä aikavälillä kustan-

nustehokkaita, vaikka 6–12 kuukauden inter-

ventiojakson perusteella kustannusvaikutta-

vuussuhde on ollut melko heikko. Esimerkiksi 

tekstiviesti- ja puhelintukea sisältäneissä in-

terventioissa kustannukset potilasta kohden 

ovat olleet noin 22–782 $/vuosi (2018: 19,8–

852€/vuosi). Kustannusvaikuttavuussuhteet 

ovat vaihdelleet huomattavasti, mikä kertoo 

tutkimusten heterogeenisuudesta. Esimerkiksi 

yhden yksikön lasku HbA1c-arvossa on vuoden 

2018 hinnoissa maksanut 489€/hlö ja tavoite-

tason saavuttaminen 2598 €/hlö (Lian ym., 

2017).  

Sunin ym. (2017) metaregressiotutkimuksen 

mukaan diabeteksen ehkäisyinterventioissa 

viestinnän tavalla (face-to-face vs. teknologia) 

ei ole ollut vaikutusta painonpudotuksessa 

saavutettuihin tuloksiin. Kuitenkin painonpu-

dotus on ollut hieman suurempaa interventi-

oissa, joissa oli mukana erillinen ravitsemus-

asiantuntija (-1,0 kg), mutta ero ei ollut tilas-

tollisesti merkitsevä.  

Huomionarvoista tutkimuksissa oli se, että 

vaikuttavuus vaihteli enemmän niissä inter-

ventioissa, joissa ohjausta antoi muu ammatti-

lainen kuin ravitsemusasiantuntija. Vaikutta-

vuuden ja kustannusvaikuttavuuden näkökul-

masta painonhallinnan pysyvyys on merkityk-

sellistä, joten on keskeistä määritellä interven-

tion kesto, jossa vaikuttavuus on hyvä, mutta 

kustannukset kohtuullisia. Esimerkiksi yhdys-

valtalaisessa kaksi kuukautta kestäneessä dia-

betesinterventiossa 1 kg painonpudotus saavu-

tettiin 48 euron investoinnilla (2018: 24 €/kg/

kk). Toisessa 12 kuukautta kestäneessä tutki-

musinterventiossa vastaavan painonpudotuk-

sen saavuttamiseen tarvittiin yli puolet suu-

remmat investoinnit (2018: 904€/kg/12kk, 75 

€/kg/kk) (Sun ym., 2017). Kalliimmasta inter-

ventiohinnasta huolimatta pidempikestoinen 

interventio on usein kannattavampi terveystu-

loksia ajatellen. Jos paino palautuu takaisin 

lähtötasolle pian intervention päättymisen 

jälkeen, saavutetut hyödyt menetetään. Yksi 

tapa, jolla voidaan tasoittaa kustannuksia, 

mutta säilyttää silti painonhallintaa ylläpitävä 

tuki, on käyttää puhelin-, internet- ja mobiili-

pohjaisia palveluita motivaation ylläpidon tu-

kena. 

Esimerkki kustannussäästöjä havainneesta 

teknologiapohjaisesta interventiosta on Ras-

mussenin ym. (2017) tutkimus, jossa arvioitiin 

internetin välityksellä toteutettua omahoito-

ohjelmaa. Telemonitorointi-interventio sisälsi 

videoyhteyden (Skype) kautta kontaktin hoito-

tiimiin. Interventio kesti kuusi kuukautta ja 

etäohjaukseen osallistujia (N=40) verrattiin 

rutiinihoitoon. Puolen vuoden seurannassa 

interventioryhmän sokerihemoglobiini 

(HbA1c) ja kolesteroli laskivat hieman enem-

män kuin rutiinihoitoa saaneiden ryhmässä, 

jossa hoito oli myös kalliimpaa (2018: 55 € vs. 

42 €/ %-yksikön lasku HbA1c:ssa). 

Toinen esimerkki diabeteksen etähoidon kus-

tannushyödyistä on Tanskassa Aeron saarella 

vuosina 2005–2012 toteutettu Health opti-

mum -interventio (Levin ym., 2013). Interven-

tioon osallistuneille (N=81) tarjottiin reaaliai-

kaista ja teknologiavälitteistä yhteydenpitoa 

diabeteshoitotiimin kanssa. Tämä tarkoitti, 

että käytössä oli videoneuvotteluyhteys sekä 

seurantaa ja yhteydenpitoa etäteknologian 

avulla. Lääkärin ja diabeteshoitajan vastaanot-

to järjestettiin etänä paikalliseen terveyskes-

kukseen sen sijaan, että potilas tai hoitohenki-

lökunta olisi siirtynyt saarelta mantereelle tai 

päin vastoin. Etävastaanottojen lisäksi osallis-

tujille tarjottiin kasvokkainen vastaanotto 2–4 

kertaa vuodessa. (Levin ym., 2013). 
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Elämäntapainterventioilla on hyvä vai-

kuttavuus diabeteksen ehkäisyssä ja 

omahoidossa. 

Mobiilisovellukset ja digitaaliset ratkaisut 

tukevat diabeteksen ehkäisyä ja omahoi-

toa ja ovat todennäköisesti myös kustan-

nusvaikuttavia pitkällä aikavälillä. 

Diabeteksen ehkäisyssä perinteisen elinta-

paohjauksen kustannusvaikuttavuussuhde 

on ollut noin 9000€/QALY ja digitaalisesti 

toteutettuna 7000€/QALY. 

Tietoa uusimman teknologian kustannus-

vaikuttavuudesta on vielä niukasti, mutta 

tulokset esimerkiksi virtuaalisesta elä-

mäntapavalmennuksesta ovat lupaavia. 

YHTEENVETO 

Kustannusvaikuttavuus diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja omahoidossa 

Tulosten mukaan sokerihemoglobiini (HbA1c) 

laski sekä tyypin 1 että 2 diabetespotilailla. 

Teleintervention välittömät kustannukset vuo-

den 2011 hinnoissa olivat laitteiden, ohjelmis-

tojen sekä asennuksen osalta 9220 USD (2018: 

9104 €), palvelun käyttö maksoi 870 USD/

vuosi (2018: 851€/vuosi) ja diabeteshoitajan 

matkat lähivastaanotoille 560 USD/vuosi 

(2018: 553€/vuosi). Etäpalvelun kautta toteu-

tettiin noin 200 telekonsultaatiota vuodessa. 

Ilman palvelua potilaiden matkat olisivat mak-

saneet 12 175–13 900 USD vuosittain (2018: 

13 726€). Teknologian avulla saavutettu net-

tosäästö arvioitiin 9430–11 170 USD vuodessa 

(2018: 9312–11 030 €). Välillisinä hyötyinä 

arvioitiin, että tuottavuuden alenema sairas-

päivistä johtuen ilman interventiota olisi ollut 

220 työpäivää x 255 USD eli noin 56 100 USD 

(2018: 220 x 251€ = 55 220€). Tulokset osoit-

tivat, että laajemmassa mittakaavassa vastaa-

van mallin hyödyt voivat olla merkittäviä. Kui-

tenkin on muistettava, että etäpalvelu voi kor-

vata ainoastaan seurantaluonteiset käynnit, 

mutta pääsy hoitoon akuuttitilanteissa on tur-

vattava. (Levin ym., 2013). 

Telelääketieteen ja digitaalisten palveluiden 

avulla on pyritty lisäämään omahoidon tukea 

ja vähentämään hoidon kustannuksia. Green-

woodin ja kumppaneiden (2017) mukaan kes-

keiset elementit, jotka parantavat teknologia-

avusteisten interventioiden vaikuttavuutta, 

ovat 1) parantunut viestintä, 2) potilaan oma-

seuranta ja omadatan käyttö 3) räätälöity oh-

jaus ja 4) säännöllinen palaute. 

Tärkeää on edistää potilaan mahdollisuuksia 

viestiä hoitotiimin kanssa ja hoitotiimin keski-

näistä viestintää. Oleellista on myös se, että 

terveydentilasta kerättyä dataa analysoidaan 

ja diabeetikko saa säännöllistä palautetta 

(Greenwood ym., 2017). Internet- ja mobiili-

teknologian hyödyntämisestä diabeteksen eh-

käisyssä ja hoidossa on tutkittu jo melko pal-

jon ja myös näyttö on ilmeistä (Lunde ym., 

2018). Tietoa uusimman teknologian kustan-

nusvaikuttavuudesta on kuitenkin vielä niu-

kasti. 

Uuden teknologian myötä omaseurantamitta-

reiden käyttäjäystävällisyys ja etämonitoroin-

nin mahdollisuudet ovat lisääntyneet (Bellazzi 

ym., 2015; Everett ym., 2018). Koneoppimi-

seen ja tekoälyyn perustuvat sovellukset ovat 

kehittyneet tukemaan diabeteksen varhaista 

tunnistamista terveysdatasta sekä edistämään 
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henkilökohtaisen terveydentilan seurantaa 

älykkäiden mittareiden avulla (Bellazzi ym., 

2015; Anderson ym., 2016; Rao ym., 2018; 

Rigla ym., 2018). Erityisesti näiden sovellutus-

ten osalta tarvitaan laajamittaisempaa vaikut-

tavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioin-

tia. Elämäntapoihin vaikuttavien interventioi-

den hyödyt ovat kauaskantoisia, joten pysyvil-

lä muutoksilla on myös huomattavia taloudel-

lisia vaikutuksia. 

1.14                                                              

Sydän- ja verisuonitaudit 

Kohonnut verenpaine on merkittävä sydän- ja 

verisuonitautien riskitekijä. Ylläpitämällä nor-

maalia verenpainetasoa tai hoitamalla kohon-

nut verenpaine hyvälle hoitotasolle, voidaan 

välttää vakavia sydänsairauksia ja niistä ai-

heutuvia inhimillisiä ja taloudellisia kustan-

nuksia. Omahoito ovat olennainen osa kohon-

neen verenpaineen hoitoa, mikä tarkoittaa 

verenpainetason säännöllistä omaseurantaa 

sekä terveellisten elämäntapojen noudattami-

nen. Kohonneen verenpaineen käypä hoito- 

suosituksiin elintapaohjaus kuuluu kiinteänä 

osana. Käypä hoito-malli sisältää säännöllisiä 

verenpainekontrolleja terveydenhuollossa, 

elintapaohjausta, omaseurantaa ja oireiden 

mukaisen lääkityksen. Suomalaisessa tutki-

muksessa on arvioitu käypä hoito- mallin kus-

tannus- ja terveyshyötyjä (Booth ym., 2007). 

Terveys 2000-tutkimukseen perustuvalla ai-

neistolla tehdyn mallinnuksen mukaan elinta-

paohjausta sisältävä hoitokäytäntö on vaikut-

tavampi kuin hoitomalli ilman elintapaohjaus-

ta. Vuonna 2007 julkaistun tutkimuksen mu-

kaan käypä hoito -suositusten hoitomalli voi 

tuottaa 40–74-vuotiaassa väestössä (n. 1,5 

milj. henkilöä) 49 000 lisäelinvuotta 15 vuo-

den aikana ja säästää 498 miljoonaa euroa. 

Elintapaohjauksen hinnaksi yhtä säästettyä 

elinvuotta kohden laskettiin enimmillään 

8000 euroa (Booth ym., 2007). 

Elintapaohjaukseen on käytetty yleisesti yksi-

lö- ja ryhmätason interventioita sekä enene-

vässä määrin myös teknologiapohjaisia mene-

telmiä. Boothin ym. (2007) tutkimuksessa 

arvioitiin yksilöohjausta, mutta ryhmämuotoi-

sen verenpainehoidon kustannukset verrattu-

na yksilöohjaukseen ovat olleet edullisemmat. 

Teknologia voi edelleen lisätä kustannustehok-

kuutta verrattuna yksilö- ja ryhmäohjaukseen. 

Lisäksi teknologian avulla voidaan helpottaa 

omaseurantaa ja yhteydenpitoa terveyden-

huollon ammattilaisiin Jacobin ym. (2015) kat-

sauksen mukaan ryhmämuotoinen ohjaus 

maksoi keskimäärin 329 dollaria vuodessa 

henkilöä kohden (2018: 305€/hlö/vuosi) ja 

säästö verrattuna yksilöohjaukseen oli noin 77 

dollaria (2018: 71€) (Jacob ym., 2015). 

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa vertailtiin 

kohonneen verenpaineen etämonitoroinnin ja 

omahoidon kustannuksia verrattuna henkilö-

kohtaisia seurantatapaamisia sisältäneeseen 

malliin (Billups ym., 2014). Tulokset osoitti-

vat, että etämonitorointi oli kalliimpaa, kun 

otettiin huomioon terveydenhuoltokäynnit, 

sähköpostit, puhelinsoitot, laboratoriomit-

taukset, lääkkeet, sairaalajaksot ja päivystys-

käynnit. Interventioryhmässä verenpaineen 

lasku 6 kuukauden aikana oli kuitenkin suu-

rempaa kuin verrokkiryhmässä (SVP: -21 

mmHg vs. – 8 mmHg). Lisäkustannukset 

muodostuivat pääosin teknologiasta, lisäänty-

neestä viestinnästä, lääkityksestä ja laborato-

rioseurannasta. Interventioryhmässä keskiar-

vokustannus oli 1530 dollaria/potilas (2018: 

1399 €/potilas) ja kontrolliryhmässä 1283 dol-

laria potilasta kohden (2018: 1173 €/potilas). 

Etämonitorointi lisäsi kustannuksia 22 dolla-

ria (2018: 19 €) jokaista 1 mmHg:n systolisen 

verenpaineen laskua kohden ja 1331 dollaria 

jokaista potilasta kohden, joka saavutti tavoi-
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tetason 6 kuukauden aikana (2018: 1216 €/

potilas). Intervention kustannusvaikuttavuu-

deksi arvioitiin 3330 $/lisäelinvuosi (2018: 

3044€/lisäelinvuosi) (Billups ym., 2014).  

Vastaavia tuloksia on saatu myös muista tutki-

muksista. Omaseuranta teknologian avulla on 

parantanut hoidon vaikuttavuutta, mutta sa-

malla lisännyt kustannuksia. Ombonin ym. 

(2013) katsauksessa todettiin, että teknologia-

avusteisiin interventioihin osallistuneista 16 

prosenttia suurempi osuus saavutti verenpai-

neen tavoitetason verrattuna kontrolliin. In-

terventioiden keskimääräiset kustannukset 

olivat kuitenkin suuremmat etämonitorointi-

ryhmissä. Duanin ym. (2017) katsauksen tu-

lokset myös ovat vastaavia Ombonin ym. 

(2013) havaintoihin, mutta lisäksi todettiin, 

että interventioiden vaikuttavuus paranee, jos 

omaseurannan tukena on myös muita inter-

ventioelementtejä (esim. omaseurannan oh-

jeistus, palaute ym.). 

Omaseurannan edistäminen teknologian avul-

la on muihin terveydenhuollon prosesseihin 

yhdistettynä tehokas tapa parantaa hoitotulok-

sia. US Task Forcen katsauksen mukaan ver-

tailtaessa hoitotiimilähtöistä integroitua hoito-

mallia, potilaan maksamiin hintoihin vaikutta-

mista, kliinisen päätöksentuen kehittämistä 

ammattilaisille, terveyskasvatusta yhteisöissä 

sekä omaseurantaa, omaseurantainterventiot 

olivat kaikista kustannusvaikuttavimpia (Chat-

topadhyay ym., 2017). Tarkemmin analysoitiin 

myös eri tavoin toteutettua omaseurantaa. 

Tässä vertailussa omaseuranta ilman hoitotii-

miä oli edullisinta, mutta hoitotiimin kanssa 

vaikuttavinta. Kustannusvaikuttavuussuhde 

näille interventioille vaihteli $7500-10 800/

QALY:n välillä (2018: 6740–9705€/QALY) 

(Chattopadhyay ym., 2017).  

Kohonneen verenpaineen hoidossa etäteknolo-

gia on yleisesti käytettyä ja vaikuttavuudeltaan 

vähintään yhtä hyvä kuin perinteisenen hoito-

malli (Omboni ym., 2013; Billups ym., 2014). 

Muista sydäntaudeista tutkimustieto on risti-

riitaisempaa ja sitä on vähemmän. Esimerkiksi 

arvioitaessa sydämen vajaatoimintaa, sairasta-

ville kohdennettu etäterveysvalmennus ei suo-

malaistutkimuksen mukaan tuottanut muu-

tosta vajaatoimintapotilaiden elämänlaadussa 

(Oksman ym., 2017). Samassa interventioissa 

mukana olleille tyypin 2 diabeetikoille ja sepel-

valtimotautipotilaille hyödyt olivat selkeämpiä. 

Diabeetikoilla intervention kustannusvaikutta-

vuus oli 20 000 €/QALY ja sepelvaltimotaudis-

sa hieman yli 40 000 €/QALY (Oksman ym., 

2017). Sydämen vajaatoiminnan omahoidossa 

verenpaineen ja painon seuranta on tärkeää. 

Muiden kansantautien yhteydessä on saatu 

näyttöä teknologian hyödyistä näillä omahoi-

don alueilla. Sydämen vajaatoimintapotilaiden 

elämänlaatua myös voidaan parantaa liikun-

nan ja ruokavalion avulla, mutta teknologia-

pohjaisten interventioiden kustannusvaikutta-

vuudesta ei ole yhdenmukaista näyttöä. Kui-

tenkin etäseurannalla on havaittu olevan vai-

kutusta sairaalapäivien määrään, mikä vaikut-

taa myös hoidon kustannuksiin (Klersy ym., 

2011). Meta-analyysiin koottujen tietojen mu-

kaan tavanomaisessa hoitomallissa vajaatoi-

mintapotilaiden hoidon kustannukset ovat 

olleet 300–1000 euroa suuremmat kuin etä-

hoidossa (Klersy ym., 2011). 

Yksi oleellinen elämänlaatuun ja terveyden-

huollon kustannuksiin vaikuttava tekijä sydän-

tautien hoitoketjussa on liikunnallinen kun-

toutus, joka on alentanut sydäntautikuolemien 

riskiä noin 20 % kontrolliin verrattuna 

(Miettinen & Mattila, 2014). Psykologisten 

kuntoutusinterventioiden vaikuttavuudesta 

myös on jonkin verran näyttöä (Miettinen & 

Mattila, 2014). Liikunnallinen kuntoutus on 

myös kustannusvaikuttavaa, sillä Hautalan 
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YHTEENVETO 

Kustannusvaikuttavuus sydän- ja verisuonitautien hoidossa 

* Digitaaliset omaseurannan ja viestin-

nän työkalut toimivat parhaiten osana 

kokonaisvaltaista hoitomallia, jossa on 

mukana myös ammattilaisten ohjausta ja 

vuorovaikutusta. 

* Uuden teknologian kustannusvaikutta-

vuudesta tarvitaan lisää näyttöä. 

* Mobiilisovellukset ja verenpaineen etä-

monitorointi ovat edistäneet kohonneen 

verenpaineen omahoitoa, mutta lyhyellä 

aikavälillä digitalisoitu hoitomalli voi olla 

kalliimpi. 

* Sydän- ja verisuonitautien omahoitoin-

terventioissa kustannusvaikuttavuussuh-

de on vaihdellut 6000 - 10 000 €/QALY 

välillä. 

* Liikunnallinen etäkuntoutus on kus-

tannusvaikuttavaa ja todennäköisesti 

tuottaa myös kustannussäästöjä. 

ym. (2017) tutkimuksessa havaittiin, että sy-

däninfarktista toipuvilla 4–5 kertaa viikossa 

vuoden ajan kestänyt kuntoutus yhdistettynä 

ravitsemusohjaukseen, tuotti arviointijaksolla 

0.013 lisäelinvuotta, ja oli kustannustehok-

kaampaa kuin tavallinen kuntoutus. Interven-

tioon osallistuneiden terveydenhuollon kus-

tannukset olivat 1944 euroa vuodessa henkilöä 

kohden (2018: 1975 €), kun kontrolliryhmässä 

vastaava summa oli 3024 euroa (2018: 3072 

€). 

Liikunnallinen kuntoutus oli sekä vaikutta-

vampi että kustannusvaikuttavampi rutii-

nikäytäntöön verrattuna. Kustannusvaikutta-

vuussuhteeksi saatiin -24 511 €/QALY (2018: -

24 904 €/QALY), mikä tarkoittaa kuntoutus-

ryhmässä toimintakykyisen lisäelinvuoden 

olevan saavutettavissa keskimäärin 24 000 

euroa edullisemmin kuin verrokkiryhmässä. 

Liikunnallinen kuntoutus maksoi vuoden ajal-

ta noin 300 €/potilas, mutta hyödyt olivat mo-

ninkertaiset. Hautalan ym. (2017) mukaan 

liikunnallinen kuntoutus laski sydäninfarktin 

suhteellista riskiä 73 prosenttia. 

Vastaavia tuloksia on saatu myös liikunnalli-

sesta etäkuntoutuksesta (Fredrix ym., 2017).  

Belgialaisessa tutkimuksessa arvioitiin etäkun-

toutuksen kustannusvaikuttavuutta interventi-

ossa, jossa 6 viikon henkilökohtaista ohjausta 

ja kuntoutusta seurasi 6 viikon etäjakso. Ver-

rokkina oli ryhmä, jolle kuntoutus tarjottiin 

kokonaan lähikuntoutuksena. Tulokset osoitti-

vat, että kahden vuoden seurannassa interven-

tioryhmällä kuntoutuksen tuottama hyöty oli -

3993 €/QALY (-4140 €/QALY) eli saavutettiin 

noin 4000 euron kustannussäästöt (Fredrix 

ym., 2017). 

Edellä kuvattujen tutkimusten perusteella 

omaseurantainterventiot ovat osoittautuneet 

kustannusvaikuttaviksi, vaikka tulokset digi-

taalisista hoitomalleista ovatkin vielä ristirii-

taisia (Chattopadhyay ym., 2017). Tulosten 

yleistettävyyttä rajoittavat arvioitujen toteu-

tustapojen ja kohderyhmien erilaisuus. Digi-

taaliset interventiot näyttäisivät olevan hyö-

dyllisiä verenpaineen omahoidon ja seurannan 

tukena, mutta myös etäkuntoutuksesta on 
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lupaavaa näyttöä. Sydämen vajaatoimintapoti-

laille digitaalisista palveluista voi olla terveys- 

ja kustannushyötyjä, vaikka toistaiseksi tutki-

muksia on vähemmän (Klersy. ym., 2011; Oks-

man ym., 2017). Kohonnut verenpaine on sy-

däntautien yhteinen riskitekijä, ja mikäli sen 

hoitoa voidaan tehokkaasti edistää digitaalisil-

la palveluilla, saavutetaan pitkällä aikavälillä 

huomattavia terveydellisiä ja taloudellisia hyö-

tyjä. 

1.15                                                         

Krooniset keuhkosairaudet 

Omahoidolla voidaan parantaa keuhkoahtau-

mapotilaiden elämänlaatua ja terveydentilaa, 

mutta toistaiseksi omahoidon vaikuttavuudes-

ta sairaalapäivien vähenemiseen ei ole laaja-

mittaista näyttöä. (Keuhkoahtaumatauti: Käy-

pä hoito-suositus, 2014; McCabe ym., 2017.) 

Keuhkoahtaumapotilailla kuntoutuksen on 

puolestaan osoitettu vähentävän uusia pahe-

nemisjaksoja (RR=0.398) ja kuolleisuutta 

(RR=0.478) seuraavan vuoden aikana ensim-

mäisestä sairauteen liittyvästä pahenemisjak-

sosta (Puhan ym., 2011). Suomessa kuntoutuk-

sen kustannusvaikuttavuutta arvioineen tutki-

muksen mukaan yhden pahenemisvaiheen 

ehkäisyn kustannus oli 4950€ ja vältetyn kuo-

leman 6187€ (Viita ym., 2014). Kustannusvai-

kuttavuussuhteeksi interventiolle saatiin 

12 326 €/QALY, joten arvioitu kuntoutusmalli 

osoittautui kustannusvaikuttavaksi. Kuntoutus 

sisälsi liikunta- ja ravitsemusohjausta sekä 

opastusta omatoimiseen liikuntaan (Viita ym., 

2014). 

Toistaiseksi tutkimusnäyttö teknologiavälit-

teisten interventioiden vaikuttavuudesta ja 

kustannusvaikuttavuudesta keuhkoahtauma-

taudin hoidossa on vähäistä ja ristiriitaista 

(van Eeden ym., 2016; Hanlon ym., 2017; 

McCabe ym., 2017). Joissakin tapauksissa in-

ternet- ja mobiiliteknologiaa hyödyntävät in-

terventiot ovat edistäneet keuhkoahtaumapo-

tilaiden terveyttä ja vähentäneet sairaalahoi-

don tarvetta noin 20 prosentilla (Marcolino 

ym., 2018). Tulosten yleistettävyyttä Suomen 

olosuhteisiin tulee kuitenkin harkita, sillä nä-

mä tutkimukset ovat pääosin matalamman 

tulotason maista, joissa hoitoonpääsy voi olla 

huomattavasti rajoittuneempaa. Pohjoismai-

sissa tutkimuksissa telemonitoroinnilla ei olla 

saavutettu kustannusvaikuttavia tuloksia 

keuhkoahtaumataudin hoidossa. Witt-Udsenin 

ym. (2017) mukaan kustannusvaikuttavuus-

suhde etähoitoa arvioineessa interventiossa oli 

55 327 €/QALY (2018: 56 241€/QALY), mikä 

ylittää kansainvälisissä tutkimuksissa maksu-

halukkuuden rajana pidetyn kustannusvaikut-

tavuustason (30 000–40 000 €/QALY).  

Etäkuntoutuksesta keuhkoahtaumatautipoti-

laiden hoidon tukena on saatu hyviä kokemuk-

sia sekä kliinisten tulosten että potilaskoke-

musten näkökulmasta (Paneroni ym., 2015). 

Australialaisen tutkimuksen mukaan etäkun-

toutus, joka sisälsi reaaliaikaista ohjausta vide-

on välityksellä, paransi potilaiden kestävyys-

kuntoa ja koettua pystyvyyttä (Tsai ym., 2017). 

Tuloksia kustannusvaikuttavuudesta ei kuiten-

kaan toistaiseksi ole. 

Astman hoidosta on enemmän näyttöä digi-

taalisten ratkaisujen ja etälääketieteen hyö-

dyistä potilaiden terveyden edistämisessä, 

omahoidon tukena ja kustannusvaikuttavuu-

den parantamisessa. Van Eedenin ym. (2016) 

katsauksen mukaan tehostuneen omahoidon 

vaikutuksina havaittiin 3400–4500 NOK/

säästöt/potilas (2018: 507–671 €/potilas) 

(Gallefos & Bakke, 2001), vähemmän sairas-

päiviä ja päivystyskäyntejä 5 vuoden aikana 

(Kauppinen ym., 2001), ja terveydenhuollon 

päivystyskäyntien väheneminen 75 %. Joissa-

kin tutkimuksissa havaittiin kustannusten 
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nousua yhteiskunnan näkökulmasta (641 

USD/potilas; 2018: 658 €/potilas), mutta in-

tervention myötä tapahtui kuitenkin kliinisiä 

ja elämänlaatumittareilla havaittavia paran-

nuksia. 

Marcolinon ym. (2018) katsauksessa todettiin, 

että mobiili-interventioihin osallistuneilla ast-

mapotilailla oli enemmän yhteydenottoja ter-

veydenhuoltoon, mutta vähemmän sairaala-

päiviä kuin kontrolliryhmissä. 

Suomessa kansallisen astmaohjelman myötä 

astmaatikkojen sairaalapäivien määrää on 

onnistuttu vähentämään 54 prosentilla vuosi-

na 2000–2010 (Kauppi ym., 2013). Suurin osa 

sairaalapäivistä (38 %) oli yli 65-vuotiailla 

naisilla (Kauppi ym., 2013). Kansainvälisten 

tutkimusten perustella internet- ja mobiilipoh-

jaisten interventioiden hyödyistä tässä ikäryh-

mässä on kuitenkin puutteellisesti tietoa 

(Morrison ym., 2014).  

Astman hoidossa digitaalisten interventioiden 

hyödyistä näyttäisivät olevan enemmän tutki-

mustietoa ja kustannusvaikuttavuutta puolta-

via tuloksia kuin keuhkoahtaumataudissa. 

Keuhkoahtaumatautipotilaiden hoitoa voidaan 

kuitenkin edistää digitaalisten palveluiden 

avulla ja lisätä todennäköisyyttä kustannusvai-

kuttavuudelle. Tanskalaisissa tutkimuksissa 

havaittiin, että omahoitoon suunniteltujen 

mittareiden ja mobiilisovellusten käytettävyy-

dessä on parannettavaa (Liljholt ym., 2015). 

Monilla keuhkoahtaumapotilailla on toiminta-

kyvyn rajoitteita (mm. heikko näkö), jolloin 

monimutkaisten teknisten laitteiden käyttämi-

nen kotona ei onnistu (Liljholt ym., 2015).  

Käyttäjien suhtautuminen etälaitteisiin ja digi-

taaliseen teknologiaan on pääsääntöisesti 

myönteistä, mutta huonolla käytettävyydellä 

voidaan menettää omahoidosta saatavat mah-

dolliset hyödyt. Digitaalisia ratkaisuja hyödyn-

tävät hoitomallit tulisi suunnitella kokonai-

suuksina, jossa otetaan huomioon palveluiden 

käyttöön liittyvät psykososiaaliset ja teknologi-

set tekijät (Phanareth ym., 2017). 

Huolellinen palveluiden suunnittelu on toden-

näköisimmin myös kustannusvaikuttavaa pit-

källä aikavälillä korkeammista alkuinvestoin-

neista huolimatta (Oldenburg ym., 2015). 

1.16                                                            

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 

Liikuntaharjoittelua pidetään suositeltavana 

hoitona alaselkä- ja niskakivuissa (Hayden 

ym., 2005; Gross ym., 2015). Liikunnan vaiku-

YHTEENVETO 

Kustannusvaikuttavuus kroonisten keuhkosairauksien                                  

omahoidossa 

* Kuntoutus- ja omahoitointerventiot 

parantavat astma- ja keuhkoahtauma-

potilaiden elämänlaatua ja toimintaky-

kyä. 

* Digitaalisten interventioiden hyödyt 

näyttäisivät olevan selkeämpiä astman 

omahoidossa verrattuna keuhkoah-

taumatautiin.  

* Keuhkoahtaumataudin kuntoutus on 

ollut kustannusvaikuttavaa, mutta digi-

taalista teknologiaa hyödyntävien kun-

toutusmallien osalta tieto kustannusvai-

kuttavuudesta puuttuu. 

* Näyttö digitaalisten interventioiden 

kustannusvaikuttavuudesta on vielä 

ristiriitaista. 
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tus on kuitenkin vaihdellut oireiden, interven-

tion toteutustavan ja harjoitusohjelman sisäl-

lön mukaan. Niskakivussa ylävartalon voima-

harjoittelu on lisännyt vaikuttavuutta, kun 

taas pelkkä venyttely ei ole tuottanut toivotta-

vaa helpotusta oireisiin (Gross ym., 2015).  

Myös polven nivelrikossa liikunta on tehokas 

hoitomuoto. Liikuntaharjoittelu on muun mu-

assa parantanut polven itseraportoitua toi-

mintakykyä 26 prosentilla verrattuna liikuntaa 

harjoittamattomiin (Saarelma, 2015). Suoma-

laisissa tutkimuksissa on osoitettu, että vuode-

lepo ei ole vaikuttava tapa hoitaa alaselkäki-

pua (Saarelma, 2014). 

Sen sijaan, liikuntaharjoittelua ja neuvontaa 

yhdistävä interventio on vähentänyt alaselkä-

kipuun liittyviä kipujaksoja 45 prosentilla ja 

sairauspoissaoloja 35 prosentilla kontrolliin 

verrattuna. Yksin neuvonta ei ole osoittautu-

nut vaikuttavaksi alaselkäkivun hoidossa 

(Steffens ym., 2016). 

Toisen suomalaisen tutkimuksen mukaan ala-

selkäkivun ehkäisy liikuntaharjoittelulla on 

kannattavaa myös kustannusvaikuttavuuden 

näkökulmasta (Suni ym., 2018). Tässäkin tut-

kimuksessa havaittiin, että liikuntaohjauksella 

ja neuvonnalla onnistuttiin vähentämään sel-

käkivusta aiheutuvia sairauspoissaoloja. 

Kokonaiskustannukset osallistujaa kohden 

vuoden kestäneessä interventiossa olivat 476 

euroa ryhmässä, joka sai harjoittelua + neu-

vontaa, 1982 euroa lihaskuntoharjoitteluryh-

mässä, 1071 euroa vain neuvontaa saaneelle 

ryhmässä ja 1062 euroa kontrolliryhmässä 

(2018 hinnat: 484, 2017, 1090 ja 1081 €). 

Tutkimusta esitelleen raportin mukaan yksi 

sairaspoissaolopäivä olisi vältettävissä 278 

euron investoinnilla (vrt. sairauspoissaolopäi-

vän hinta n. 370 euroa). (Vasankari ym., 

2018).  

Kolmannessa suomalaistutkimuksessa havait-

tiin, että työterveyshuollossa jaettu kirjallinen 

omahoito-opas ja sen läpikäyminen ammatti-

laisen kanssa oli vaikuttava menetelmä vähen-

tämään kohtalaisesta alaselkäkivusta kärsivien 

oireita ja terveydenhuollon kustannuksia 

(Rantonen ym., 2012). Terveydenhuollon kus-

tannukset vähenivät vuoden aikana 196 eurol-

la (2018: 245€) ja sairaspoissaolot 3,5 päivällä 

verrattuna kontrolliryhmään. Toisessa saman 

tutkimusryhmän tutkimuksessa arvioitiin mo-

niammatillisen kuntoutuksen, progressiivisen 

liikuntaharjoittelun ja omahoidon vaikutta-

vuutta niin ikään alaselkäkipuisilla työikäisillä 

(Rantonen ym., 2018). 

Tulokset osoittivat, että kuntoutus- ja harjoit-

teluinterventiot vähensivät oireita ja paransi-

vat elämänlaatua, mutta eivät vaikuttaneet 

sairauspoissaoloihin. Pelkkä itsehoito ei kui-

tenkaan tuonut lisähyötyä. Tutkijat korostivat, 

että yksinkertainen kyselymittari alaselkäki-

vun alkuvaiheessa on tehokas tunnistamaan 

aktiivisesta alaselkäkivun hoidosta hyötyvät, ja 

oireiden paheneminen voidaan estää 

(Rantonen ym., 2018). Alaselkäkivun varhai-

nen tunnistaminen ja kohdennetut interventi-

ot esimerkiksi työterveyshuollon kautta ovat 

hyvin todennäköisesti kustannusvaikuttavia, 

jos ohjelman sisältö on huolella suunniteltu. 

Oleellista on aktiivinen kuntoutus ja liikunta-

harjoittelu yhdistettynä mahdolliseen psyko-

sosiaaliseen tukeen (Karjalainen ym., 2003).  

TULE-sairauksien hoidon ja kuntoutuksen 

tueksi on kehitetty myös etä- ja mobiili-

interventioita, joilla pyritään lisäämään oh-

jauksen säännöllisyyttä ja yksilöllisyyttä. Pellil-

listen sovellusten käyttöä myös muun muassa 

nivelrikon tekonivelleikkausten kuntoutukses-

sa ollaan tutkimassa. TULE-sairauksien etä-

kuntoutus on ollut vaikuttavuudeltaan verrat-

tavissa kasvokkain toteutettuun tai jopa hie-
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YHTEENVETO 

Kustannusvaikuttavuus TULE-sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa 

* Liikuntaharjoittelu on vaikuttavaa TU-

LE-sairauksien hoidossa ja kuntoutuk-

sessa, mutta annos-vastesuhteesta ja 

kustannusvaikuttavuudesta tarvitaan 

lisää tutkimustietoa. 

* Alaselkäkivun varhainen tunnistami-

nen ja kuntoutuksen aloittaminen eh-

käisevät oireiden pahenemista ja no-

peuttavat toiminta- ja työkyvyn palautu-

mista. 

* Liikuntaharjoittelu yhdessä neuvonnan 

kanssa on kustannusvaikuttavaa alasel-

käkivun hoidossa. 

* Liikunnallisen etäkuntoutuksen vaikut-

tavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta 

on lupaavaa näyttöä. 

* Esimerkkejä mahdollisista omatoimista 

harjoittelua ja kuntoutusta edistävistä 

työkaluista ovat aktiivisuusmittarit, istu-

misen tauottamista tukevat sovellukset 

sekä virtuaalivalmennus- ja kuntoutus-

ohjelmat. 

man vaikuttavampaa kuin verrokkikäytännöt 

(Cottrell ym., 2017). Laajan tutkimuskatsauk-

sen mukaan etäteknologia on lisännyt liikun-

nallisen kuntoutuksen vaikuttavuutta tuki- ja 

liikuntaelinsairauksissa (Rintala ym., 2016). 

Kuntoutuksellisissa interventioissa teknologi-

aa hyödyntävä ryhmä ollut noin 25 % fyysi-

sesti aktiivisempi kuin kontrolliryhmä (Rintala 

ym., 2016). 

Tulosten yleistettävyyttä rajoittavat TULE-

sairauksien laaja kirjo ja toimintakykyä hait-

taavien oireiden vaihtelevuus. Teknologiapoh-

jaisten interventioiden sisällöt ja kestot myös 

ovat olleet hyvin vaihtelevia. Useimmiten in-

terventioissa on keskitytty liikunta-aktiivisuu-

den edistämiseen neuvonnan ja motivoinnin 

keinoin (Nicholl ym., 2017). Liikunnan lisäksi 

kognitiivinen käyttäytymisterapia on ollut lu-

paava menetelmä osana interventioiden sisäl-

töjä (Nicholl ym., 2017). Digitaalisten inter-

ventioiden kustannusvaikuttavuudesta TULE-

sairauksien hoidossa on toistaiseksi vähän 

systemaattisia arvioita (Nicholl ym., 2017). 

Nivelrikon hoidossa neuvonta on parantanut 

elämänlaatua ja koettua pystyvyyttä, mutta 

vaikutukset kustannuksiin ovat olleet vähäisiä 

(Brady ym., 2012). Hollantilaisen tutkimuksen 

mukaan face-to-face –interventio, joka sisälsi 

yhteensä 21 tuntia neuvontaa, oli huomatta-

vasti kustannusvaikuttavampi kuin noin 5 

tuntia aktiivista vuorovaikutusta ammattilais-

ten kanssa sisältänyt puhelinohjaus (Cuperus 

ym., 2016). Terveydenhoidon kustannukset 

face-to-face –ryhmässä olivat vuoden ajalle 

387 € ja puhelinohjelmassa 252 € (2018: 400€ 

ja 260€). Kuitenkin yhteiskunnallisten kustan-

nusten osalta ryhmien välillä ei ollut eroa ja 

elämänlaatumittareilla arvioituna tulokset 

puolsivat face-to-face- ohjausta. Tutkijat ar-

vioivat, että face-to-face ohjauksella on 65–90 

% todennäköisyys olla kustannushyödyiltään 

parempi ja 60–70 % todennäköisyys olla kus-

tannusvaikuttavampi kuin puhelimitse toteu-

tettu ohjaus (Cuperus ym., 2016). 

Suomalaisen Käypä hoito -työryhmän mukaan 

ensisijaista nivelrikon hoidossa on itsehoidon 

ohjaus, laihduttaminen, terapeuttinen harjoit-

telu sekä liikkumisen ja päivittäisten toimien 
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apuvälineiden käyttö. Kokonaisuudessaan ni-

velrikon hoidossa voidaan saavuttaa merkittä-

viä kustannussäästöjä, jos hoitoketjut saadaan 

toimiviksi ja terveydenhuollon yhteistyötä voi-

daan lisätä. 

Esimerkiksi leikkaushoitoa vaativissa nivelrik-

kotapauksissa kuntoutuksen aloittaminen jo 

ennen leikkausta ja terveydentilan optimointi 

vähentävät leikkausjonoja, edistävät toiminta-

kyvyn palautumista ja säästävät kustannuksia 

(Pohjalainen, 2014).  

1.17                                                           

Mielenterveyden ja                              

käyttäytymisen häiriöt 

Elintavat ja elinympäristö vaikuttavat monien 

mielenterveyden häiriöiden riskitekijöihin. 

Hyvälaatuisella ruokavaliolla on masennusris-

kiä laskeva vaikutus (OR 0.64-0.78) ja liikun-

taan motivoituneilla liikunnan vaikutus dep-

ression hoidossa voi olla lähes yhtä vaikutta-

vaa kuin jotkut lääkehoidot (mm. sertraliini) 

(Molejndick ym., 2018; Liikunta: Käypä hoito, 

2016). Ruokavaliolla ja liikunnalla voidaan 

osittain vaikuttaa myös muistisairauksien ris-

kiin, esimerkiksi välttämällä kovia rasvoja ja 

ylipainoa. Lihavuudella on todettu yhteys ko-

honneeseen dementiariskiin (RR=1.33) 

(Albanese ym., 2017). 

Folaatin, B-vitamiinin ja antioksidanttien yh-

teyttä dementoiviin sairauksiin on myös tut-

kittu (Swaminathan ym., 2014). WHO:n ra-

portin mukaan mielenterveyden häiriöiden 

ennaltaehkäisyssä toimintaympäristölähtöisil-

lä interventioilla (esim. koulut, neuvolat ja 

työpaikat) on havaittu laajoja hyötyvaikutuk-

sia (McDaid, 2011; Smit ym., 2015). Kouluym-

päristöissä interventioilla on hyvä tavoittavuus 

ja mahdollisuudet ennaltaehkäisyyn, vaikka 

tilastollisissa tutkimuksissa interventioiden 

vaikutukset ovat olleet pieniä tai enintään 

kohtalaisia. Reaalimaailman vaikuttavuus lap-

sille ja nuorille kohdennetuilla interventioilla 

on kuitenkin merkittävä. 

Tutkimusten mukaan psykoterapia ja lääke-

hoito ovat lievien ja keskivaikeiden masennus-

tilojen hoidossa yhtä tehokkaita (Depressio: 

Käypä hoito-suositus, 2017). Masennuksen 

ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tietokonevälit-

teinen kognitiivinen käyttäytymisterapia on 

osoittautunut yhtä vaikuttavaksi kuin kasvok-

kain tapahtuva terapia (Smit ym., 2015; San-

ders ym., 2016; Josephine ym., 2017). Laajan 

tutkimuskatsauksen mukaan psykiatrisen hoi-

tojakson jälkeen tarjotun ammattilaisen ohjaa-

man ja ohjaamattoman terapian välillä ei ole 

ollut eroa vaikutuksessa esiintyneisiin ahdis-

tusoireisiin, kuten ei myöskään sillä, oliko te-

rapia toteutettu kasvokkain (face-to-face) vai 

internetin välityksellä. Terapeutin tukema 

internetohjaus näyttäisi olevan vaikuttavam-

paa kuin odotuslistalla oleminen, vain infor-

maation välittäminen tai keskusteluryhmä, 

ilman strukturoitua terapiaa. Tuloksissa on 

kuitenkin epävarmuutta, sillä tutkimusten 

toteutustavoissa ja kohderyhmissä on suurta 

vaihtelua (Olthujs ym., 2016).  

Noin kaksi kolmasosaa mielenterveysongel-

mien kustannuksista johtuu työn tuottavuu-

den alenemasta. Työelämässä mielenterveys-

ongelmien ehkäisyyn suositellaan elämänhal-

linnan ohjausta, uraohjausta, joustavia työkäy-

täntöjä, vuorovaikutuksen ja työkulttuurin 

kehittämistä sekä stressinhallintaohjelmia. 

Yksilötasolla voidaan käyttää työkuorman mo-

difiointia, kognitiivis-behavioristista terapiaa, 

rentoutusharjoituksia, liikuntaohjelmia, kir-

joittamista, biopalautetta ja tavoitteenasette-

lua. Työpaikoilla taloudellisia hyötyjä on saatu 

ohjelmista, jotka ovat sisältäneet stressitekijöi-

hin puuttumista, hyvinvoinnin edistämistä, 
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perus- ja työterveyshuollon yhteistyötä sekä 

joustavia työaikajärjestelyjä. Erään arvion mu-

kaan depression seulonta 500 henkilön työyh-

teisössä, ja seulontaa seurannut 6 kerran tera-

piajakso riskiryhmälle, on ollut kustannusvai-

kuttavaa. Kustannushyödyt ovat muodostu-

neet vähentyneistä poissaoloista ja työn tuot-

tavuuden paranemisesta (absenteeism 

$34 083 & preseenteism 44 519; 2018: 

33 287€ & 49 479€) sekä säästetyistä tervey-

denhuoltokuluista ($15 633; 2018: 15 268€). 

(Smit ym., 2015.) 

Mielenterveysongelmien ehkäisyn kustannus-

vaikuttavuutta on tutkittu monissa kohderyh-

missä ja toimintaympäristöissä. Interventioilla 

on parempi kustannusvaikuttavuus, jos ne 

kohdennetaan henkilöille, joilla on tunnistettu 

riski mielenterveyden häiriöille. Esimerkiksi 

nuorille riskiryhmään kuuluville toteutettu 

kognitiivista käyttäytymisterapiaa sisältävä 

interventio on osoittautunut kustannusvaikut-

tavaksi (9275 $/QALY; 2018: 11 472 €/QALY) 

(Smit ym., 2015). 

Kustannusvaikuttavaa on myös synnytyksen 

jälkeisen masennuksen seulonta osana tervey-

denhuollon rutiinivastaanottoja ja riskiryhmil-

le tarjottu psykoterapia (ICER=4500£/QALY; 

2018: 5935 €/QALY) (Smit ym., 2015).  

Ikäihmisille suunnattu sosiaalista aktiivisuutta 

ja psyykkistä hyvinvointia edistävä toiminta 

näyttäisi olevan hyvin kustannusvaikuttavaa. 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan ikääntynei-

den ryhmäterapia on parantanut psykososiaa-

lista hyvinvointia ja vähentänyt terveyden-

huollon kustannuksia noin tuhannella eurolla 

vuodessa henkilöä kohden (943 €/hlö; 

2018:1120€/hlö) (Pitkälä ym., 2009). 

Terveydenhuollon kustannukset ovat vähenty-

neet myös liikuntaryhmiin osallistumista edis-

tävissä ohjelmissa (ICER= $15 174/QALY; 

2018: 14 820$/QALY) (Smit ym., 2015). 

Digitaalisia palveluita pidetään lupaavana me-

netelmänä lisätä tuen saatavuutta mielenter-

veyden häiriöiden ennaltaehkäisyssä ja hoi-

dossa (Sanders ym., 2016). Internet- ja mobii-

lipalveluiden etuina ovat joustavuus, ajasta ja 

paikasta riippumattomuus, mahdollisuus ano-

nyymiin vuorovaikutukseen sekä palveluiden 

skaalautuvuus ja resurssitehokkuus (Sanders 

ym., 2016). 

eHealth ja mHealth interventioilla on mahdol-

lista parantaa tuen saatavuutta, yksilöllisyyttä 

ja oikea-aikaisuutta. Internetpalvelut mahdol-

listavat monissa tilanteissa paremmin myös 

sensitiivisten aiheiden käsittelyn (Smit ym., 

2015). Nettiterapioita on ollut käytössä jo pi-

dempään erilaisten mielenterveyden häiriöi-

den hoidossa. Eniten tutkimustietoa on ma-

sennus- ja ahdistushäiriöiden hoidosta. Tulok-

set ovat hyviä, sillä nettiterapiat on otettu mu-

kaan myös masennuksen Käypä hoito -

suosituksiin (Stenberg ym., 2016). 

Tutkimusnäyttö teknologiatuettujen menetel-

mien kustannusvaikuttavuudesta on ristirii-

taista. Esimerkiksi Kolovosin ym. (2018) me-

ta-analyysissa arvioitiin internet-pohjaisten, 

ohjattujen interventioiden kustannusvaikutta-

vuutta masennuksen hoidossa. Viiden tutki-

muksen perusteella tehty synteesi osoitti, että 

interventiot eivät olleet kustannusvaikuttavia 

verrattuna kontrollitilanteeseen. 

Tulos poikkeaa aikaisemmista systemaattisista 

kirjallisuuskatsauksista. Kolovosin ym. (2018) 

mukaan kustannusvaikuttavuutta ei olla en-

nen tarkasteltu yhteiskunnallisten kustannus-

ten näkökulmasta, eikä johtopäätösten tueksi 

ole laskettu kaikkien interventioiden tuloksista 

summattua vaikuttavuutta, mikä voi osaltaan 

selittää eroa. Kolovosin ym. (2018) mukaan 

kaikki vertailututkimukset eivät sisältäneet 

strukturoitua terapiaa, joten kustannusten 
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vertailtavuuteen liittyy rajoitteita. Meta-ana-

lyysin mukaan internet-ohjelmat eivät olleet 

tilastollisesti merkitsevästi kalliimpia, eikä 

hoitotuloksissa ollut eroa 12 kuukauden ajalta. 

Näyttäisi kuitenkin siltä, että tarvitaan huo-

mattavia in-vestointeja, jotta ohjatut internet-

interventiot olisivat kustannusvaikuttavampia 

verrattua perinteisiin hoitokäytänteisiin (Ko-

lovos ym., 2018.) 

Aikaisemmissa systemaattisissa kirjallisuus-

katsauksissa tulokset internet-pohjaisten me-

netelmien kustannusvaikuttavuudesta ovat 

olleet myönteisempiä kuin Kolovosin ym. 

(2018) meta-analyysissa. Paganinin ym. 

(2018) katsauksessa arvioitiin 12 internet- ja 

mobiili-intervention kustannusvaikuttavuutta 

masennuksen ehkäisyssä. Tulosten mukaan 

kustannusvaikuttavuussuhteet tutkimuksissa 

vaihtelivat 3088–22 609 €/QALY:n välillä 

(2018: 3180–23 282 €), eli kustannukset aset-

tuivat kansainvälisesti käytetyn maksuhaluk-

kuuden sisälle (22 843–34 267€/QALY). 

Yksittäisenä tutkimuksena myös Romero-

Sanchiz ym. (2017) havaitsivat, että internet-

pohjaisilla interventioilla olisi parempi kustan-

nusvaikuttavuus verrokkiin nähden. Tutki-

muksessa arvioitiin 12 kuukauden interventio-

ta kolmessa ryhmässä, josta kahdessa ohjaus 

sisälsi internet-komponentin. Toisessa ryh-

mässä ohjelmaan sisältyi nettiterapian lisäksi 

psykologin sähköpostikontakti. Tulokset osoit-

tivat, että kummassakin internetpohjaisessa 

interventioryhmässä saavutettiin paremmat 

tulokset masennusta kuvaavissa pistemäärissä 

kontrolliin verrattuna (Romero-Sanchiz ym., 

2017). 

Donkerin ym. (2015) katsauksessa tulokset 

osoittivat, että ohjatut internet-interventiot 

masennuksen ja ahdistuksen hoitoon, tupa-

koinnin lopettamisen tueksi ja alkoholinkäy-

tön vähentämiseen, olivat kustannusvaikutta-

via verrattuna odotuslistaan tai rutiinihoitoon. 

Ohjaamattomat internet-interventiot itsemur-

hien ehkäisyssä, tupakoinnin lopettamisen 

tukena ja masennuksen hoidossa osoittautui-

vat myös kustannusvaikuttaviksi verrattuna 

rutiinihoitoon. Elämänlaadun paranemista 

arvioineet kustannushyöty-analyysit osoittivat 

parempia terveystuloksia ohjatuissa interven-

tioissa kuin verrokkitilanteissa. 

Vaikka kustannusvaikuttavuuden osalta tutki-

musnäyttö on vielä ristiriitaista, verkkoterapia 

sekä internet- ja mobiilipalvelut näyttäisivät 

olevan vaikuttavia ainakin joidenkin mielen-

terveyden häiriöiden hoidossa. Vaikuttavuus-

tutkimusta löytyy masennuksen, ahdistushäi-

riöiden, psykoosien hoidosta sekä itsetuhoi-

suuden vähentämisestä ja tunnistamisesta. 

Nettiterapiat ja palvelut ovat olleet käytössä 

myintasyöpäseulonta on todettu kustannus-

vaikuttavaksi niissä maissa, joissa ilmaantu-

vuus on suurta (Lauby-Secretan, 2015). Syö-

vän varhaisen tunnistamisen ja kehittyneiden 

hoitojen myötä noin 90 prosenttia rintasyöpä-

potilaista parantuu (Syöpärekisteri, 2018.). 

Syövän tunnistamisen ja hoidon aloittamisen 

jälkeen on tärkeää tarjota potilaille kokonais-

valtaista tukea toimintakyvyn ja elämänlaadun 

parantamiseksi. Syöpähoidoilla on myös sivu-

vaikutuksia ja syövän uusiutuminen on mah-

dollista (Goode ym., 2015). Hoitojen haittavai-

kutuksia voidaan vähentää terveyttä edistävil-

lä palveluilla, joiden osana tarjotaan ohjausta 

ja tukea liikunnan lisäämiseen ja terveelliseen 

ravitsemukseen. Liikunnan harrastamisen, 

terveellisen ruokavalion ja painonhallinnan on 

todettu parantavan syöpäpotilaiden elämän-

laatua ja vähentävän syövän uusiutumisen 

riskiä (Luoto ym., 2017). Kuitenkin vain 10–20 

prosenttia syöpäpotilaista onnistuu liikunnan 

lisäämisessä ja suositelluissa ravitsemusmuu-

toksissa (Pylkkänen, 2015). 
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YHTEENVETO 

Kustannusvaikuttavuus mielenterveyden häiriöiden                                 

ennaltaehkäisyssä ja hoidossa 

* Internet- ja mobiilipalvelut sekä netti-

terapiat voivat tukea hoitoa psykoosien 

hoidossa sekä itsetuhoisuuden vähentä-

misessä ja tunnistamisessa. 

* Valtaosa tutkimuksista ei ole vielä arvi-

oinut uusimman teknologian hyödyntä-

mistä osana ennaltaehkäiseviä ja kun-

touttavia toimintamalleja. 

* Digitaalista teknologiaa hyödyntävistä 

interventioista paras vaikuttavuus ja kus-

tannusvaikuttavuusnäyttö on ollut ma-

sennuksen nettiterapioilla, joissa kustan-

nusvaikuttavuus on ollut alle 24 000 €/

QALY. 

Syöpäpotilaiden terveyden edistämisessä on 

käytetty etäohjausta ja digitaalisia palveluja, 

joiden toivotaan lisäävän tuen saatavuutta ja 

kustannusvaikuttavuutta. Gooden ym. (2015) 

katsauksen mukaan useimmat etäteknologiaa 

hyödyntäneet interventiot syöpäpotilaille on-

nistuivat edistämään liikunta- ja ravitsemus-

tottumusten muutoksia sekä painonhallintaa. 

Vaikutukset olivat kuitenkin kohtalaisia tai 

heikkoja, eikä interventioissa yleensä hyödyn-

netty uusinta teknologiaa (mm. mobiiliviestit, 

internet). Vähintään vuoden kestäneissä inter-

ventioissa keskeyttäneiden määrä oli tyypilli-

sesti 10–20 prosenttia. Interventioiden kustan-

nuksista tai kustannusvaikuttavuudesta ei 

puutteellisten tietojen vuoksi voitu tehdä joh-

topäätöksiä. Uudempia tutkimuksia syöpäpoti-

laille tarjotuista teknologiavälitteisistä inter-

ventioista kertyy jatkuvasti lisää, mutta tois-

taiseksi mobiilisovellusten vaikuttavuudesta 

syöpäpotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa ei 

ole näyttöä (Lunde ym., 2018). Myöskään kus-

tannusvaikuttavuuden arvioinnista systemaat-

tista arviointia ei olla vielä tehty (Lunde ym., 

2018).  

Monet syövän kuntoutuksessa käytetyt inter-

ventiot ovat osoittautuneet kustannusvaikutta-

viksi. Esimerkiksi liikunta-aktiivisuuden edis-

täminen videoavusteisella ohjauksella on tuot-

tanut muutoksia koetussa energisyydessä ($2/

yhden yksikön muutos; €2018: 2,4€) ja vähen-

tänyt ahdistuneisuutta ($7252/yhden yksikön 

muutos; €2018: 8587€). Psykososiaalinen tuki 

ja fysioterapia myös ovat osoittautuneet kus-

tannusvaikuttaviksi kuntoutusmenetelmiksi 

(2018: 12 789 €/QALY & 1187 €/QALY). (Me-

wes ym., 2012.) 

ös kriisitilanteista toipumisessa. Tutkimusin-

terventioissa käytetyt digitaaliset ratkaisut 

ovat sisältäneet nettiterapioiden lisäksi pelilli-

siä menetelmiä, riskitekijöiden tunnistamista 

tekstianalytiikan avulla sekä avatar- hahmojen 

käyttöä hoitoprosessin tukena (Stenberg ym., 

2016). Vaihtoehtojen lisääntyessä ja teknologi-

oiden uudistuessa tarvitaan lisää tutkimustie-

toa eri menetelmien vaikuttavuudesta ja kus-

tannusvaikuttavuudesta eri kohderyhmissä ja 

toimintaympäristöissä. 

1.18                                                           

Syöpätaudit 

Useat syövän riskitekijät liittyvät elintapoihin. 

Syöpien ennaltaehkäisyn vaikutusmekanismit 

perustuvat liikunnan lisäämiseen, terveelli-
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YHTEENVETO 

Kustannusvaikuttavuus syöpätautien ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa 

* Terveyskasvatukselliset kampanjat 

ovat kustannusvaikuttavia tapoja lisätä 

tietoisuutta käyttäytymisellä ehkäistä-

vien syöpätyyppien riskeistä. 

* Syöpäseulonnat ovat kustannusvaikut-

tavia yleisten ja tehokkaasti hoidettavien 

syöpien varhaisessa tunnistamisessa. 

* Liikunta- ja ravitsemusohjaus on kus-

tannusvaikuttavaa sekä syövän ennalta-

ehkäisyssä että kuntoutuksessa. 

* Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan edis-

tää tietoisuutta syövän riskitekijöistä 

(viestintä), varhaista tunnistamista (mm. 

kuvantunnistus), diagnostiikkaa ja kun-

toutusta (omahoito ja seuranta), mutta 

näiden menetelmien kustannusvaikutta-

vuudesta tarvitaan lisää tutkimustietoa. 

seen ravitsemukseen, tupakoimattomuuteen, 

kohtuulliseen alkoholinkäyttöön ja normaali-

painon ylläpitämiseen. Lisäksi syövän ehkäi-

syssä tulee kiinnittää huomiota ympäristön 

altisteiden välttämiseen, kuten haitallisten 

kemikaalien, säteilyn ja pienhiukkasten vähen-

tämiseen. 

Tässä katsauksessa tarkastellaan niitä riskite-

kijöitä, joihin yksilö voi vaikuttaa käyttäytymi-

sellään (mm. elintavat, auringonvalolle altistu-

minen). Terveyskasvatuksellisilla kampanjoilla 

voidaan lisätä ihmisten tietoisuutta esimerkik-

si tupakoinnin yhteydestä keuhkosyöpään tai 

auringon UV-säteilylle altistuksen vaikutuksis-

ta melanoomariskiin. Belgialaisen tutkimuk-

sen mukaan jokainen ihosyövän ennaltaehkäi-

sykampanjaan investoitu euro säästää pitkällä 

aikavälillä terveydenhuollon kustannuksia 

lähes nelinkertaisesti (ROI=3,6 €) (Pil ym., 

2016). 

WHO:n mukaan ennaltaehkäisyn lisäksi on 

suositeltavaa toteuttaa syöpäseulontoja. Kaik-

kia syöpätapauksia ei voida ehkäistä, joten 

keskeistä on mahdollisimman varhainen tun-

nistaminen ja oikea-aikainen hoito. Seulonta 

on perusteltua niiden syöpien osalta, joissa 

hoito on vaikuttavaa ja ennuste hoidoista toi-

pumiselle hyvä (WHO, 2018). Suomessa seulo-

taan kohdunkaulan syöpää, rintasyöpää ja 

suolistosyöpää. Muiden syöpien seulontaa ei 

toistaiseksi tehdä systemaattisesti, sillä ongel-

mana on erityisesti ylidiagnostiikka (THL, 

2016).  

Rintasyöpäseulontoja tehdään 50–69 -vuoti-

aille naisille. Vuonna 2015 seulontoihin osallis-

tui 315 285 naista, joista jatkotutkimuksiin 

lähetettiin 2,9 prosenttia. Hyvänlaatuinen kas-

vain löytyi 0,8 prosentilta (N=2581) ja pahan-

laatuinen 0,7 prosentilta (N=2070). (Syöpäre-

kisteri, 2018.) 

Rintasyöpäseulonta on todettu kustannusvai-

kuttavaksi niissä maissa, joissa ilmaantuvuus 

on suurta (Lauby-Secretan, 2015). Syövän var-

haisen tunnistamisen ja kehittyneiden hoito-

jen myötä noin 90 prosenttia rintasyöpäpoti-

laista parantuu (Syöpärekisteri, 2018.). 

Syövän tunnistamisen ja hoidon aloittamisen 

jälkeen on tärkeää tarjota potilaille kokonais-

valtaista tukea toimintakyvyn ja elämänlaadun 

parantamiseksi. Syöpähoidoilla on myös sivu-

vaikutuksia ja syövän uusiutuminen on mah-

dollista (Goode ym., 2015). Hoitojen haittavai-
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kutuksia voidaan vähentää terveyttä edistävil-

lä palveluilla, joiden osana tarjotaan ohjausta 

ja tukea liikunnan lisäämiseen ja terveelliseen 

ravitsemukseen. 

Liikunnan harrastamisen, terveellisen ruoka-

valion ja painonhallinnan on todettu paranta-

van syöpäpotilaiden elämänlaatua ja vähentä-

vän syövän uusiutumisen riskiä (Luoto ym., 

2017). Kuitenkin vain 10–20 prosenttia syöpä-

potilaista onnistuu liikunnan lisäämisessä ja 

suositelluissa ravitsemusmuutoksissa 

(Pylkkänen, 2015). 

Syöpäpotilaiden terveyden edistämisessä on 

käytetty etäohjausta ja digitaalisia palveluja, 

joiden toivotaan lisäävän tuen saatavuutta ja 

kustannusvaikuttavuutta. Gooden ym. (2015) 

katsauksen mukaan useimmat etäteknologiaa 

hyödyntäneet interventiot syöpäpotilaille on-

nistuivat edistämään liikunta- ja ravitsemus-

tottumusten muutoksia sekä painonhallintaa. 

Vaikutukset olivat kuitenkin kohtalaisia tai 

heikkoja, eikä interventioissa yleensä hyödyn-

netty uusinta teknologiaa (mm. mobiiliviestit, 

internet). Vähintään vuoden kestäneissä inter-

ventioissa keskeyttäneiden määrä oli tyypilli-

sesti 10–20 prosenttia. Interventioiden kustan-

nuksista tai kustannusvaikuttavuudesta ei 

puutteellisten tietojen vuoksi voitu tehdä joh-

topäätöksiä. Uudempia tutkimuksia syöpäpoti-

laille tarjotuista teknologiavälitteisistä inter-

ventioista kertyy jatkuvasti lisää, mutta tois-

taiseksi mobiilisovellusten vaikuttavuudesta 

syöpäpotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa ei 

ole näyttöä (Lunde ym., 2018). Myöskään kus-

tannusvaikuttavuuden arvioinnista systemaat-

tista arviointia ei olla vielä tehty (Lunde ym., 

2018).  

Monet syövän kuntoutuksessa käytetyt inter-

ventiot ovat osoittautuneet kustannusvaikutta-

viksi. Esimerkiksi liikunta-aktiivisuuden edis-

täminen videoavusteisella ohjauksella on tuot-

tanut muutoksia koetussa energisyydessä ($2/

yhden yksikön muutos; €2018: 2,4€) ja vähen-

tänyt ahdistuneisuutta ($7252/yhden yksikön 

muutos; €2018: 8587€). Psykososiaalinen tuki 

ja fysioterapia myös ovat osoittautuneet kus-

tannusvaikuttaviksi kuntoutusmenetelmiksi 

(2018: 12 789 €/QALY & 1187 €/QALY). 

(Mewes ym., 2012.) 

1.19                                                             

Yhteenveto 

Kansansairauksien ennaltaehkäisyn ja 

omahoidon kustannusvaikuttavuus 

Digitaalisen teknologian soveltaminen tervey-

den edistämisessä ja sairauksien hoidossa on 

nopeasti kehittyvä alue. Tavoitteena on no-

peuttaa palvelujen saatavuutta, lisätä yksilölli-

syyttä, parantaa laatua ja vähentää kustannuk-

sia. Haasteellisen terveyshyötyjen ja kustan-

nusvaikutusten arvioinnista tekee kuitenkin 

se, että käytetty teknologia, tutkimusten toteu-

tustapa, interventioiden kohteena olevat ter-

veyskäyttäytymisen osa-alueet sekä sairauk-

sien luonne vaihtelevat suuresti. 

Lisäksi kustannusvaikuttavuutta arvioidaan 

monin eri tavoin. Arviointia toteutetaan erilai-

sissa toimintaympäristöissä ja eri aikahorison-

teilla. Oman haasteensa ennakkovaikutusten 

arvioinnille muodostaa se, että toistaiseksi 

tietoa digitaalisten interventioiden skaalautu-

vuudesta ja investointikustannuksista on vä-

hän. 

Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuu-

den osoittaminen on lähtökohtaisesti vaikeaa, 

sillä yhteys sairastumisriskiin havaitaan vasta 

vuosien kuluttua interventioiden toteutukses-

ta. Sen sijaan, sairauksien hoidossa elämänta-

pamuutosten vaikutukset ovat todennettavissa 

nopeammin ja kustannussäästöjen osoittami-

nen on suoraviivaisempaa. 
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Suurimmat säästöt saavutetaan kuitenkin sil-

loin, kun sairaudet vältetään tai niiden il-

maantumista voidaan siirtää myöhemmäksi. 

Tämän vuoksi terveyden edistämiseen suunni-

teltujen digitaalisten palveluiden ja terveystek-

nologian vaikutusta ei pidä aliarvioida. Tässä 

katsauksessa terveyden edistämisen kustan-

nusvaikuttavuutta tarkasteltiin liikunnan edis-

tämisen, ravitsemuksen, painonhallinnan, tu-

pakoimattomuuden ja alkoholinkäytön osalta. 

* Liikunnan edistämisessä kustannusvai-

kuttavaksi menetelmiksi ovat osoittautu-

neet koko väestölle kohdennetut tiedotuk-

seen ja motivointiin liittyvät kampanjat, 

terveydenhuollon lyhytneuvonta sekä ym-

päristön liikuntamahdollisuuksien edistä-

minen. Vaikka tutkimustieto vaikuttavim-

mista ja kustannusvaikuttavimmista mene-

telmistä on osittain ristiriitaista, väestön 

liikuntamyönteisyyden ja aktivoitumisen 

edistäminen monin eri tavoin on kannatta-

vaa. Tutkimusten mukaan liikuntaohjauk-

seen tarvitaan noin 1000 euron investointi 

henkilöä kohden, jotta saavutetaan muutos 

riittämättömästi liikkuvasta suositusten 

mukaiselle tasolle. Internet-ohjelmien kus-

tannusvaikuttavuutta myös on jo tutkittu 

melko paljon. Digitalisaatio ja tekoälypoh-

jaiset ratkaisut mahdollistavat liikunnan 

edistämisessä uudenlaisten työkalujen käy-

tön, esimerkiksi viestinnän kohdentamises-

sa, motivoivien sisältöjen tuottamisessa ja 

riskiryhmien tunnistamisessa. 

* Terveellisten ruokailutottumusten ja 

painonhallinnan edistämisessä kustan-

nusvaikuttavia ovat elintarviketeollisuu-

teen vaikuttaminen ja laajat ravitsemuksel-

liset interventiot. Yksilötasolla terveille 

ylipainoisille kohdennetut painonhallin-

tainterventiot myös ovat kustannusvaikut-

tavia. Painonhallintaa tukemalla voidaan 

ehkäistä ylipainoon liittyvien pitkäaikais-

sairauksien ilmaantuminen. Jos oletetaan, 

että terveyshyötyjen saavuttamiseen tarvi-

taan 5 prosentin painonpudotus, tulisi 100 

kg painavan henkilön vähentää painostaan 

noin 5 kiloa. Digitaalisissa interventioissa 

yhtä pysyvästi pudotettua painokiloa koh-

den on pitänyt investoida 30–75 euroa. 

Näin ollen intervention kustannukset olisi-

vat 150–375 euroa. Hinta on pieni verrattu-

na esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauk-

sien tai diabeteksen hoitokustannuksiin. 

Lääkitys voi maksaa diabeetikolla lähes 

1000 euroa ja terveydenhuollon muut kus-

tannukset noin 3000 euroa vuodessa. 

* Tupakoinnin ehkäisyssä säädökset ja 

rajoitteet ovat osoittautuneet hyvin kustan-

nusvaikuttaviksi. Lopettamisen tuki myös 

on kustannusvaikuttavaa. Terveydenhuol-

lon neuvontainterventioilla kustannusvai-

kuttavuussuhde on ollut 4500 euroa laatu-

painotettua elinvuotta kohden. Tämä tar-

koittaa, että mikäli tupakoinnin lopettami-

sella 3000 €/kk tienaava henkilö välttäisi 

työuransa aikana sairauspäivät esimerkiksi 

2,5 kuukauden ajalta, palautuisivat neu-

vontaan investoidut varat pelkästään väl-

tettyjen sairauspäivärahamaksujen kautta.  

* Alkoholinkäytön vähentämisessä hin-

noittelu, rajoitukset ja sääntely ovat kus-

tannusvaikuttavia. Riskikäyttäjille suunnat-

tu ohjattu nettiterapia myös on osoittautu-

nut kustannusvaikuttavaksi. Terveyden-

huollon lyhytintervention kustannusvai-

kuttavuussuhde alkoholinkäytön vähentä-

misessä on ollut noin 6000 €/QALY miehil-

le ja 9000 €/QALY naisille. Vastaavalla ta-

valla laskettuna, kuin tupakoinnin lopetta-

misen esimerkissä, lyhytneuvontaan inves-

toitu summa vastaisi miehillä noin 3 kuu-

kauden ja naisilla 6 kuukauden sairaspäi-
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värahamaksuja. Huomionarvoista on, että 

sairaspoissaolojen välttämisen lisäksi inter-

ventiolla vältetään mahdollisten alkoholi-

haittojen aiheuttamat terveydenhuollon 

kustannukset, työn tuottavuuden menetys 

sekä muut yhteiskunnalliset kustannukset 

ja inhimillisestä kärsimyksestä seuraavat 

haitat. 

Terveyden edistämiseen interventioissa kus-

tannusvaikuttavuussuhteet asettuvat selkeästi 

alle kansainvälisissä tutkimuksissa asetetun 

maksuhalukkuusrajan (30 000–40 000 €/

QALY). Vaikka Suomessa ei ole käytössä vas-

taavaa viitteellistä raja-arvoa, antavat kansain-

väliset tulokset suuntaa eri menetelmien kus-

tannusvaikuttavuudesta.  

Digitaalisilla palveluilla voidaan monin tavoin 

tukea terveyttä edistäviä elintapoja ja lisätä 

palvelujen saavutettavuutta. Omatoimisesti 

käytettävä hyvinvointiteknologia ja -

sovellukset, sosiaalisen median palvelut ja 

avoimet luotettavat terveystiedon lähteet tuot-

tavat parhaimmillaan terveyshyötyjä koko 

väestölle. Näissä palveluissa, terveydenhuollon 

ammattilaisen sijasta vuorovaikutus voi tapah-

tua vertaisryhmän kanssa tai olla kokonaan 

automatisoitua. Omaseurannan toteuttaminen 

ja tekoälypohjaisen palvelun tarjoama moti-

voiva palaute voivat riittää esimerkiksi liikun-

ta-aktiivisuuteen kannustamisessa. Automati-

soidut sovellukset ovat entistä henkilökohtai-

sempia ja oppivat käyttäjän tuottamasta datas-

ta. Teknologian hyödyntäminen ei itsessään 

ratkaise terveyden edistämisen ja terveyden 

eriarvoisuuden ongelmakohtia. Esimerkiksi 

tietoturvaan ja teknologian käytön esteettö-

myyteen on kiinnitettävä huomiota. 

Kansansairauksien ennaltaehkäisyn  ja 

omahoidon kustannusvaikuttavuus 

Tutkimustietoa kansansairauksien omahoidon 

kustannusvaikuttavuudesta on kattavasti, 

mutta näyttö digitaalisten interventioiden lisä-

hyödystä on ristiriitaista. Digitaalisia ratkaisu-

ja on sovellettu vaihtelevassa määrin eri kan-

sansairauksien hoidossa. Diabeteksen sekä 

sydän- ja verisuonitautien ja masennuksen 

hoidossa internet- ja mobiilipohjaisia omahoi-

tomalleja on käytössä eniten ja ne näyttäisivät 

olevan myös pääosin kustannusvaikuttavia. 

Sen sijaan tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja 

syöpäpotilaiden hoidon tukena digitaalisten 

interventioiden hyödyistä on vähemmän tutki-

mustietoa. 

Potentiaaliset hyödyt vaihtelevat kansansai-

rauksittain, sillä myös potilaiden toimintaky-

kyisyys ja taudinkuva eroavat toisistaan. Seu-

raavassa on koottuna yleisiä havaintoja inter-

ventioiden kustannusvaikuttavuudesta eri 

kansansairauksissa. Tarkemmin digitalisten ja 

etäinterventioiden kustannusvaikuttavuuteen 

liittyvää tutkimusnäyttöä on arvioitu myös 

taulukossa 2 sivulla 65. 

Diabetes: 

* Diabeteksen omahoidossa elintapaohjaus 

on kustannusvaikuttavaa. Vuoden kestävän 

intervention toteutus osallistujaa kohden 

on maksanut keskimäärin noin 700- 900 

euroa/vuosi. 

* Elintapaohjauksen kustannusvaikutta-

vuussuhde on ollut 8000–9000 €/QALY. 

* Useisiin satunnaistettuihin kontrolloitui-

hin tutkimuksiin perustuen digitaalisten 

interventioiden on todettu tuovan lisäarvoa 

diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja omahoi-

toon.  

* Diabeteksen elintapahoidossa kallein to-

teutustapa on resurssi-intensiivinen yksilö-

ohjaus, 1709 €/potilas/vuosi. Ryhmäohjaus 

maksaa noin 410 €/vuosi, virtuaalivalmen-

nus asiantuntijaohjauksella 150 €/vuosi ja 

automatisoitu ohjaus 22 €/vuosi. 
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Sydän- ja verisuonitaudit: 

* Sydän- ja verisuonitaudeissa elintapaoh-

jauksen kustannusvaikuttavuussuhde on 

ollut lähes vastaava diabeteksen elintapa-

ohjauksen kanssa, eli noin 8000 €/QALY. 

* Verenpainetaudin omahoidon ja seuran-

nan tukena digitaalisella teknologialla on 

melko yhdenmukaisen näytön perusteella 

lisäarvoa, mutta kustannusvaikuttavuustie-

to on ristiriitaista. 

* Sydäntautien liikunnallinen kuntoutus on 

hyvin kustannusvaikuttavaa (-24 000 €/

QALY) ja myös etäkuntoutuksena toteutet-

tuna (-4000 €/QALY) 

Keuhkosairaudet: 

* Keuhkosairauksissa pahenemisvaiheen 

jälkeinen kuntoutus on ollut kustannusvai-

kuttavaa. Kuntoutuksella voidaan ehkäistä 

uusia pahenemisjaksoja seuraavan vuoden 

aikana. Kustannusvaikuttavuussuhteeksi 

saatu 12 326 €/QALY. 

* Omahoitointerventioilla voidaan paran-

taa potilaiden elämänlaatua ja saavuttaa 

kustannushyötyjä.  

* Digitaalisten interventioiden lisäarvosta 

näyttö on toistaiseksi ristiriitaista ja vä-

häistä. 

Tuki– ja liikuntaelinsairaudet: 

* Alaselkäkivun hoidossa liikunnallinen 

kuntoutus ja neuvonta on vähentänyt sai-

rauspoissaoloja. 

* TULES-etäkuntoutuksen ja digitaalisten 

interventioiden kustannusvaikuttavuudesta 

on vähän tutkimustietoa, mutta erityisesti 

yhdessä henkilökohtaisen ohjauksen kans-

sa etäkuntoutus on vaikuttavaa. 

Mielenterveyden häiriöt: 

* Riskiryhmille kohdennetut interventiot 

ovat kustannusvaikuttavia masennuksen 

ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. 

* Esimerkiksi raskauden jälkeisen masen-

nuksen seulonnalla ja tuki-interventiolla on 

ollut hyvä kustannusvaikuttavuussuhde 

(5600 €/QALY). 

* Nettiterapiat on todettu vaikuttaviksi 

masennuksen hoidossa. 

* Mobiili-interventioiden kustannusvaikut-

tavuudessa on suurta vaihtelua (3088–

22 609 €/QALY). 

Syöpätaudit: 

* Syöpien ennaltaehkäisy ja syöpäseulon-

nat ovat kustannusvaikuttavia tapoja vä-

hentää riskiä vakavien ja pahalaatuisten 

syöpien kehittymiselle. 

* Esimerkiksi ihosyövän ennaltaehkäisy-

kampanjan investoinnit voivat palautua 

takaisin nelinkertaisesti. 

* Digitaalisten interventioiden kustannus-

vaikuttavuudesta syövän hoidossa ei tois-

taiseksi ole tutkimustietoa. 

* Syöpäkuntoutuksessa kustannusvaikutta-

vuustulokset digitaalisista interventioista 

ovat lupaavia. 

1.20                                                            

Digitaalisten palveluiden                   

mahdollisuuksia kansansairauksien  

ennaltaehkäisyssä ja omahoidossa  

Ennaltaehkäisyä tukevien digitaalisten pal-

velumallien kehitys kansainvälisesti 

Kansansairauksien hoito edellyttää säännöllis-

tä yhteydenpitoa terveydenhuoltoon, mutta 

monissa tapauksissa internet- ja mobiilipalve-

lut voivat olla ensisijainen yhteydenpitokanava 

terveydenhuollon ammattilaisiin (kuva 4). 

Terveydentilasta riippuen palveluja voidaan 

täydentää kotiin tuotavilla digitaalisilla tuki-

palveluilla (mm. omaseurantalaitteet) ja pe-

ruspalveluilla. 
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KUVA 4: Kroonisesti sairaiden palvelukokonaisuus.                                                                   

Terveydenhuollon palvelutarjonnan tavoiteti-

lanteessa fyysisten ja mobiilien terveyspalve-

luiden painoarvoa voidaan muuttaa joustavas-

ti asiakkaan tarpeiden ja terveystilanteen mu-

kaan. Digitaalisilla palveluilla voi olla merkit-

tävä lisäarvo sairauksien varhaisessa tunnista-

misessa. Jos entistä useampi riskiryhmään 

kuuluva tavoitetaan sähköisten riskitestien tai 

terveystarkastusten kautta, voidaan selvitä 

pidemmälle kevyempien ja osittain digitaalis-

ten palveluiden avulla. Aikainen puuttuminen 

auttaa välttämään kalliita hoitokustannuksia. 

Tutkimustieto uusimman teknologian, kuten 

tekoälysovellusten, robotiikan ja älykkäiden 

sensorien hyödyntämisestä kansansairauksien 

hoidossa on vielä vähäistä. Nykyisen tutkimus-

tiedon perusteella lisäarvoa digitaalisilla rat-

kaisuilla näyttäisi olevan ainakin diabeteksen, 

sydän- ja verisuonitautien sekä mielentervey-

den häiriöiden ennaltaehkäisyssä ja omahoi-

dossa. Johtopäätösten tekeminen hyvin eri-

tyyppisten sairauksien ja interventioiden osal-

ta on kuitenkin vaikeaa. 

Digitaalinen teknologia antaa edellytykset to-

teuttaa tehokkaampia interventioita, mutta 

itsessään se ei lisää vaikuttavuutta. Ratkaise-

vaa on teknologian käyttö osana muuta palve-

lukokonaisuutta. Vertailu uusien ja perintei-

sempien toteutustapojen välillä edellyttää tek-

nologian hankintaan ja palveluiden ylläpitoon 

vaadittavien kustannusten huomioon ottamis-

ta. Teknologian käyttöönotto lisää kustannuk-

sia lyhyellä aikavälillä, mutta skaalautuvuuden 

myötä kustannushyödyt tulevat paremmin 

esille vasta pidemmän arviointijakson aikana. 

Etäteknologian käyttö ei kaikissa tapauksissa 

vähennä terveydenhuollon palveluiden käyt-
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töä, vaan saattaa lisätä yhteydenottoja ammat-

tilaisiin, hakeutumista vastaanotoille sekä ha-

lukkuutta osallistua tiheämmin esimerkiksi 

laboratoriomittauksiin.  

Lääkityksen käyttö myös saattaa lisääntyä. 

Muutos palveluiden käytössä ja aktivoitumi-

sessa on kuitenkin yleensä tarkoituksenmu-

kaista ja toivottavaa. 

Potilaan kiinnostus omaseurantaan parantaa 

hoitotasapainoa, jolloin pitkällä aikavälillä väl-

tytään kalliilta hoidoilta. Havainto asiakkaiden 

aktivoitumisesta korostaa tarvetta resurssien 

kohdentamiselle niin, että digitaalisten oma-

hoitopalveluiden lisäksi, käytössä on toimiva, 

matalan kynnyksen viestintäväylä terveyden-

huoltoon. Omahoitoa voidaan pääsääntöisesti 

tukea perusterveydenhuollossa ja myös poti-

lasjärjestöt sekä muut hyvinvointitoimijat 

saattavat tarjota palveluita, jotka vähentävät 

suorien terveydenhuollon kontaktien tarvetta. 

Myönteisiä tuloksia omahoidossa käytetyistä 

teknologiaratkaisuista on saatu silloin, kun ne 

ovat osa kokonaisvaltaista hoitomallia (mm. 

Gee ym., 2015). Yksittäisten sovellusten kehit-

täminen muista palveluista irrallisena ei to-

dennäköisesti tuota toivottavia hyötyjä. Suosi-

teltavampaa onkin rakentaa asiakasportaaleita 

ja palvelualustoja, jotka ovat tiiviissä yhteydes-

sä terveydenhuoltoon ja hyvinvointipalvelui-

den tarjoajiin (Gee ym., 2015; Greenwood ym., 

2015). Kroonisten sairauksien hoidon suunnit-

telussa on käytetty terveyshyötymallia (Chron-

ic Care Model), jonka ajatuksena on luoda 

asiakaslähtöinen ja koordinoitu palveluinfra-

struktuuri hoidon ja omahoidon tueksi (Wag-

ner ym., 2001). Mallin keskeinen tavoite on 

yhdistää fyysiset terveyspalvelut, tietojärjestel-

märatkaisut, päätöksenteon tuki ja omahoidon 

tuki yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa voidaan 

hyödyntää sekä terveydenhuoltojärjestelmän 

että potilasta ympäröivän yhteisön resursseja. 

Mallin toiminta-ajatusta kuvaa proaktiivinen 

vuorovaikutus potilaan ja ammattilaisten välil-

lä, niin että potilas saa oikea-aikaisesti tarvit-

semansa informaation ja palvelut (Gee ym., 

2015).  

Terveyshyötymallin käytöstä perusterveyden-

huollossa on saatu lupaavia tuloksia, mutta 

toistaiseksi laajamittainen arviointi puuttuu. 

Yeoh ym. (2018) arvioivat mallin soveltamista 

diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien sekä 

kohonneen verenpaineen hoitoon. 

Synteesi 25 tutkimuksesta osoitti, että mallin 

käyttöönoton myötä hoitotulokset paranivat 

72 prosentissa (18/25) ja potilaiden sitoutumi-

nen hoitoon 56 prosentissa (14/25) peruster-

veydenhuollon hoito-ohjelmia. Kahdessa tutki-

muksessa havaittiin terveyshyötymallin käy-

tön vähentävän terveydenhuollon resurssien 

käyttöä ja kahdessa ilmoitettiin sydäntautien 

riskitekijöiden vähenemisestä. Tutkimuksissa 

tuotiin esille myös teknologian osuutta mallin 

käyttöönotossa. 

Keskeisiä hoidon integrointia edistäviä tekno-

logioita olivat sähköiset potilastietojärjestel-

mät, viestintäsovellukset ja päätöksenteon 

tuki. Terveyshyötymallin käyttö perustervey-

denhuollossa ei kuitenkaan ole ongelmatonta. 

Implementointia rajoittaa muun muassa vai-

kuttavuusnäytön puute, eriarvoiset mahdolli-

suudet taata mallin edellyttämät omahoidon 

tuen ja informaatioteknologian resurssit sekä 

kulttuuriset ja asenteelliset tekijät (Yeoh ym., 

2018). 

Terveyshyötymallia soveltavista palvelumal-

leista on tehty myös katsauksia, joissa tarkas-

tellaan erityisesti informaatioteknologian hyö-

tyjä ja kehityskohteita (Gee ym., 2016; Kooij 

ym., 2018). Kustannusvaikuttavuustietoa hoi-

tomallin ja teknologioiden implementoinnista 

on silti vain vähän. Yleisesti tutkimuksista on 

tullut esille, että digitaalisilla interventioilla on 
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Interventio Interventio- ja verrokkiryhmän kuvaus Kustannusvaikuttavuus Näyttö 

Diabeteksen ehkäi-

sy ja omahoito: 

Radcliff ym. 2012; 

Little ym. 2017; 

Rasmussen ym. 

2017 

Painonhallinta- ja elintapaohjaus pre-

diabeetikoille  Face-to-face (f2f)-ohjaus: 1 

kg muutos painossa vuoden seurannassa: 

f2f: 48 €/kg; Puhelinohjaus: 34 €/kg; 

Internet + etäohjaus 29 €/kg; Internet + 

face- to-face: 21€/kg 

Telemonitorointi ohjel-

ma vs. rutiiniseuranta 

diabeteksen omahoi-

dossa: 42.05 € vs. 55 € 1 

%:n lasku HbA1c:ssa. 

Painonpudotuksessa digi-interventio 

vaikuttavampi kuin ei-mitään tai 

minimaalinen interventio; ylläpidos-

ta näyttö vielä vähäistä ja ristiriitais-

ta. 

Verenpainetaudin 

omahoito: Chatto-

padhyay ym. 2017; 

Billups ym. 2014 

Etämonitoroinnin vertailu suhteessa 

rutiinihoitoon: Interventioryhmässä kes-

kiarvokustannus oli 1399 €/potilas ja 

kontrolliryhmässä 1173 €/potilas. Etämo-

nitorointi lisäsi kustannuksia 19 €/1 

mmHg:n lasku SVP:ssa ja 1216 €/potilas, 

joka saavutti tavoitetason 6 kuukauden 

aikana. 

Etäintervention kustan-
nusvaikuttavuus 3044€/
lisäelinvuosi. 

Omahoitointerventiois-

sa: 6740-9705€/QALY 

välillä. 

Teknologiainterventioiden vertailus-

sa omaseuranta ilman hoitotiimiä on 

ollut edullisinta, mutta hoitotiimin 

kanssa vaikuttavinta. Lisäkustannuk-

set muodostuivat pääosin teknologi-

asta, lisääntyneestä viestinnästä, 

lääkityksestä ja laboratorioseuran-

nasta. 

Sydäntautien kun-

toutus: Friedrix ym. 

2017 

Liikunnallinen sydäntautien kuntoutus + 

6kk jatkettu etäkuntoutus vs. normaalin 

hoitokäytännön mukainen kuntoutus. 

Kustannussäästöt -

4139.58 €/QALY 

Etäkuntoutus kustannusvaikuttava ja 

mahdollisesti tuottaa myös kustan-

nussäästöjä 

TULE-kuntoutus: 

Rintala ym. 2015; 

Cuperus ym. 2016. 

  

Vertailussa face-to-face ja puhelinohjaus 

nivelrikon kuntoutuksessa. Terveydenhoi-

don kustannukset face-to-face –ryhmässä 

ja puhelinohjelmassa olivat 400€ ja 260€ 

henkilöä kohden. Kuitenkin yhteiskunnal-

listen kustannusten osalta ryhmien välillä 

ei ollut eroa, ja elämänlaatumittareilla 

arvioituna tulokset puolsivat face-to-face- 

ohjausta. 

Face-to-face ohjauksella 

on 65-90 % todennäköi-

syys olla kustannus-

hyödyiltään parempi ja 

60-70 % todennäköisyys 

olla kustannusvaikutta-

vampi kuin puhelimitse 

toteutettu ohjaus. 

Liikunnallinen kuntoutus ja etäkun-

toutus lupaavia interventioita mm. 

nivelrikon ja selkäkivun hoidossa, 

mutta etäinterventioista näyttö osin 

ristiriitaista. Puhelinohjaus ei 

näyttäisi olevan kustannusvaikutta-

vaa. Digitaalisten ohjelmien osalta 

kustannusvaikuttavuustieto vähäis-

tä. 

Nettiterapiat ma-

sennuksen eh-

käisyssä ja hoidos-

sa: Kolovos ym. 

2018; Paganini ym. 

2018; Donker ym. 

2015 

Ohjatut internet-interventiot on todettu 

kustannusvaikuttaviksi masennuksen ja 

ahdistuksen hoitoon, tupakoinnin lopetta-

misen tueksi ja alkoholinkäytön vähentä-

miseen verrattuna odotuslistaan tai rutii-

nihoitoon. 

Internet- ja mobiili-

interventioiden kustan-

nusvaikuttavuus masen-

nuksen ehkäisyssä 

vaihtelevaa (ICER: 3179 

–23282 €/QALY) 

Vaikuttavuustulokset tukevat netti-

terapian hyötyjä, mutta kustannus-

vaikuttavuustieto ristiriitaista. 

Astman & COPD:n 

omahoito: Witt-

Udsen ym. 2017; 

van Eeden ym. 

2016 

Astman etätuetun omahoidon vaikutuksi-

na havaittu terveydenhoitokuluissa sääs-

töjä 507-671 €/potilas, sairaalapäivien ja 

päivystyskäyntien vähenemistä. Joissakin 

tutkimuksissa havaittu myös kustannusten 

nousua yhteiskunnan näkökulmasta (658 

€/potilas), mutta parannusta kliinisissä 

muuttujissa. COPD:ssä näyttö ristiriitaista. 

COPD:n etähoidon 

kustannusvaikuttavuus: 

56 241 €/QALY 

Elämänlaadun ja kliinisten indi-

kaattoreiden perusteella etätuettu 

omahoito vaikuttavaa, mutta kustan-

nusvaikuttavuudesta ristiriitaista 

näyttöä. 

  

Syöpäkuntoutus: 

Mewes ym. 2012. 

Monialaiset ja käyttäytymiskohtaiset 

kuntoutusinterventiot todettu kustannus-

vaikuttaviksi. Liikunta-aktiivisuuden tuke-

miseen keskittyneellä videoavusteisella 

ohjauksella ollaan saavutettu muutoksia 

koetussa energisyydessä ja ahdistuksen 

vähenemisessä. Myös psykososiaalinen 

tuki ja fysioterapia ovat osoittautuneet 

kustannusvaikuttaviksi kuntoutusmenetel-

miksi. 

Parantunut taso energi-

syydessä: 2,4€ /yhden 

yksikön muutos, vähen-

tynyt ahdistuneisuus: 

8587€/ yksikön muu-

tos). Psykososiaalinen 

tuki ja fysioterapia: 12 

789 €/QALY & 1187 €/

QALY). 

Digitaalisilla palveluilla täydennetty 

liikunnallinen kuntoutus on paranta-

nut elämänlaatua syöpäpotilailla ja 

mahdollisesti interventio on myös 

kustannusvaikuttava. 

TAULUKKO 2: Yhteenveto digitaalisten ja etäinterventioiden kustannusvaikuttavuudesta kansansairauksit-

tain. 
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parempi vaikuttavuus silloin, kun ohjaukseen 

osallistuu myös terveydenhuollon ammattilai-

sia ja digitaalinen palvelualusta on vuorovai-

kutuksellinen. 

Koojin ym. (2018) katsauksen mukaan infor-

maatioteknologialla tuettujen palvelumallien 

yleisiä komponentteja ovat olleet sähköiset 

päätöksentukijärjestelmät, palvelualustat ja 

neuvontapalvelut (call center) sekä sähköiset 

potilastietojärjestelmät ja viestintäsovellukset. 

Päätöksentukijärjestelmät ovat tuottaneet hyö-

tyjä niin taloudellisesti kuin terveystuloksissa-

kin. Sähköisten potilastietojärjestelmien käyt-

tö on osaltaan parantanut lääkärikäyntien laa-

tua, auttanut vähentämään potilaiden sairaa-

lahoidon tarvetta ja edistänyt liikunta-

aktiivisuuden tukemista. 

Palvelualustojen ja neuvontapalvelujen käyttö 

on myös vähentänyt uusintahoidon tarvetta ja 

vaikuttanut myönteisesti terveydentilaan. Säh-

köisten potilastietojärjestelmien käytöstä dia-

beteksen hoidossa löytyi myös joitakin tulok-

sia, mutta pääsääntöisesti tutkimuksissa esi-

tetty teknologia edusti vanhempaa sukupolvea 

(mm. puhelin, faksi). Tutkijoiden mukaan oli 

yllättävää, kuinka vähän uuden sukupolven   

IT-järjestelmien vaikutuksia on arvioitu (Kooij 

ym., 2018). 

Vaikka tutkimustietoa IT-tuettujen palvelu-

mallien vaikuttavuudesta tai kustannusvaikut-

tavuudesta ei juuri ole, uudempaa mobiilitek-

nologiaa on tutkittu myös taloudellisesta nä-

kökulmasta. Iribarren ym. (2017) katsauksessa 

arvioitiin laajasti eri tarkoituksiin käytettyjen 

mobiiliratkaisujen hyötyjä. 

Mobiiliteknologian sovellukset sisälsivät: 

* Käyttäytymisen muutosta tukevat ratkai-

sut (esim. muistutukset, palautejärjestel-

mät, motivoivat sovellukset). 

* Datan keruupalvelut (potilastietojen ke-

ruu, potilastietojärjestelmät, rekisterit). 

* Logistiikkapalvelut (mm. lääkehuolto). 

* Palvelun tarjonnan tuki (mm. päätöksen-

tukijärjestelmät, viestintäsovellukset). 

* Maksujärjestelmät ja sovellukset 

(kannustimet, palvelusetelit). 

* Koulutuspalvelut (terveydenhuollon am-

mattilaisten ammatillisen osaamisen kehit-

täminen). 

Yhteensä 39 arvioidusta tutkimuksesta suurin 

osa liittyi käyttäytymisen muutosten tukemi-

seen (N=27), seuraavaksi eniten mobiiliratkai-

suja käytettiin tiedonkeruuseen (N=7) ja pal-

veluiden tarjoamiseen (N=5). Muilta osa-

alueita tutkimuksia ei ollut saatavilla. 

Valtaosa tutkimuksista raportoi mobiiliratkai-

sujen tuottavan taloudellisia hyötyjä. Yli puo-

let (56 %) käytetyistä toiminnoista liittyi teks-

tiviestien lähettämiseen (muistutukset, infor-

mointi, tuki) ja vastaanottoon, noin viidesosa 

mobiilisovellusten käyttöön ja loput muun 

muassa PDA-laitteiden, sensoreiden ja säh-

köisten tiedonkeruuominaisuuksien (mm. ky-

selyt) käyttöön. 

Useimmiten taloudellista hyötyä ilmoitettiin 

saadun vastaanotolle osallistumisen muistut-

tamisesta, sydän- ja verisuonisairauksien, dia-

beteksen ja keuhkotautien hoidon tukemisesta 

sekä esimerkiksi syöpäseulonnan ja seurannan 

edistämisestä. Käyttäytymisen muutoksen 

tukena mobiiliratkaisut osoittautuivat toimi-

viksi ja myös kustannushyötyjä tuottaviksi. 

Mobiilijärjestelmissä on kuitenkin useita omi-

naisuuksia (mm. logistiikka, maksaminen, 

koulutus), joita katsauksen tutkimuksissa ei 

arvioitu. Näiltä osa-alueilta tietoa tarvitaan 

jatkossa lisää.  
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Kaikkiaan tekoälypohjaisten ja automatisoitua 

palautetta tuottavien omaseuranta- ja hoito-

palveluiden hyödyistä ja kustannusvaikutta-

vuudesta on ennenaikaista tehdä johtopäätök-

siä. Uusien teknologioiden kustannusvaikutta-

vuutta on vaikea arvioida käyttöönoton mur-

rosvaiheessa. Kun hallitsevana ovat vielä van-

hat toimintamallit ja teknologiat, puuttuvat 

arvioinnin pohjalta ennakkotapaukset ja tieto 

uusien ratkaisujen kustannuskehityksestä ja 

skaalautuvuudesta pitkällä aikavälillä. 

Ennaltaehkäisyä tukevien                          

digitaalisten palvelumallien kehitys 

Suomessa on viime vuosina kehitetty useita 

digitaalisia palveluita kansansairauksien en-

naltaehkäisyyn sekä omahoidon ja hoidon tu-

eksi. Esimerkiksi StopDia-hankkeessa on 

kehitetty toimintamalli riskitekijöiden varhai-

seen tunnistamiseen ja elämäntapamuutosten 

edistämiseen. Hankkeen aikana on kampanjoi-

tu mediassa sähköisen riskitestin tavoittavuu-

den edistämiseksi sekä kehitetty Pienet teot- 

mobiilisovellus, joka tukee uusien terveystot-

tumusten opettelua. 

Sovellus sisältää 440 terveyttä edistäviin ta-

poihin liittyvää pientä tekoa, joista kerralla 

käyttäjälle ehdotetaan 8-12 (Harjumaa, 2017). 

Valittavina ovat esimerkiksi ”kokoan aterian 

lautasmallin mukaisesti”. Käyttäjä voi merkitä 

valitsemansa teot suoritetuksi, jolloin sovellus 

antaa palautetta tai uusia ehdotuksia. Lisäksi 

sovellus lähettää muistutuksia ja kannustavia 

viestejä (Harjumaa, 2017). Mobiilisovellus pe-

rustuu tutkimustietoon vaikuttaviksi osoite-

tuista menetelmistä elämäntapamuutosten 

tukemisessa. Väestötasolle skaalattaessa sovel-

luksella on hyvät mahdollisuudet olla kustan-

nusvaikuttava tapa edistää kansansairauksien 

ennaltaehkäisyä yhdessä muiden toimintata-

pojen kanssa. 

Toinen laaja kansallinen hanke liittyy sähköi-

sen asioinnin ja omahoitopalveluiden kehittä-

miseen. Hallituksen kärkihankkeisiin kuulu-

vassa Omat digiajan hyvinvointipalvelut 

(ODA)- projektissa on rakennettu Omaolo- 

palvelualustaa, joka tarjoaa sähköiset terveys- 

ja hyvinvointipalvelut valtakunnallisesti käy-

tettäväksi. Omaolo sisältää oirearvioita, palve-

luohjausta, päätöksentuen, hyvinvointitarkas-

tuksia ja hyvinvointivalmennusohjelmia sekä 

verkkokursseja ja suunnitelmapohjia, esimer-

kiksi verenpaineen seurantaan (https://oda-

projekti.blogspot.com/p/omaolo-palvelun-

sisallot.html). 

Omaolo-palvelussa kansalainen voi tehdä 

muun muassa sähköisen terveystarkastuksen, 

joka kertoo paitsi riskitekijöistä, myös millai-

silla muutoksilla omaa terveyttä voisi parantaa 

tai saavuttaa lisää elinvuosia. Omaolo-

palvelun taustalla on terveyshyötymalli ja ta-

voite yhtenäisestä palvelukokonaisuudesta.  

Omaolo perustuu tutkimustietoon elämänta-

pamuutosten ja omahoidon tuen vaikuttavista 

menetelmistä. Laajamittaisessa käytössä 

Omaolo-palvelun kustannushyödyksi on arvi-

oitu 100 miljoonaa euroa vuodessa 

(Kuntaliitto, 2018). Jatkossa Omaolon palvelut 

on tarkoitus liittää osaksi KANTA-palveluita 

(https://www.kanta.fi/omakanta), jolloin esi-

merkiksi terveydenhuollon rekistereihin kir-

jattujen tietojen, riskiarvioiden ja omien hy-

vinvointitietojen hyödyntäminen helpottuu 

(Kuntaliitto 2018). 

VESOTE-hanke on myös yksi kansallinen han-

kekokonaisuus, jonka tavoitteena on kansan-

sairauksien ennaltaehkäisy. VESOTE pyrkii 

vahvistamaan ennaltaehkäisevän työn asemaa 

terveydenhuollossa ja juurruttamaan digitaali-

set työkalut ja toimintamallit sosiaali- ja ter-

veydenhuollon ammattilaisten käyttöön.  

https://oda-projekti.blogspot.com/p/omaolo-palvelun-sisallot.html
https://oda-projekti.blogspot.com/p/omaolo-palvelun-sisallot.html
https://oda-projekti.blogspot.com/p/omaolo-palvelun-sisallot.html
https://www.kanta.fi/omakanta
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Tavoitteena on rakentaa virtuaalinen elintapa-

ohjauksen poliklinikka sekä tarjota digitaalisia 

työkaluja ammattilaisille. 

Hankkeessa on kokeiltu esimerkiksi aktiivi-

suusmittaritiedon ja ExSed-pilvipalvelun käyt-

töä moniammatillisessa liikuntaneuvonnassa. 

ExSed on reaaliaikainen liikkumisen, paikal-

laanolon ja unen seurantajärjestelmä, joka 

käyttää UKK-instituutin kehittämiä algoritme-

ja ja väestöviitearvoja mittauksissa (Vasanka-

ri, 2018). 

Järjestelmän avulla asiakas voi tulevaisuudes-

sa seurata puhelinsovelluksella reaaliaikaisesti 

omia elintapojaan. Tiedot siirtyvät automaatti-

sesti pilveen, josta ne ohjataan elintapaohjaa-

jan tietokoneelle. Näin ohjaajan on mahdollis-

ta ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaaseen tai 

esimerkiksi tapaamisista (Vasankari, 2018). 

VESOTE-hankkeen tuloksena kuvataan pro-

sessi, jossa elintapaohjausta voidaan toteuttaa 

terveydenhuollon, kunnallisten toimijoiden ja 

järjestöjen yhteistyönä (UKK-instituutti, 

2018). 

Moniammatillinen yhteistyö edellyttää sujuvaa 

tiedon liikkumista potilastietojärjestelmistä ja 

asiakkaan hyvinvointitiedoista eri toimijoille. 

Yhteisen palvelualustan kehittäminen onkin 

hankkeen jatkosuunnitelmien tavoitteena. Yk-

si osatavoite VESOTE-hankkeessa on lisätä 

elintapaohjauksen kirjaamista potilaskerto-

muksiin. Rakenteisen kirjaamisen avulla voi-

daan paremmin arvioida ohjauksen vaikutta-

vuutta sekä yksilö- että väestötasolla.  

Tietoa elintapaohjauksen toteutumisesta voi-

daan käyttää edelleen resurssien kohdentami-

sessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Esimer-

kiksi tieto diabeteksen riskiryhmään kuuluvis-

ta suhteessa elintapamuutosryhmien saata-

vuuteen voi tuoda näkyväksi palveluiden kehi-

tyskohteet ja eri interventioiden vaikuttavuus-

erot.  

Ammattilaisten työn tueksi on kehitetty myös 

päätöksentukijärjestelmä ja terveyshyöty-

jen arviointityökalu (Kunnamo, 2018). Duo-

decimin hallinnoimassa päätöksentukitieto-

kannassa asiakkaan tiedot potilastietojärjestel-

mästä ja lääketieteellisestä tutkimustiedosta 

yhdistetään, ja luotujen sääntöjen mukaan 

tehdään suosituksia yksilöllisistä hoito- tai 

palveluvaihtoehdoista. 

Terveyshyötyarvion ajatuksena on riski-

indikaattorien avulla tunnistaa henkilöitä, jot-

ka hyötyisivät interventioista. Tämän jälkeen 

arvioidaan yksilöllisesti erilaisten interventio-

vaihtoehtojen hyödyt ja haitat ja laitetaan in-

terventiot hyötyjen mukaan sopivuusjärjestyk-

seen. 

Lopputuloksen laskemisessa otetaan huomi-

oon myös asiakkaan oma kokemus terveys-

hyödyn tärkeydestä. Esimerkiksi kohonneen 

verenpaineen hoidoksi voidaan ehdottaa lii-

kunnan lisäämistä, ruokavaliomuutoksia, tu-

pakoinnin lopettamista, alkoholin vähentämis-

tä, laihduttamista tai lääkitystä. Asiakkaalle 

havainnollistetaan, mikä on nykyisillä elämän-

tavoilla oma riski sairastua sydäntauteihin, ja 

toisaalta mikä on eri interventiovaihtoehtojen 

suhteellinen vaikutus verenpainetason alene-

maan. Kokonaisarvion perusteella asiakasta 

voidaan tukea hänen tärkeäksi kokemissaan 

terveystavoitteissa (Kunnamo ym., 2018). 

Terveyshyötyarviota voidaan käyttää myös 

väestötasolla ”virtuaalisena terveystarkastuk-

sena”, kun etsitään hoidosta hyötyviä asiakas-

ryhmiä. Hoidosta hyötyvien asiakkaiden koko-

naismäärä voidaan suhteuttaa siihen osuu-

teen, joka on saanut suositellut interventiot. 

Vertailun tuloksena saadaan näkymä niin sa-

notusta hoitovajeesta (care gap). Toisaalta 

työkalu toimii myös päinvastoin laatumittari-

na, eli osoittaa tavoitteiden mukaisesti hoitoa 

saaneiden osuuden (Kunnamo ym., 2018). 
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KUVA 5: Terveyden edistämisen digitaalisen tukijärjestelmän ominaisuuksia. 

Päätöksentuki ja terveyshyötyarvio ovat integ-

roitavissa eri toimittajien potilastietojärjestel-

miin. Tähän mennessä päätöksentukityökalut 

ovat olleet käytössä Helsingin perusterveyden-

huollossa ja Keski-Suomessa Saarikan terveys-

asemalla. Päätöksentukisääntöjen taustalla 

käytetään EBMeDS-tietokanta (http://

www.ebmeds.org/web/guest/home?), johon 

on koottu tietoa ja suosituksia kansainvälisistä 

tutkimustietokannoista ja Käypä hoitosuosi-

tuksista. 

Edellä kuvatut esimerkit osoittavat, että kan-

sallinen kehitystyö digitaalisten palvelualusto-

jen ja työkalujen kehittämisessä on edennyt 

useilla osa-alueilla käyttöönottoasteelle. Palve-

luiden yhteensovittamisessa ja koordinoinnis-

sa on kuitenkin edelleen monia avoimia kysy-

myksiä. Keskeisiä komponentteja ovat viestin-

tään ja omaseurantaan liittyvien sovellusten 

integroiminen palvelukokonaisuuteen, tiedon 

analysoinnin mahdollistava alusta sekä pää-

töksentuki ja palautetoiminnot (kuva 5). Yksi-

lölle järjestelmä tuottaa tietoa terveyden edis-

tämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden 

seurantaan. Ammattilaisille tietoalusta toimii 

asiakasohjauksen apuna ja lähes reaaliaikaise-

na asiakkaiden terveydentilan seurantatyöka-

luna. Palveluntuottajat ja päättäjät saavat tie-

toa palveluiden vaikuttavuudesta ja kustan-

nusvaikuttavuudesta, kun voidaan seurata 

sekä kansansairauksien riskitekijöitä että hy-

vinvointi-indikaattoreita. 

Digitalisaation haasteita                            

terveyskäyttäytymiselle 

Kansanterveydellisesti merkittävä haaste on 

paikallaanolon lisääntyminen. Aktiivinen kun-

toliikunnan harrastaminenkaan ei täysin pois-

ta runsaan paikallaanolon terveydellisiä hait-

tavaikutuksia (Ekelund ym. 2016). Toisaalta 

tauottamalla yhtäjaksoista paikallanoloa, voi-

daan tehokkaasti ehkäistä terveydellisiä hait-

toja, ilman varsinaista kuntoliikunnan harras-

tamista. Esimerkiksi diabetesriskin vähentä-

misessä aktiivisuus päivän mittaan useissa 

pienissä jaksoissa voi olla tehokkaampaa kuin 

saman energiamäärän kuluttaminen yhdellä 

kerralla (Edwardson ym. 2012). 

Suurin osa suomalaisista käyttää valtaosan 

valveillaoloajastaan istuen, maaten tai seisten. 

http://www.ebmeds.org/web/guest/home
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Työikäisistä noin neljäsosa istuu päivittäin yli 

10 tuntia, ja lapsilla ja nuorilla vastaava osuus 

on noin 8 tuntia (Husu ym. 2018). Lisääntynyt 

digitaalisen teknologian käyttö ja yhteiskunnan 

automatisoituminen ovat keskeisiä syitä ar-

kiaktiivisuuden vähenemiselle.  

Yksilön näkökulmasta teknologia ja digitaaliset 

sovellukset voivat parhaimmillaan kannustaa 

aktiivisuuden lisäämiseen, mutta niiden käy-

töllä on myös terveydelle negatiivisia vaikutuk-

sia, kuten esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden 

väheneminen ja digiriippuvuudet osoittavat. 

Digitaalisen teknolgian käytön lieveilmiöt tulee 

tiedostaa ja pyrkiä tunnistamaan ne käyttäyty-

mismekanismit ja yhteiskunnan rakenteelliset 

tekijät, joihin vaikuttamalla kielteisiä vaikutuk-

sia voidaan vähentää. 

Esimerkiksi paikallaanolon vähentämisessä 

teknologia voi muistuttaa istumisen tauottami-

sen tärkeydestä. Tutkimustietoa teknologian 

hyödyistä aktiivisuuden edistämisessä on saatu 

kuitenkin vasta lyhyeltä aikaväliltä 

(Stephenson ym. 2017). Yksittäisenä ratkaisu-

na digitaaliset sovellukset tuskin vähentävät 

passiivista aikaa, mutta ympäristön mahdollis-

taessa ja yksilön ollessa motivoitunut, teknolo-

gia voi olla hyvä apu aktiivisuuden lisäämises-

sä. Jatkossa kuluttajakäyttöön tulee todennä-

köisesti tekoälyyn perustuvia sovelluksia, jotka 

oppivat yksilön käyttäytymisestä ja arkirytmis-

tä (kts. esim. Talvitie-Lamberg ym. 2018, s. 75-

83). Näin myös aktiivisuuteen kannustavien 

muistutusten relevanssi lisääntyy. Oikeaan 

aikaan tulevat herätteet voivat lisätä motivaa-

tiota liikunnalle, kun taas huonolla hetkellä ne 

häiritsevät. 

Digitaalista teknologiaa voidaan hyödyntää 

monilla tavoilla terveyden edistämisessä ja 

sairauksien ennaltaehkäisyn tukena. Vaikutta-

vien digitaalisten terveysinterventioiden suun-

nittelu vaatii myös resursseja, mikä tulee ottaa 

huomioon lyhyen aikavälin kustannusvaiku-

tusten arvioinnissa. Kustannussäästöt saatta-

vat olla havaittavissa vasta useiden vuosien 

päästä. Digitaalisten terveys- ja hyvinvointi-

palveluiden käyttöönotossa ensisijainen perus-

te tulisikin olla laadullinen, eli terveys- ja hy-

vinvointivaikutusten saavuttaminen. Tervey-

den parantuessa myös sairaudenhoidon tarve 

vähenee, jolloin tavoitteet kustannushyödyistä 

realisoituvat. 

1.21                                                           

Loppuyhteenveto 

Kansansairauksien ehkäisyä tarvitaan monella 

tasolla, joten kokonaiskuvan saaminen eri me-

netelmien vaikuttavuudesta ja kustannusvai-

kuttavuudesta on tärkeää. Parhaita tuloksia 

saavutetaan kohdentamalla interventioita sekä 

väestötasolle, yhteisöihin että yksilöille. Ra-

porttiin kootut esimerkit ja tutkimustulokset 

osoittavat, että näyttöön perustuvat monita-

soiset interventiot ovat kustannusvaikuttavia 

kansansairauksien ehkäisyssä. Digitaalisten 

ratkaisujen lisäarvo ja mahdolliset kustannus-

hyödyt tulevat esille osana laajempia toiminta-

malleja. Jatkossa tarvitaan systemaattista arvi-

ointia käyttöön otettavista digitaalisista palve-

luista ja niiden soveltuvuudesta eri kohderyh-

mille ja toimintaympäristöihin. 

Kansanterveydellisesti merkittävä haaste on 

paikallaanolon lisääntyminen. Aktiivinen kun-

toliikunnan harrastaminenkaan ei täysin pois-

ta runsaan paikallaanolon terveydellisiä hait-

tavaikutuksia (Ekelund ym. 2016). Toisaalta, 

tauottamalla yhtäjaksoista paikallanoloa, voi-

daan tehokkaasti ehkäistä terveydellisiä hait-

toja, ilman erillistä kuntoliikunnan harrasta-

mista. 

Esimerkiksi diabetesriskin vähentämistä aja-

tellen aktiivisuus päivän mittaan useissa pie-

nissä jaksoissa on tehokkaampaa kuin saman 
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energiamäärän kuluttaminen yhdellä kerralla 

(Edwardson ym. 2012). 

Suurin osa suomalaisista käyttää valtaosan 

valveillaoloajastaan istuen, maaten tai seisten. 

Työikäisistä noin neljäsosa istuu päivittäin yli 

10 tuntia, ja lapsilla ja nuorilla vastaava osuus 

on noin 8 tuntia (Husu ym. 2018). Lisääntynyt 

digitaalisen teknologian käyttö ja yhteiskunnan 

automatisoituminen ovat keskeisiä syitä ar-

kiaktiivisuuden vähenemiselle. 

Parhaimmillaan teknologia ja digitaaliset so-

vellukset voivat kannustaa aktiivisuuden lisää-

miseen, mutta teknologian käytöllä on myös 

terveydelle negatiivisia vaikutuksia, kuten 

osoittavat fyysisen aktiivisuuden väheneminen 

ja nettiriippuvuudet. Digitaalisen teknologian 

käytön lieveilmiöt tulee tiedostaa ja pyrkiä tun-

nistamaan ne käyttäytymismekanismit ja yh-

teiskunnan rakenteelliset tekijät, joihin vaikut-

tamalla kielteisiä vaikutuksia voidaan vähen-

tää. 

Esimerkiksi paikallaanolon vähentämisessä 

teknologia voi muistuttaa istumisen tauottami-

sen tärkeydestä. Tutkimustietoa teknologian 

hyödyistä aktiivisuuden edistämisessä on saatu 

lyhyeltä aikaväliltä, mutta pidemmän ajan vai-

kuttavuudesta tieto on epävarmaa (Stephenson 

ym. 2017). 

Yksittäisenä ratkaisuna digitaaliset sovellukset 

tuskin vähentävät passiivista aikaa, mutta ym-

päristön mahdollistaessa ja yksilön ollessa mo-

tivoitunut, teknologia voi olla hyvä apu aktiivi-

suuden lisäämisessä. Jatkossa kuluttajakäyt-

töön tulee todennäköisesti tekoälyyn perustu-

via sovelluksia, jotka oppivat yksilön käyttäyty-

misestä ja arkirytmistä. Näin myös aktiivisuu-

teen kannustavien muistutusten relevanssi 

lisääntyy. Oikeaan aikaan tulevat herätteet 

voivat lisätä motivaatiota liikunnalle, kun taas 

huonolla hetkellä ne häiritsevät. 

Digitaalista teknologiaa voidaan hyödyntää 

kustannustehokkaasti terveyden edistämisessä 

ja sairauksien ennaltaehkäisyn tukena. Vaikut-

tavien digitaalisten terveysinterventioiden 

suunnittelu vaatii myös resursseja, mikä tulee 

ottaa huomioon lyhyen aikavälin kustannus-

vaikutusten arvioinnissa. Kustannussäästöt 

saattavat olla havaittavissa vasta useiden vuo-

sien päästä. Digitaalisten terveys- ja hyvin-

vointipalveluiden käyttöönotossa ensisijainen 

peruste tulisikin olla laadullinen, eli terveys- ja 

hyvinvointivaikutusten saavuttaminen. Ter-

veyden parantuessa myös sairaudenhoidon 

tarve vähenee, jolloin tavoitteet kustannus-

hyödyistä realisoituvat.  
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LUKU 2 

Ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia             

edistävä teknologia 

2 .1 Tiivistelmä 

Tässä artikkelissa tarkastellaan 

ikääntyneen väestön sosiaali- ja 

terveysmenojen muodostumista ja 

palvelujen kehittämistä terveys- ja hyvinvoin-

titeknologian avulla. Ennaltaehkäisy on kes-

keinen mekanismi, jolla voidaan vaikuttaa so-

siaali- ja terveyspalvelujen kustannuskehityk-

seen. 

Muutokset toimintakyvyssä saattavat olla eh-

käistävissä hyvin pienillä arjen aktiivisuutta 

lisäävillä toimilla. Ikääntyessä pitkäaikaissai-

raudet yleistyvät ja terveyspalvelujen tarve 

kasvaa, mutta suurimmalla osalla yli 65-

vuotiaista toimintakyky on edelleen hyvä. 

Toimintakyvyn rajoitukset ja ulkopuolisen 

avun tarve lisääntyvät vasta yli 80-vuotiailla. 

Teknologian hyödyntäminen on yksi tapa edis-

tää terveyttä ja hyvinvointia tukevien palvelu-

jen saatavuutta. Ikääntyvälle väestölle tarkoi-

tetusta terveys- ja hyvinvointiteknologiasta 

käytetään tässä raportissa termiä ikäteknolo-

gia. 

Esimerkkejä ikäteknologian käyttökohteista 

ovat liikunta-aktiivisuuden ja kognitiivisen 

toimintakyvyn edistäminen, vuorovaikutuksen 

tukeminen sekä turvallisen asumisen ja liikku-

misen edistäminen. 

Teknologialla on lisäarvoa myös omahoidon 

tukena, hyvän ravitsemustilan ylläpidossa ja 

lääkehuollossa. Raporttiin koottujen tutkimus-

ten mukaan kustannussäästöjä ovat tuottaneet 

esimerkiksi kaatumisten ehkäisy etäohjatun 

liikuntaharjoittelun avulla, psyykkisen hyvin-

voinnin edistäminen sekä etäkuntoutus ja mo-

biilipohjaiset liikunta- ja ravitsemusohjelmat. 

Viime vuosina ikäteknologian käyttö on lisään-

tynyt, mutta monet sovellukset ovat edelleen 

kokeiluasteella. Uudemman teknologian, ku-

ten palvelurobotiikan ja kotiin asennettavien 

sensoreiden hyödyntäminen on vielä vähäistä.  

Tulevina vuosina ikääntyvä väestö on entistä 

tottuneempi käyttämään teknologiaa, mikä 

mahdollistaa sekä nykyisten että uusien tekno-

logioiden laajamittaisemman käytön. Ikätek-

nologian suunnittelussa tärkeää on kuitenkin 

ottaa huomioon digitaalisen syrjäytymisen 

riskit. Erityisesti heikommassa asemassa ole-

vien ikääntyneiden mahdollisuudet käyttää 

ennaltaehkäiseviä teknologiapalveluita saatta-

vat heikentyä, jos teknologia vaatii käyttäjältä 

suuria investointeja tai erityisiä taitoja. Help-

pokäyttöinen ja saavutettava teknologia mah-

dollistaa myös palvelujen skaalautuvuuden. 

Ikäteknologian hyödyt tulevat esille, kun se 

onnistutaan juurruttamaan osaksi laajempia 

terveyden edistämisen toimintamalleja. 

2.2                                                                   

Johdanto 

Viimeisten vuosikymmenten aikana ikäänty-

neiden terveyden ja toimintakyvyn kehitys on 

ollut myönteistä (Koskinen ym., 2012). Eläke-

ikäisten ruokailutottumukset ovat kehittyneet 

2010-luvulla terveellisempään suuntaan ja 

liikunnan harrastaminen on lisääntynyt sekä 

naisilla että miehillä (Helldan & Helakorpi, 
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2014). Terveystottumuksissa on silti parannet-

tavaa. Vain noin yhdellä kymmenestä yli 75-

vuotiaasta kestävyysliikunnan suositukset 

täyttyvät, ja noin viisi prosenttia tekee suosi-

tusten mukaisesti lihaskuntoharjoittelua vä-

hintään kahdesti viikossa. Tasapainoa harjoit-

taa alle kolme prosenttia (2,5 %) ikääntyneistä 

(Bennie ym., 2017). Ikääntymisen myötä kroo-

niset sairaudet ja toimintakyvyn ongelmat 

yleistyvät. Noin kolmasosa 75 vuotta täyttä-

neistä kokee arkitoiminnoista selviämisessä 

suuria vaikeuksia (Pentala-Nikulainen ym., 

2018). 

Vuoden 2016 tilastojen mukaan lähes 90 pro-

senttia 80 vuotta täyttäneistä asuu kuitenkin 

vielä kotona (Sotkanet, 2018). Ikääntyneiden 

terveydentilassa on suuria eroja, mikä vaikut-

taa palvelujen tarpeeseen. Tavallisia kroonisia 

sairauksia ovat verenpainetauti, sepelvaltimo-

tauti ja diabetes sekä tuki- ja liikuntaelinten 

ongelmat. Sydän- ja verisuonitautilääkkeiden 

käyttö on 2000-luvulla vähentynyt, mutta dia-

beteslääkkeitä käytetään aikaisempaa enem-

män (kuva 1). Myös astman ja depression lää-

kitys on ollut hienoisessa kasvussa (Sotkanet 

2018). Nivelrikko puolestaan on maailman 

yleisin tukielinsairaus (Arokoski, 2012). Lonk-

ka- ja polvinivelrikko yleistyvät ikääntymisen 

mukana; Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan 

oireista nivelrikkoa esiintyy jopa 30–40 pro-

sentilla ikääntyneistä (Aromaa & Koskinen, 

2002). Edellä mainittujen sairauksien lisäksi 

yleisiä ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia 

koskevia ongelmia ovat muut tuki- ja liikunta-

elinten sairaudet (mm. osteoporoosi), muisti-

sairaudet ja vajaaravitsemus sekä yksinäisyys 

ja turvattomuuden tunne (STM, 2017). 

Palvelutuotannon kehittämisellä voidaan vai-

kuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustan-

nuksiin, mutta toinen tärkeä mekanismi on 

väestön terveyden edistäminen. Terveyden ja 

toimintakyvyn parantuessa kalliiden palvelu-

jen tarve vähenee. Tässä luvussa tarkastellaan 

ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveysmeno-

KUVA 1: Erityiskorvattavien lääkkeiden käyttö 65 vuotta täyttäneessä väestössä (Alzheimerin taudin tilas-

tointi alkaa vuodesta 1999 ja Depression vuodesta 1994) (Sotkanet, 2018) 
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jen muodostumista ja terveyttä edistävien pal-

velujen kehittämistä teknologian avulla. Esille 

tuodaan erityisesti yksilön hyvinvoinnin, ter-

veyden ja toimintakyvyn sekä itsenäisen asu-

misen edistämiseen kehitettyjä ratkaisuja. 

Aikaisemmassa kirjallisuudessa ikääntyvälle 

väestölle tarkoitetusta terveys- ja hyvinvointi-

teknologiasta on käytetty käsitteitä senioritek-

nologia, ikäteknologia ja geroteknologia. Tässä 

teoksessa käytetään termiä ikäteknologia. 

2.3                                                             

Sosiaali- ja terveyspalvelujen              

kustannukset 65 vuotta täyttäneillä  

Kustannukset ja terveyspalvelujen käyttö 

Suomessa on yli miljoona 65 vuotta täyttänyt-

tä. Vuonna 2015 tästä ikäryhmästä peruster-

veydenhuoltoa käytti 85 % ja erikoissairaan-

hoitoa 53 %. Vuodeosastohoitoa oli saanut 27 

%, kotihoitoa 21 % ja tehostettua palveluasu-

mista 8 %. Muita sosiaalipalveluja käytti alle 2 

% yli 65-vuotiaista (Arajärvi & Kuronen, 

2018). Keskimäärin kuntalaisten sosiaali- ja 

terveydenhuollon (SOTE)-menoista vain pieni 

osa muodostuu perusterveydenhuollon ja 

suun terveydenhuollon kustannuksista, vaikka 

näiden palveluiden käyttäjiä on paljon (Aron-

kytö, 2018). 

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

tilastojen mukaan asukaskohtaiset SOTE-

menot kääntyvät nousuun 75 ikävuoden jäl-

keen. Alle 65-vuotiailla keskimääräiset SOTE-

menot ovat vuoden 2011 hinnoissa noin 2900 

euroa vuodessa, mutta 85 vuotta täyttäneillä 

vastaava summa on jo 21 200 euroa (kuva 2). 

Yli 85-vuotiaista 36 prosenttia kuuluu SOTE-

kustan-nusten osalta kalleimpaan 10 prosent-

tiin (Vaalavuo, 2018). Yli 65-vuotiailla keski-

määräiset SOTE-kustannukset olivat vuonna 

2011 miehillä noin 15 000 euroa vuodessa ja 

naisilla lähes 20 000 euroa (Kapiainen & Es-

kelinen, 2014). Ikääntyneiden SOTE-kustan-

nusten nousu kertoo lisääntyvästä pitkäaikais-

hoidon ja tehostetun palveluasumisen tarpees-

ta. Vähintään kaksi kotihoidon käyntiä vuoro-

kaudessa tarvitsevien ikääntyneiden määrä on 

KUVA 2: SOTE-menot asukasta kohden ikä- ja sukupuoliryhmittäin (2011) (Kapiainen & Eskelinen 2014). 
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lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aika-

na, mutta vastaavasti laitoksissa asuvia ikään-

tyneitä on vähemmän (Arajärvi & Kuronen, 

2018). Vuonna 1995 aloitetussa seurannassa 

kaksi käyntiä päivässä oli 10 prosentilla sään-

nöllisen kotihoidon asiakkaista, kun vuonna 

2017 vastaava osuus oli kolmasosa. Vuonna 

2017 säännöllistä kotihoitoa saavien asiakkai-

den ryhmään kuului 11,3 prosenttia 75 vuotta 

täyttäneistä (Arajärvi & Kuronen, 2018). 

Iän lisäksi myös tulotasolla on ollut selkeä yh-

teys SOTE-kustannuksiin ja palveluiden käyt-

töön. Vaalavuon (2018) tutkimuksessa havait-

tiin, että yli 85-vuotiaiden matalimmassa tulo-

ryhmässä lähes puolet käytti kotihoidon palve-

luja, kun vastaava osuus ylimmässä tuloryh-

mässä oli noin 40 prosenttia. Lisäksi kahdessa 

matalimmassa tuloluokassa olevista ikäänty-

neistä yli neljäsosa kuului SOTE-kustannusten 

osalta kalleimpaan 10 prosenttiin. Ylimmässä 

tuloluokassa vastaava osuus oli alle 10 pro-

senttia. Tuloihin suhteutettuna pienituloiset 

maksavat myös itse eniten terveyspalvelujen 

käytöstä (Vaalavuo, 2018). Kaikkiaan ikäänty-

neiden pitkäaikaishoidon ja sosiaalipalvelujen 

kustannukset olivat vuonna 2015 yli neljä mil-

jardia euroa (Matveinen, 2018). Jos mukaan 

luetaan myös perus- ja suunterveydenhuollon 

kustannukset, yli 65-vuotiaiden SOTE-kustan-

nukset olivat vuonna 2015 noin 6,8 miljardia 

euroa (kuva 3). Terveydenhuollon ja erikois-

sairaanhoidon (PTH, ESH) osuus oli keski-

määrin kolmasosa SOTE-palvelujen kokonais-

menoista (Vaalavuo, 2018). 

Yksi huomattava ikääntyneiden terveysmenoi-

hin vaikuttava tekijä on lääkitys. Noin 50 pro-

sentilla yli 75-vuotiaista suomalaisista on mo-

nilääkitys (6–9 lääkettä) tai merkittävä mo-

nilääkitys (yli 10 lääkettä) (Jyrkkä, 2010). Iäk-

käiden hoidossa käytetään myös vältettäviksi 

määriteltyjä lääkeaineita, joiden haittavaiku-

tusten on arvioitu olevan terveydellisiä hyötyjä 

suuremmat. Vältettävien lääkkeiden käyttö 

saattaa lisätä terveyspalvelujen ja sairaalahoi-

don tarvetta (Hyttinen ym., 2016). 

Itä-Suomen yliopiston ja Kelan toteuttaman 

tutkimuksen mukaan kotihoidon asiakkaiden 

käyttämistä vältettävistä lääkkeistä saattaa 

aiheutua vuosittain noin 4 miljoonan euron 

KUVA 3: Yli 65-vuotiaiden palvelujen kustannukset vuoden 2015 hinnoissa. * = Kokonaiskustannukset on 

laskettu kertomalla käyttäjien määrä vuosittaisella kustannuksella henkilöä kohden (Vaalavuo 2018). 
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lisääntyneet lääkekustannukset (Vartiainen 

ym., 2018). 

Vuonna 2016 Suomessa oli 67 000 yli 65-vuo-

tiasta kotihoidon asiakasta. Tässä kohderyh-

mässä vältettäviksi luokitelluista lääkkeistä 

arvioitiin muodostuvan keskimäärin 222,5 

euron kulut henkilöä kohden (Vartiainen, ym., 

2018). 

Edellä esitetyt terveydentilaa, palvelujen käyt-

töä ja kustannusten muodostumista koskevat 

tilastot osoittavat, että suurimmalla osalla yli 

65-vuotiaista SOTE-palvelujen käyttö painot-

tuu perusterveydenhuoltoon. Peruspalveluissa 

käyttäjiä on paljon, mutta yksikkökustannuk-

set ovat verrattain matalat. Suuria kustannuk-

sia muodostuu erikoissairaanhoidosta, pitkäai-

kaishoidosta ja kotihoidon järjestämisestä. 

Koti- ja pitkäaikaishoidon tarve on usein seu-

rausta esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauk-

sista tai kaatumistapaturmista ja niiden jälkei-

sestä toimintakyvyn alenemasta. 

2.4                                                           

Kustannuskehityksen hillintä                    

palvelujen vaikuttavuutta kehittämällä 

Vanhuspalvelujen kehittämisen säästöpotenti-

aalia on arvioitu kattavasti Valtioneuvoston 

kanslian vuonna 2016 julkaisemassa tutkimus-

raportissa (Torkki ym., 2016). 

Raportin mukaan keskeiset kehittämiskohteet 

liittyvät vanhenevan väestön toimintakyvyn 

heikkenemisen ennaltaehkäisyyn, kuntoutuk-

seen sekä asiakkaiden palvelujen koordinoin-

tiin ja ohjaukseen (Torkki ym., 2016). Säästö-

tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vaikut-

tamista kalliiden palvelujen kysyntään sekä 

palvelutuotannon kehittämistä. Tutkimusra-

portissa vanhuspalvelujen säästöpotentiaaliksi 

arvioitiin lähes 700 miljoonaa euroa vuodessa 

(kuva 4). 

Teknologian hyödyntäminen on yksi mekanis-

mi, jolla pyritään edistämään säästöpotentiaa-

lin saavuttamista (Hänninen ym., 2013; Ruo-

honen ym., 2016; Torkki ym., 2016, STM, 

2017). Tunnistettuja teknologian hyödyntä-

misalueita ovat henkilöstön työajan käytön 

tehostaminen, tiedonkulun parantaminen sekä 

logistiikka. Ehdotuksina toimintamallien muu-

toksista on esitetty työn suunnittelun automa-

tisointia, reittien optimointia ja mobiilikirjaa-

misen laajamittaista käyttöönottoa (Hänninen 

ym., 2013). Merkittävä kustannusten kasvun 

hillitseminen edellyttäisi mekanismeja, joilla 

ikääntyvän väestön toimintakyky paranisi ja 

KUVA 4: Yhteenveto vanhuspalvelujen mekanismeista ja niihin liittyvästä säästöpotentiaalista (Torkki ym., 

2016) 
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tehostettujen palvelujen tarve vähenisi. Sosi-

aali- ja terveysministeriön (STM) vuonna 2017 

julkaisemissa suosituksissa hyvän ikääntymi-

sen turvaamiseksi todetaan, että väestöraken-

teen muutoksista johtuva kustannusten kasvu 

taittuu, mikäli puolet lisääntyvistä elinvuosista 

on terveitä (STM, 2017). 

Suositusten avainteemoja ovat toimintakykyi-

sen ikääntymisen turvaaminen, asiakas- ja 

palveluohjaus, palvelujen laadun parantami-

nen, ikäystävällinen palvelurakenne ja tekno-

logian käyttöönotto (STM, 2017). STM:n mu-

kaan suositusten toteuttamiseen sisältyy 33,5 

miljoonan euron säästöpotentiaali vuoteen 

2019 mennessä.  

2.5                                                           

Terveyden edistämisen                                 

vaikutusmahdollisuudet 

Palvelutuotannon tehostamiseen tarvitaan 

toimintakäytäntöjen uudistamista ja teknolo-

gian käyttöönottoa (Torkki ym., 2016; STM 

2017). Toisaalta, tehostettujen palvelujen tar-

vetta voidaan vähentää vain väestön terveyttä 

ja toimintakykyä edistämällä. 

Terveyserojen kaventaminen on yksi keskei-

nen tavoite terveyden edistämistyössä. Ter-

veysongelmat ovat yleisempiä pienituloisilla ja 

matala tulotaso ennakoi palveluntarvetta 

myös iäkkäänä (Helldan ym., 2015).  

Julkaisu Intervention kuvaus Tulokset 

Pitkälä ym. 

2009 
Ikääntyneiden ryhmäterapia/ psyko-

sosiaalinen tuki mielenterveyden 

edistämisessä, 3 kk interventio. 

Vähentänyt interventioon osallistuneiden tervey-

denhuollon kustannuksia 1220 EUR/hlö/vuosi. 

Cowper 

ym. 2017 
Liikunta-aktiivisuuden edistäminen 

ikäihmisillä, interventiona etäyhtey-

denpito ja automatisoidut viestit. 

Intervention hinta henkilöä kohden oli 413 EUR/hlö/

vuosi ja kustannusvaikuttavuussuhde 4473 EUR/

henkilö, joka intervention myötä saavutti liikunta-

suositusten mukaisen aktiivisuustason. 

Akanni ym. 

2017 
12 viikon ravitsemus- ja liikuntaoh-

jelma ikäihmisille. 

Vähentänyt sairauspäiviä ja parantanut toimintaky-

kyä. Intervention kustannus 227 EUR/hlö ja kustan-

nusvaikuttavuussuhde 1256 - 1328 EUR/QALY. 

Hektoen 

ym. 2009 
Murtumien ehkäisy. Tulokset osoittivat, että murtumien hoito oli 1,85 

kertaa kalliimpaa verrattuna ennaltaehkäisevien 

interventioiden kustannuksiin. 

Kemmler 

ym. 2010 
Murtumien ehkäisy, 18 kk liikuntain-

terventio 65-78-vuotiaille naisille. 

Interventiolla voitiin alentaa samanaikaisesti usei-

den sairauksien riskiä. Interventioryhmässä kaatumi-

sen aiheuttamia murtumia oli puolet vähemmän 

kuin verrokkiryhmässä (6 vs. 12). 

TAULUKKO 1: Esimerkkejä terveyden edistämisen interventioiden kustannusvaikuttavuudesta ikäihmisillä. 

QALY=Quality Adjusted Life Years (laatupainotettu elinvuosi; käytetään kustannusvaikuttavuuden arvi-

oinnissa kuvamaan terveydellistä lisähyötyä, joka voidaan saavuttaa investoimalla esimerkiksi uuteen hoi-

tomenetelmään, teknologiaan tai ennaltaehkäiseviin toimiin). 



78 Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa, Vol. 3 

Väestötutkimukset osoittavat, että korkeam-

piin tuloluokkiin kuuluvat ovat ikääntyneenä 

terveempiä, harvemmin yksin asuvia ja tarvit-

sevat vähemmän ulkopuolista apua kuin pieni-

tuloiset (Vaalavuo, 2018). 

Ikääntyneiden terveyttä edistävistä interventi-

oista on enenevässä määrin näyttöä, mutta 

teknologian lisäarvoa interventioiden toteu-

tuksessa on arvioitu vähemmän. 

Terveys- ja kustannushyötyjä ovat tuoneet 

muun muassa liikunta-aktiivisuutta tukevat 

ohjelmat, ikäihmisten psykososiaalinen tuki ja 

yksinäisyyttä vähentävät toimet. Myös ravitse-

musohjaus ja murtumien ehkäisy ovat olleet 

tuloksellisia ja kustannusvaikuttavia (Hektoen 

ym., 2009; Akanni ym., 2017). 

Ennaltaehkäisyllä säästetään huomattavasti, 

kun verrataan terveyden edistämiseen inves-

toituja summia sairauksien hoitokustannuk-

siin. 

Taulukossa 1 edellisellä sivulla on esimerkkejä 

ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia edistä-

neistä tutkimuksista. Esimerkiksi Cowperin 

ym. (2017) tutkimuksessa onnistuttiin lisää-

mään ikäihmisten liikunta-aktiivisuutta etä-

teknologian avulla. Tarvittiin noin 4500 euron 

investointi intervention toteuttamiseen, jotta 

yksi osallistuja saavutti suositusten mukaisen 

aktiivisuustason (Cowper ym., 2017). 

Yksi esimerkki liikunnan hyödyistä on murtu-

mien ennaltaehkäisy. Murtumien ennaltaeh-

käisy tuottaa lähes kaksinkertaiset taloudelli-

set hyödyt hoitokustannuksiin verrattuna 

(Hektoen ym. 2009). 

Jos toimintakyvyn ylläpitoa edistävillä inter-

ventioilla voidaan ehkäistä tehostetun hoidon 

tarvetta, säästetään interventioiden toteutus-

kustannukset moninkertaisesti. Esimerkiksi 

Suomessa lonkkamurtuman hoito maksaa en-

simmäisenä hoitovuotena yli 30 000 euroa 

potilasta kohden ja laitoshoitoon joutuminen 

lisää kustannuksia vielä tätäkin korkeammak-

si. Jos puolet Suomessa vuosittain sattuvista 

noin 6000 lonkkamurtumasta voitaisiin eh-

käistä, olisi säästö lähes sata miljoonaa euroa 

(PERFECT-työryhmä, 2017). 

2.6 

Teknologia ikääntyneiden                      

terveydentilan ja toimintakyvyn       

edistämisessä 

Väestörakenteen muuttuessa SOTE-palvelui-

hin käytössä olevat resurssit jäävät tarpeeseen 

nähden riittämättömiksi. Tämä johtaa ongel-

miin palvelujen saatavuudessa ja oikea-aikai-

suudessa. Yksi sosiaali- ja terveysministeriön 

(STM) julkaisemien laatusuositusten teemois-

ta liittyy teknologian laajamittaisempaan hyö-

dyntämiseen palvelujen järjestämisessä (STM, 

2017).  

Teknologialla on monia käyttömahdollisuuksia 

ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edis-

tämisessä. Aikaisemmin kehitettyjä teknolo-

giasovelluksia on esitelty muun muassa Ikä-

teknologiakeskuksen julkaisuissa (mm. Mäki, 

2011; Viirkorpi, 2014; http://

www.ikateknologiakeskus.fi), Oulun yliopiston 

Gasel-hankkeessa (Keränen ym., 2015) sekä 

Jyväskylän yliopiston Hoivavisio -hankkeessa 

(Soikkeli, 2013). Lisäksi Ikäinstituutti on teh-

nyt kattavan selvityksen iäkkäiden terveyslii-

kunnan edistämisestä digitaalisilla palveluilla 

(Iltanen ym. 2018; https://

www.ikainstituutti.fi/liikunta-ja-ulkoilu/

virtuaalisesti-voimaa-vanhuuteen/). 

Gasel-hankkeen selvityksessä todettiin, että 

huolimatta digitaalisten palvelujen lisääntymi-

sestä, ikääntyneille suunniteltuja terveyssovel-

luksia on vähän. Myös sovellusten vaikutta-
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vuuden arviointi puuttuu (Keränen ym., 2015). 

Kansainvälistäkin arviointia ennaltaehkäise-

vän ja terveyttä edistävän ikäteknologian kus-

tannushyödyistä on niukasti (Sanyal ym., 

2018). Katsauksen mukaan interventioissa on 

arvioitu telelääketiedettä, päätöksentukijärjes-

telmiä, etämonitorointia, verkkopohjaisia lii-

kuntaohjelmia, etähoitoa ja internetvälitteistä 

terapiaa (Sanyal ym., 2018). 

Tutkimusnäyttö on vielä puutteellista, jotta 

voidaan ottaa kantaa siihen, voidaanko tekno-

logian avulla saavuttaa kustannushyötyjä 

ikääntyneiden terveyden edistämisessä ja hoi-

dossa (Sanyal ym., 2018). Hyötyjä pidetään 

todennäköisinä, mutta parhaiden toimintakäy-

täntöjen tunnistaminen on haastavaa, eivätkä 

teknologian hyödyt tai ongelmat ole kaikissa 

tapauksissa ennakoitavissa. Arviointia vaikeut-

tavat yleiset yhteiskunnalliset muutokset, ter-

veystottumusten ja toimintakyvyn kehitys-

trendit sekä kehittyvän teknologian ominai-

suudet. 

Internetin ja mobiililaitteiden käyttö on yleis-

tymässä myös vanhemmissa ikäryhmissä. Täs-

tä huolimatta teknologian käytön opastukseen, 

tukipalvelujen järjestämiseen ja laitteiden käy-

tettävyyteen liittyy lukuisia kehityskohteita 

(Viirkorpi, 2015). Älypuhelinten käyttö on yli 

75-vuotiailla edelleen harvinaista. Vuoden 

2017 tilastojen mukaan 37 prosenttia 75 vuot-

ta täyttäneistä käytti internetiä (Suomen viral-

linen tilasto, 2017). Ikääntymisen myötä ter-

veydentilassa ja toimintakyvyssä tapahtuu 

muutoksia, mikä osaltaan vaikuttaa mahdolli-

suuksiin käyttää teknologiaa. Monet uusista 

kotiin vietävistä teknologiaratkaisuista ovat 

kuitenkin huomaamattomia, eikä ikääntyneen 

tarvitse käyttää teknologiaa aktiivisesti saa-

dakseen niistä hyötyä (mm. Viirkorpi, 2015; 

Leikas & Launiainen, 2016). Vaikka teknologia 

kehittyy ja yleistyy, tutkimustietoa kustannus-

vaikuttavuudesta ja kustannushyödyistä on 

vähän. Uusi teknologia ei itsessään lisää palve-

lujen laatua tai kustannustehokkuutta, vaan 

vaikutus voi olla myös negatiivinen. Tämän 

vuoksi tarvitaan ennakkoarviointia ja kokeilu-

hankkeita teknologian toimivuudesta ja hyö-

dyistä ennen laajempaa käyttöönottoa. Seu-

raavaan lukuun on koottu esimerkkejä ikätek-

nologiaratkaisuista ja arvioitu mahdollisia vai-

kutuksia kustannuskehitykseen. 

2.7                                                          

Ikääntyneiden hyvinvointia ja            

terveyden edistämistä                          

tukevia teknologiaratkaisuja 

Liikunta-aktiivisuuden, vireyden ja          

sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen 

Virikkeitä tarjoavilla teknologiapalveluilla tar-

koitetaan muun muassa palvelu- ja hyvinvoin-

ti-TV:tä, digitaalisia pelejä, äänipalveluja, lii-

kunta-, hyvinvointi- ja musiikkikursseja etäyh-

teydellä sekä elämäntarina- ja muistelupalve-

luja (Viirkorpi, 2015; Ikäteknologiakeskus, 

2018). Sosiaalista vuorovaikutusta helpotta-

maan on suunniteltu kuvapuhelimia, matka-

puhelimia ja helppokäyttöisiä tietokoneita. 

Myös terapeuttisia robotteja on kokeiltu vuo-

rovaikutuksen edistämisessä (mm. Niemelä, 

2017; Ikäteknologiakeskus, 2018). 

Palvelutelevisioiden käyttö on kokeiluhank-

keiden mukaan edistänyt iäkkäiden kokemus-

ta itsenäisestä selviämisestä ja vähentänyt 

yksinäisyyden tunnetta (Viirkorpi, 2015). Yksi 

esimerkki ikääntyneille suunnitellusta hyvin-

vointiteknologiasta on Vetreeni-palvelu, jota 

pilotoitiin Jyväskylän ylipiston ja Sitran yhteis-

työhankkeessa vuosina 2012-2013 (Kuoremäki 

ym., 2014). 

Tavoitteena oli ikäihmisten kannustaminen 

aktiiviseen liikkumiseen, toimintaan ja sosiaa-

liseen kanssakäymiseen. Käyttäjillä oli mah-

dollisuus tallentaa itse seuraamiaan terveys-
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tietoja terveystilille (https://

agoracenter.jyu.fi/projects/omahoito). Kokeilu 

osoitti, että palvelu motivoi ikääntyneitä lii-

kunta-aktiivisuuden seuraamiseen ja harjoit-

teiden tekemiseen. Huolimatta hyvistä käyttö-

kokemuksista, vastaavia kokonaisvaltaisia pal-

veluja ikäihmisille on kehitetty vähän ja tutki-

mustieto on niukkaa (mm. Kuoremäki & Pos-

kiparta, 2015). Toistaiseksi myös kustannus-

vaikuttavuuden arviointi puuttuu. 

Liikuntapelit ovat myös yksi esimerkki hyvin-

vointia edistävistä teknologioista. Interven-

tiotutkimusten tuloksissa liikuntapelien hyö-

tyinä mainitaan parantunut liikuntakyky, tasa-

paino ja yläraajojen liikkuvuus (Chao ym., 

2014). Pelit ovat edistäneet myös psyykkistä 

hyvinvointia, vähentäneet masentuneisuutta, 

parantaneet kognitiota ja kohentaneet elä-

mänlaatua (Chao ym., 2014). Useimmat tutki-

mukset esittävät hyötypelit lupaavina tapoina 

edistää liikunta-aktiivisuutta ja kuntoutumista 

(Skjæret ym., 2016; Silva ym., 2018). 

Etäohjausta on käytetty onnistuneesti liikun-

ta-aktiivisuuden edistämiseen. Ikäinstituutin 

selvityksessä todettiin, että vuonna 2017 etä-

ohjattuja liikuntapalveluja oli kokeiltu 22 

hankkeessa, kymmenen oli käynnissä tai ke-

hitteillä ja 17 toteutuspaikassa toiminta oli 

pysyvää. Tarkasteluun valituissa etäpalveluis-

sa käytettiin sekä yksisuuntaista viestintää 

että vuorovaikutteisia yhteyksiä, joissa osallis-

tujan oli mahdollista kommunikoida ohjaajan 

tai muun ryhmän kanssa. Yksisuuntaisissa 

toimintamalleissa käytettiin sekä reaaliaikaista 

ohjausta että tallenteita. Ohjauksen järjestämi-

sestä vastasivat useimmiten oppilaitokset, 

kunnat, yritykset tai järjestöt. Toteuttajina 

olivat yleisimmin järjestävän organisaation 

fysioterapeutit. Hankkeiden rahoitusmallit 

vaihtelivat, mutta usein rahoitus toteutukselle 

tuli organisaation ulkopuolelta (mm. Tekes, 

EU). Tämä havaittiin esteeksi toiminnan jat-

kuvuudelle. Juurruttamiselle oli paremmat 

edellytykset, jos ulkopuolinen rahoittaja mak-

soi palvelun rajatulle kohderyhmälle (esim. 

sotainvalidit), toiminta oli osa kaupungin 

SOTE-palveluja tai osallistuja maksoi itse pie-

nen summan palvelusta. (Iltanen ym., 2018.) 

Etäteknologialla tavoitellaan parannusta hy-

vinvointipalvelujen saatavuudessa, jotta mah-

dollisimman monille voidaan tuottaa palveluja 

kustannusten nousematta. Kuitenkin myös 

teknologiapohjaiset liikunta- ja hyvinvointipal-

velut sitovat resursseja, eivätkä sovi kaikille. 

Ikäinstituutin raportin mukaan erityisesti 

muistisairaudet ja aistitoimintojen heikkene-

minen rajoittavat teknologiapohjaisten palve-

lujen käyttöä. Myös puutteelliset tietoliiken-

neyhteydet ja huono käytettävyys ovat olleet 

käyttöönoton esteitä (Iltanen ym., 2018). Toi-

mintakykyrajoitteiden tunnistaminen ja huo-

mioon ottaminen on tärkeää ikäihmisille so-

veltuvien teknologiapalvelujen suunnittelussa. 

2.8                                                           

Toimintakyvyn edistäminen 

Monet terveyden ja toimintakyvyn edistämi-

sen menetelmät ovat yksinkertaisia, mutta 

hyvinvointivaikutuksiltaan merkittäviä. Esi-

merkiksi ulkona liikkumisella ja elinpiirin laa-

juudella on myönteinen yhteys terveyteen (ks. 

http://www.gerec.fi/). Tutkimustietoa on 

myös ikäystävällisistä asumispalveluista sekä 

osallisuutta vahvistavien toimintamallien hy-

vinvointivaikutuksista. Tutkimusten mukaan 

liikkumisessa koetut vaikeudet ennakoivat 

toimintakyvyn alenemaa (Rantakokko ym., 

2011). Ikäihmisten toimintakykyä voidaan 

edistää ennaltaehkäisevästi ja heikentynyttä 

toimintakykyä voidaan kuntouttaa sairauden 

tai tapaturman jälkeen (mm. Edgren ym., 

2014; Hautala ym., 2017). 
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Etäkuntoutuksen vaikuttavuudesta on selke-

ää näyttöä (Hakala ym., 2017). Tulokset ovat 

samankaltaisia perinteisesti kasvokkain toteu-

tettavaan kuntoutuksen kanssa. Verrattaessa 

etäkuntoutusta tilanteeseen jossa kuntoutusta 

ei saatu lainkaan, on etäkuntoutus lisännyt 

osallistujien liikunta-aktiivisuutta (Hakala 

ym., 2017). Ikääntyneille suunnitelluista etä-

kuntoutuspalveluista saadut käyttökokemuk-

set ovat lupaavia (mm. Kuoremäki ym., 2012; 

Viirkorpi, 2015). Etäkuntoutusta on tarjottu 

vaihtoehtona erityisesti niille ikääntyneille, 

joilla on kuntoutustarvetta, mutta osallistumi-

nen tietyssä paikassa järjestettäviin kuntou-

tusryhmiin on vaikeaa.  

Etäkuntoutus soveltuu hyvin osaksi nivelrikon 

hoitoa, jota tarvitsee suuri osa ikääntyvästä 

väestöstä. Nivelrikko on merkittävä haitta toi-

mintakyvylle ja itsenäiselle selviämiselle 

(Heliövaara ym., 2008). Liikeharjoittelu on 

tehokkuutensa ja turvallisuutensa vuoksi ni-

velrikon ensilinjan hoito, mutta kuntoutuspal-

velut ovat aliresursoituja (Ylinen 2011; Bricca 

ym., 2018). Vaikka pitkälle edenneessä nivelri-

kossa tekonivelleikkauksilla on hyvä kustan-

nusvaikuttavuus, edellyttää leikkaukseen pää-

seminen ja siitä toipuminen hyvää yleister-

veyttä ja lihasvoimaharjoittelua. Puutteellises-

ta terapeuttisesta harjoittelusta ja kuntoutuk-

sesta aiheutuu sekä välittömiä että epäsuoria 

kustannuksia (Ylinen, 2011). 

Liikunnallinen kuntoutus on osoittautunut 

kustannusvaikuttavaksi sydäntautipotilailla 

(Fredrix ym., 2016; Hautala ym., 2017). Sekä 

perinteisellä että etäkuntoutuksella voidaan 

saavuttaa kustannusvaikuttavuuden lisäksi 

myös kustannussäästöjä (Fredrix ym., 2016; 

Hautala ym., 2017). Etäyhteydet mahdollista-

vat kuntoutuksen toteuttamisen reaaliaikai-

sesti useassa eri paikassa.  

Harjoitusohjeita voidaan antaa myös videovä-

litteisesti tai käyttää kuntoutuksen apuna kun-

toutusrobotteja. Videotallenteiden ja virtuaali-

työkalujen avulla kuntoutusohjeiden saaminen 

ei ole aikaan sidottua.  

Etäkuntoutuksen järjestäjältä tai käyttäjältä 

edellytetään alkuinvestointeja tarvittavan tek-

nologian hankkimiseksi. Ikäteknologiakeskuk-

sen kokoamien havaintojen mukaan käyttöön-

ottoa edistää etäpalvelujen maksuttomuus tai 

edullinen hinta käyttäjille. Joissakin kokeiluis-

sa on päädytty maksuttomuuteen käyttäjille 

(Viirkorpi, 2015). Järjestäjän näkökulmasta 

kustannukset on nähty investointina, jolla voi-

daan saada aikaan parempaa hyvinvointia ja 

saavuttaa myöhemmin kustannussäästöjä. 

Palvelujen käytön jatkuvuudelle kustannuste-

hokkuudella on olennainen merkitys, sillä osa-

na kunnan SOTE-palveluita etäpalvelun tulee 

olla taloudellisesti kannattavaa (Viirkorpi, 

2015). 

Toistaiseksi etäkuntoutusta on toteutettu pää-

osin videoyhteyksien avulla, mutta tulevaisuu-

dessa yksi mahdollisuus kuntoutuspalvelujen 

kustannustehokkuuden lisäämiselle on robo-

tiikan hyödyntäminen. Esimerkiksi yläraajojen 

toiminnan tai kävelykyvyn palauttamisen har-

joitteluun on kehitetty kuntoutusrobotteja, 

joiden käyttökokemukset ovat olleet lupaavia 

(Alho ym., 2018, 13-16). Kuntoutusrobotti 

mahdollistaa useiden oikeanlaisten toistojen 

suorittamisen, mikä yleensä vaatii fysiotera-

peutin avustusta. Kuntoutusrobottien avulla 

terapeutti voi ohjata useampaa potilasta sa-

maan aikaan. 

Kuntoutusrobotit voivat soveltua esimerkiksi 

aivoinfarktin jälkeiseen kuntoutukseen. Aivo-

verenkiertohäiriöiden kuntoutuksella on huo-

mattavia taloudellisia vaikutuksia, sillä vuosit-

tain noin 15 000 suomalaista sairastaa aivove-
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renkiertohäiriön, mutta vain 25 prosenttia 

kuntoutuu lähes täysin. 

Kuntoutusresurssien lisääminen säästäisi ra-

haa, mikäli kustannuksia laitoshoidosta ei syn-

tyisi. Aivoverenkiertohäiriöiden kulut tervey-

denhuollolle ovat vuosittain 101 miljoonaa eu-

roa, suorat ei-lääketie-teelliset kulut 63 mil-

joonaa euroa ja epäsuorat kulut 57 miljoonaa 

euroa (Aivoliitto, 2013). 

Teknologian kehittyessä muita mahdollisia 

kustannusvaikuttavia tapoja toimintakyvyn 

edistämiseen ja kuntoutukseen ovat älykunto-

salit. Älykuntosalin laitteille voi ohjelmoida 

yksilöllisiä harjoitusohjelmia, jotka mukautu-

vat toteutuksen ja tavoitteiden mukaan (Hur 

Oy, 2018).  

Älykuntosalin käyttö voi vähentää ammattilai-

sen antaman ohjauksen tarvetta ja mahdollis-

taa useammalle iäkkäälle pääsyn toimintaky-

kyä kehittävän tai ylläpitävän palvelun piiriin. 

2.9                                                         

Kroonisten sairauksien                     

omahoito ja kotihoito 

Lähes 80 prosentilla yli 75-vuotiaista on vä-

hintään yksi pitkäaikaissairaus (THL, 2018). 

Esimerkiksi diabetesta esiintyy yli 20 prosen-

tilla 70 vuotta täyttäneistä, kun työikäisessä 

väestössä vastaava osuus on alle 10 prosenttia 

(Eriksson & Strandberg, 2014). Monisairasta-

vuus ja monilääkitys yleistyvät, joten omahoi-

don tuella ja terveyspalvelujen saavutettavuu-

della on entistä suurempi merkitys (Tilvis, 

2009). Omahoidolla voidaan edistää hyvin-

vointia ja vähentää riskiä sairauksien kompli-

kaatioille. Omahoidon tukipalvelujen saata-

vuus kuitenkin vaihtelee sekä maantieteelli-

sesti että sosioekonomisen aseman mukaan 

(Manderbacka ym., 2017). Kroonisten sairauk-

sien hoidossa korostuvat yksilöllisyys ja tarve 

palvelujärjestelmän joustavuudelle. Kansain-

välisen tutkimuksen mukaan kroonisten sai-

rauksien hoitomalleissa yleisiä kehityskohteita 

ovat olleet taloudellisen tukijärjestelmän pa-

rantaminen, asiakkaan palvelukokonaisuuden 

hallinta, koulutus ja neuvonta, terveyttä edis-

tävien palvelujen saatavuuden lisääminen sekä 

sosiaalihuollon integrointi osaksi kokonaisuut-

ta (Timpel ym., 2017). 

Informaatioteknologian hyödyntäminen on 

yksi ratkaisuvaihtoehto kroonisesti sairaiden 

omahoidon kehittämisessä. 

Omahoitoa voidaan tukea etämonitorointi-

laitteilla, lääkeannostelijoilla, automaatti-

silla muistutuksilla matkapuhelimiin sekä 

sähköisillä neuvonta- ja asiointipalveluilla. 

 Omahoitopalveluihin lukeutuvat myös muun 

muassa sähköiset oirearviot, päätöksenteon 

tuki, hyvinvointitarkastukset ja -valmennukset 

sekä eri ryhmille kehitetyt digitaaliset palvelu-

polut (Kuntaliitto 2018). Omahoidon digitaali-

sista palvelumahdollisuuksista on tehty useita 

aikaisempia arviointiraportteja (mm. mm. 

Hänninen ym., 2013; Viirkorpi, 2015; Ruoho-

nen ym., 2018, United4Health, 2016).  

Sähköisistä omahoitopalveluista monet sovel-

tuvat iäkkäille pitkäaikaissairaille. Toimintaky-

ky, terveyden lukutaito, teknologian käyttötai-

dot, kognitiiviset kyvyt, sosioekonominen ase-

ma ja motivaatio vaikuttavat kuitenkin mah-

dollisuuksiin käyttää sähköisiä omahoitopalve-

luita (Timpel, ym. 2017). 

Terveyden lukutaidolla tarkoitetaan valmiuk-

sia ymmärtää terveyteen ja sairauden hoitoon 

liittyviä ohjeita ja käsitteitä (mm. Enwald ym., 

2015). 

Teknologian helppokäyttöisyys ja käyttäjien 

osallistuminen suunnitteluun sekä helposti 

saatavilla oleva tuki lisäävät todennäköisyyttä 
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onnistuneille toimintamalleille. Tutkimusten 

mukaan käyttäytymistieteellisen tiedon hyö-

dyntäminen omahoidon ohjauksen suunnitte-

lussa voi myös edistää osallistumisaktiivisuut-

ta ja terveyttä edistäviä valintoja (Changizi & 

Kaveh, 2017; Coorey ym. ,2018). 

Ikä ei itsessään ole este teknologian käytölle, 

vaan arviointia uusien palveluratkaisujen so-

veltuvuudesta tarvitaan tapauskohtaisesti 

(Changizi & Kaveh, 2017). Halukkuus uuden 

teknologian käytölle voi olla jopa nuorempia 

ikäryhmiä parempi. On havaittu, että yli 65-

vuotiaat tyypin 2 diabeetikot ovat käyttäneet 

aktiivisemmin sähköisiä omahoitopalveluita 

kuin nuoremmat (Torbjørnsen ym., 2014). 

Toisaalta sähköisten omahoitopalvelujen vai-

kuttavuus ja kustannushyödyt vaihtelevat suu-

resti käyttäjien taustasta ja palvelujärjestel-

män ominaisuuksista riippuen (Mavrodi ym., 

2015). Saksassa, Italiassa ja Kreikassa kehitet-

tyjen sähköisten omahoitomallien välinen ver-

tailu osoitti, että omahoitointerventiolla voi-

daan saavuttaa terveyshyötyjä, mutta kustan-

nusvaikuttavuudessa oli eroja. Kreikassa kehi-

tetty mobiiliteknologiaa hyödyntävä omahoi-

tomalli oli tavalliseen hoitomalliin verrattuna 

kalliimpi, mutta osoittautui silti kustannusvai-

kuttavaksi (5500€/QALY). Sen sijaan Italiassa 

ja Saksassa interventiot eivät tuottaneet vas-

taavia terveys- tai kustannushyötyjä. Tulosta 

saattaa selittää se, että osallistujien keski-iät 

olivat Italiassa ja Saksassa korkeampia (73 ja 

81 vuotta) kuin Kreikassa (58 vuotta). Eroihin 

kustannusvaikuttavuudessa vaikuttivat toden-

näköisesti myös omahoitomallien toiminta-

käytännöt ja käytetyn teknologian ominaisuu-

det (Mavrodi ym., 2015).  

Suomessa omahoitopalveluista on toteutettu 

pääosin pienimuotoisia kokeiluja. Ikäteknolo-

giakeskuksen koostamassa raportissa esitel-

lään Helsingin kaupungin kotihoidon toteutta-

ma kokeilu kuva- ja äänivälitteisestä koti-

hoidosta (Viirkorpi, 2015). 

Palvelun kehittämisen taustalla oli asiakas-

määrien kasvu suhteessa käytettävissä oleviin 

henkilöstö- ja toimintaresursseihin. Palvelu 

sisälsi kotihoidon työntekijöiden virtuaalisen 

yhteydenoton, johon kuului tavallisesti lääk-

keiden oton varmistus, voinnin tarkistus ja 

oireiden seuranta sekä ohjausta ruokailuun. 

Tarvittaessa etäyhteydellä voitiin toteuttaa 

myös ohjattua kotivoimistelua. Yleisimmin 

käytetyt virtuaalipalvelut olivat muistutukset 

ilta- ja aamulääkkeiden ottamiselle sekä asiak-

kaan voinnin seuranta. (Viirkorpi, 2015.) 

Helsingin kokeilussa laitteiden hankinta oli 

suurin menoerä (noin 500€/asiakas). Lisäksi 

dataliittymä sekä kuva ja ääniyhteyden käyttö 

maksoivat noin 50 euroa kuukaudessa. Yhden 

virtuaalikäynnin hinta oli noin 5 euroa. Asiak-

kaalta ei veloitettu laitteista tai itse palvelusta. 

Vaikka Helsingin sosiaali- ja terveystoimi kus-

tansi virtuaalipalvelun, saatiin säästöjä, koska 

virtuaalikäynti oli edullisempi kuin kotihoidon 

fyysinen käynti. 

Tarkoituksena ei ollut korvata virtuaalipalve-

lulla kaikkia kotikäyntejä, vaan täydentää fyy-

sisiä kotikäyntejä niillä asiakkailla, joille se 

soveltui. Palvelun käyttöä edisti asiakkaiden 

hyvä motivaatio, mutta haasteita toivat ongel-

mat tietoliikenneyhteyksissä, eikä palvelu so-

pinut muistisairaille asiakkaille. (Viirkorpi, 

2015.) 

Edellisten esimerkkien lisäksi uutta teknologi-

aa ovat palvelurobotit, jotka voivat seurata 

kotona asuvien iäkkäiden terveydentilaa ja 

tarvittaessa hälyttää apua poikkeavissa tilan-

teissa. Esimerkiksi Ruotsissa on testattu Hob-

bit-nimistä kotiapurobottia, joka pystyy jaka-

maan lääkkeet, auttamaan tavaroiden poimi-



84 Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa, Vol. 3 

misessa sekä pitämään seuraa (Kangasniemi & 

Anderson, 2016). Toinen esimerkki palveluro-

botiikan kehitystyöstä on Giraff-robottijärjes-

telmäkokonaisuus, jonka kautta voidaan olla 

etäyhteydessä asukkaaseen ja seurata terveys-

tietoja, asunnon kuntoa sekä tarjota apua 

(Alho ym., 2018, 16-17; Coradeschi ym., 2013). 

Järjestelmä pystyy yhdistämään suoraan ter-

veydenhuollon ammattilaisille akuuteissa ta-

pauksissa, kuten kaatumisissa tai verensoke-

rin laskiessa alle kriittisen tason (Alho ym., 

2018, 16–17; Coradeschi ym., 2013).  

Robotiikka yhdessä tekoälyalgoritmien kanssa 

lisää mahdollisuuksia omahoidon ja kotona 

asumisen tukemiseen. Henkilökohtaiseen 

apuun tarkoitettujen robottien teknologinen 

kypsyys ei kuitenkaan vielä ole tavoiteltavalla 

tasolla, jotta robotit soveltuisivat laajasti koti-

käyttöön. Kehityksen arvioidaan vievän 10-20 

vuotta (mm. Vientä ym., 2018). 

Myös robotiikan hyväksyttävyyteen liittyy 

kulttuurieroja, jotka tulisi ottaa huomioon 

palvelujen suunnittelussa. Esimerkiksi Japa-

nissa palvelurobotit koetaan jo pääosin luonte-

vana osana arkiympäristöä, mutta Euroopassa 

suhtautuminen on varauksellisempaa (Ojalai-

nen & Neittaanmäki, 2018). 

Tarvittaessa robotiikkaa voidaan hyödyntää 

monilla tavoin omahoidossa ja terveydenhuol-

lossa myös niin, että ”robottimaisuus” ei ko-

rostu läsnä olevassa teknologiassa. Lisäksi 

omahoidon ja kotihoidon tukena voidaan käyt-

tää sensoriteknologiaa, joka on käyttäjälleen 

huomaamatonta (mm. Ranz ym., 2013; Leikas 

& Launiainen, 2016). 

Teknologian käyttö edellyttää kaikissa tilan-

teissa käyttäjän motivaatiota ja hyväksyntää 

ottaa teknologia osaksi omaa elinpiiriä. Tekno-

logiasuunnittelun eettisten periaatteiden mu-

kaan, teknologiaa tulee hyödyntää yhdenver-

taisesti, oikeudenmukaisesti ja vain käyttäjän 

tietoisella suostumuksella (ETENE, 2010). 

2.10                                                          

Mielenterveyden edistäminen                

ja psyykkinen hyvinvointi 

THL:n kyselytutkimusten mukaan noin joka 

kymmenes 75 vuotta täyttäneistä tuntee itsen-

sä yksinäiseksi (Sotkanet, 2018). Ikääntyneillä 

yksinäisyyden kokemuksen on havaittu olevan 

yhteydessä heikompaan elämänlaatuun, sai-

rastavuuteen, toistuvaan sairaalahoidon tar-

peeseen, hoitojaksojen pituuteen ja kuoleman-

riskiin (Holt-Lunstad ym., 2017). Vuonna 2014 

tehdyn kyselyn mukaan psyykkistä kuormittu-

neisuutta ilmoitti kokevansa seitsemän pro-

senttia yli 65-vuotiaista miehistä ja kuusi pro-

senttia naisista. 

Vastaavasti masennusta esiintyi viidesosalla 

ikääntyneistä miehistä ja neljäsosalla naisista 

(THL, 2018). Psyykkistä kuormittuneisuutta 

lisäävät mielenterveyden ongelmat, yksinäi-

syys, huonoksi koettu fyysinen terveys, riittä-

mätön uni sekä riittämättömät tulot (Kaskela 

ym., 2017). Mielenterveyden edistämisestä on 

hyötyä ikääntyneiden elämänlaadulle, joka 

heijastuu myös kustannuksiin. Esimerkiksi 

ikäihmisten ryhmämuotoinen ystäväpiiritoi-

minta voi vähentää palveluntarvetta ja kustan-

nuksia jopa 750 eurolla vuodessa henkilöä 

kohden. THL:n mukaan syrjäytymisvaarassa 

olevien vanhusten mielenterveyden tukemi-

nen on erityisen kustannusvaikuttavaa, sillä 

terveyttä edistävät toimet siirtävät kalliiden 

palvelujen tarvetta (THL, 2018). 

Ikäihmisten mielen hyvinvointia voidaan edis-

tää tukemalla terveitä elintapoja sekä fyysistä 

ja sosiaalista aktiivisuutta. THL:n kokoamien 

suositusten mukaan sosiaalista vuorovaikutus-
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ta ja yhteistoimintaa voidaan lisätä tarjoamalla 

esimerkiksi vapaaehtois- ja harrastustoimin-

taa sekä esteettömiä palveluja. 

Aktiivisuutta tukevat myös oppimista ja opis-

kelua edistävät palvelut, kuten kansalaisopis-

tojen kurssit. Edulliset asumis- ja liikkumis-

kustannukset voivat osaltaan vähentää psyyk-

kistä kuormittuneisuutta. Mielen hyvinvoinnil-

le on tärkeää turvallinen ja riippumaton elä-

mä, mikä tarkoittaa itsenäistä asumista ja tun-

netta vaikutusmahdollisuuksista itseä koske-

viin päätöksiin. (THL, 2018.)  

Monet mielenterveyttä edistävistä palveluista 

voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan säh-

köisinä. Sähköisten medioiden kautta voidaan 

lisätä myös tietoisuutta fyysisten palvelujen 

saatavuudesta. Tämä kuitenkin edellyttää, että 

kohderyhmä tavoitetaan sähköpostin, verkko-

sivujen tai sosiaalisen median välityksellä. 

Vuoden 2017 tilastojen mukaan 75 prosenttia 

65–74-vuotiaista käytti internetiä, mutta van-

himmassa ikäryhmässä vastaava osuus oli 

vain 37 prosenttia (Suomen virallinen tilasto, 

2017). Näin ollen, toistaiseksi sähköisten pal-

velujen ei voida olettaa tavoittavan suurinta 

osaa iäkkäistä, joilla riski esimerkiksi yksinäi-

syydelle on suuri. 

Internetin käyttöä ikääntyneiden yksinäisyy-

den vähentämisessä on tutkittu useiden vuo-

sien ajan. Vuonna 2008 julkaistun tutkimuk-

sen mukaan internetin käyttö ystävien ja per-

heenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa voi 

lievittää sosiaalista yksinäisyyttä, mutta tunte-

mattomien ihmisten kanssa keskustelu ei vä-

hentänyt emotionaalista yksinäisyyttä (Sum 

ym., 2008). 

Sosiaalinen media tarjoaa tehokkaan tavan 

verkostoitua ja viestiä esimerkiksi ystävien ja 

läheisten kanssa. Toistaiseksi vain noin 10 

prosenttia yli 75-vuotiaista suomalaisista kuu-

luu johonkin yhteisöpalveluun (Suomen viral-

linen tilasto, 2017). Iäkkäiden yksinäisyyden 

vähentämisessä toimivia teknologiaratkaisuja 

näyttäisivät olevan helppokäyttöiset vuorovai-

kutusta edistävät laitteet, kuten puhelimet tai 

hyvinvointi-TV (mm. Viirkorpi, 2015).  

Perinteisten viestintäpalvelujen lisäksi on sosi-

aalisen aktiivisuuden edistämisessä kokeiltu 

myös sosiaalisia robotteja. Esimerkiksi Japa-

nissa on käytetty palvelurobotteja vanhuspal-

veluissa (Ojalainen & Neittanmäki, 2018). 

Vaikka palveluroboteista on lupaavia tuloksia, 

laajamittaista käyttöä saadaan odottaa, eikä 

käytöstä vielä ole kustannusvaikuttavuustietoa 

(Vientä ym., 2018). 

2.11                                                            

Vajaaravitsemuksen ehkäisy 

Vajaa- ja virheravitsemus ovat ikääntyneillä 

yleisiä terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä 

ongelmia. Vajaaravitsemus on usein yhteydes-

sä alipainoon, mutta myös normaali- tai yli-

painoisella saattaa olla ravitsemuksellisia 

puutteita. Esimerkiksi proteiinien saanti voi 

jäädä alle suositellun tason (0,8-1,2 g painoki-

loa kohden). Ravitsemusongelmat ovat yhtey-

dessä muun muassa lihaskatoon (sarkopenia), 

muistitoimintoihin, toimintakyvyn ongelmiin 

ja infektioalttiuteen (Valtion ravitsemusneu-

vottelukunta VRNK, 2010). Lisääntyneen 

avuntarpeen vuoksi erityisesti kotihoidon asi-

akkaat ovat alttiita vajaaravitsemukselle 

(Jyväkorpi ym., 2015). 

Vajaaravitsemuksen varhaisella tunnistamisel-

la voidaan ennaltaehkäistä muita sairauksia ja 

toimintakyvyn alenemaa. Painon lasku on yksi 

keskeinen indikaattori, joka ennakoi muutosta 

toimintakyvyssä (Stenholm ym., 2018). Myös 

proteiinin saanti ravinnosta on ennustanut 

kuuden vuoden seurannassa toimintakykyra-
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joitteiden ilmaantumista (Houston ym., 2017). 

Vajaaravitsemus lisää terveydenhuollon kus-

tannuksia, sillä Britanniassa havaittiin, että 

vajaaravittujen potilaiden terveydenhuollon 

kustannukset olivat yli kaksinkertaiset nor-

maaliravittuihin nähden (Guest ym., 2011). 

Vajaaravitsemus säilyi itsenäisenä riskitekijä-

nä kuolleisuudelle myös silloin, kun vertailu 

vakioitiin iän ja liitännäissairauksien suhteen 

(Guest ym., 2011). 

Teknologiasovelluksia voidaan hyödyntää ra-

vitsemustasapainon tukemisessa ja samalla 

ennaltaehkäistä virheravitsemuksesta johtu-

vaa terveyden ja toimintakyvyn heikkenemis-

tä. Marxin ym. (2018) katsauksen mukaan 

ravitsemuksen etäohjausta sisältäneillä in-

terventioilla onnistuttiin lisäämään ikäänty-

neiden proteiininsaantia 0,13 g/kg. Tulokset 

osoittivat, että ravitsemusohjaus vähensi myös 

osallistujien kuolleisuutta verrattuna tavan-

omaista hoitoa saaneisiin (Marx ym., 2018). 

Vaikka kustannusvaikuttavuudesta on vasta 

vähän arviointitietoa, tutkijat pitävät todennä-

köisenä, että ravitsemusohjaus on kustannus-

vaikuttavaa (Marx ym., 2018). Kustannushyö-

tyjä saadaan, jos vältetään esimerkiksi sairas-

tumisia tai kaatumistapaturmia ja niistä seu-

raavat siirtymät pitkäaikaishoidon piiriin. 

Ateria-automaatit ovat yksi mahdollinen va-

jaaravitsemuksen ehkäisyyn soveltuva tekno-

logiaratkaisu. Automaattien käyttöä on pilotoi-

tu Suomessa kotihoidon asiakkailla. Ikätekno-

logiakeskuksen raportissa esitettyjen tulosten 

mukaan Menumat -ateria-automaatin käytöstä 

palaute oli valtaosalla myönteistä (Viirkorpi, 

2015).  

Käyttöönottoa edistiviä tekijöitä olivat koettu 

palvelutarve, valmiina ollut konsepti, teknolo-

gian toimivuus, yrityksen tuki käyttäjille sekä 

teknologian hyvä soveltuvuus kotihoidon toi-

mintakäytäntöihin. Käyttökokeilussa ateria-

palvelulla oli kiinteä hinta, joka sisälsi laite-

vuokran, ateriat ja kotiinkuljetuksen. Asiakas 

maksoi kuluista ateriapalvelun taksan mukai-

sesti ja asiakkaalta veloitettiin vain syödyt ate-

riat. Kotihoidon avustaessa asiakkaalle ei syn-

tynyt lisäkuluja, eikä Menumat-ateriapalve-

lusta ollut asiakkaalle lisäkustannuksia. Kokei-

lussa mukana ollut kunta säästi vuosittain 

merkittävän summan, koska Menumat-

automaattien myötä kotihoidon käyttämä työ-

aika ateriapalveluun vähentyi (Viirkorpi, 

2015). 

Muita ravitsemustasapainoa edistäviä teknolo-

giaratkaisuja voisivat olla yhteiset ruokailuti-

lanteet etäyhteyden välityksellä yksinasuville 

ikäihmisille. Keskustelu ja vuorovaikutus ystä-

väpiirin tai läheisten kanssa ruokailun aikana 

voisi parantaa ruokahalua ja lisätä ateriakoko-

naisuuden monipuolisuutta. 

2.12                                                        

Muistitoimintojen tukeminen 

Suomessa noin 14 500 henkilöä sairastuu vuo-

sittain muistisairauksiin (Muistisairaudet: 

Käypä Hoito suositus, 2017). Monet ikäänty-

misen myötä ilmaantuvista muistisairauksista 

ovat eteneviä, mutta varhaisella tunnistami-

sella, hoidolla ja kuntoutuksella voidaan pa-

rantaa toimintakykyä ja vähentää sairauden 

inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia (THL, 

2018). 

Arvioiden mukaan muistisairaudet aiheuttavat 

vuosittain noin 300 miljoonan euron kustan-

nukset sosiaali- ja terveyspalveluille. Muisti-

sairaiden hoidon tueksi on kehitetty muisti-

koordinaattoritoimintaa. Tarkoituksena on 

parantaa muistisairaiden kotona-asumisen 

mahdollisuuksia sekä edistää muistisairaiden 

fyysisen, kognitiivisen ja sosiaalisen aktiivi-

suuden ylläpitoa. Toimivat tukipalvelut paran-
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tavat muistisairaiden elämänlaatua ja laskevat 

myös sosiaali- ja terveydenhuollon kokonais-

kustannuksia (Sääksjärvi, 2017). 

Monet suomalaiset yritykset tarjoavat muisti-

sairauksien hoidon tueksi laajuudeltaan erilai-

sia teknologiaratkasuja. Esimerkiksi paikanta-

van turvarannekkeen avulla muistisairaan 

voi olla mahdollista asua pidempään omassa 

kodissa (Viirkorpi, 2015). Ikäteknologiakes-

kuksen selvityksen mukaan kotihoidossa on 

pärjätty rannekkeiden avulla vuosia pidem-

pään, mikä on monille iäkkäille tärkeää ja ta-

loudellisesti merkittävä asia (Viirkorpi, 2015). 

Muistisairaudet vaikeuttavat uuden oppimista 

ja teknologian käyttöönottoa, joten on suosi-

teltavaa, että avustavaan teknologiaan totu-

taan jo ennen kuin sairaus on edennyt pitkälle. 

Muistisairaalle vieras teknologia ja uudet lait-

teet voivat aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta tai 

asiakas ei ymmärrä niiden tarkoitusta (mm. 

Viirkorpi, 2015).  

Muistisairauksien varhaiselle tunnistamiselle 

olisi tarvetta, sillä Altzheimer Europen rapor-

tin mukaan muistisairauden diagnosointi kes-

tää usein liian pitkään (Muistiliitto, 2018). Jos 

oireet havaitaan lievinä, myös ympäristön tu-

kea voidaan lisätä ennakoivasti. Muistitoimin-

toja tukevista ja varhaista tunnistamista edis-

tävistä sovelluksista on joitakin käyttötapauk-

sia (Talvitie-Lamberg ym., 2018). Muita esi-

merkkejä muistiongelmien avuksi suunnitel-

lusta teknologiasta ovat puettavat sensorit, 

kamerat, älylasit ja paikkatietoa hyödyntä-

vät sovellukset (Vähäkainu & Neittaanmäki 

2018a). 

2.13                                                          

Turvallisuudentunteen parantaminen 

Yksi ikäteknologian sovelluskokonaisuuksista 

liittyy turvallisuudentunnetta ja kodinturvaa 

parantaviin ratkaisuihin. Näihin lukeutuvat 

esimerkiksi älykkäät palovaroittimet ja sam-

mutusjärjestelmät, palo- ja liesivahdit sekä 

turvapuhelimet, -rannekkeet ja henkilöpai-

kantimet (Ikäteknologiakeskus, 2018). Senso-

riteknologia ja erilaiset kotiin asennettavat 

huomaamattomat järjestelmät ovat myös 

yleistyneet, vaikka niiden juurruttaminen käy-

täntöön on vasta alkuvaiheessa (Leikas & Lau-

nianen, 2016.) Kotiin asennettavat liiketun-

nistinjärjestelmät ja turvaratkaisut on arvioi-

tu kustannustehokkaiksi, mikäli asukkaan ko-

din ja päivystyksen välinen etäisyys ei ole suu-

ri. Ongelmina ovat olleet olivat tietoliikenne-

katkokset ja väärät hälytykset (Viirkorpi, 

2015). 

Lisäksi käyttökokemuksia on hyvinvointiran-

nekkeista, joilla voidaan seurata asiakkaiden 

aktiivisuutta. Hyvinvointirannekkeen käytön 

on arvioitu olevan kannattavaa sekä asiakkaal-

le että hoivayrityksille (Viirkorpi, 2015). Myös 

kansainvälisten tutkimusten mukaan hyvin-

vointitiedon keräämisellä ja paremmalla ter-

veydentilan seurannalla voidaan ehkäistä esi-

merkiksi kaatumistapaturmia ja pitkäaikaisen 

sairaanhoidon tarvetta (Sun ym., 2018). 

Tärkeitä tekijöitä onnistuneessa teknologian 

käyttöönotossa ovat olleet hyväksyttävyys ja 

käyttäjälähtöisyys. Tutkimustieto kaatumisris-

kiä arvioivista teknologioista osoittaa, että 

ikääntyneet ovat pääsääntöisesti hyvin kiin-

nostuneita terveydentilansa seuraamisesta 

(Sun ym., 2018). Teknologian käyttöä edistä-

viä tekijöitä ovat olleet kokemukset itsenäisyy-

den ja riippumattomuuden säilyttämisestä 

sekä turvallisuudentunteen lisääntymisestä. 

Myös palvelun hinta ja yksityisyys määrittävät 

halukkuutta käyttää teknologiaa. Monille käyt-

täjille on tärkeää, että aputeknologia on huo-

maamatonta, eikä leimaa ketään toimintaky-

vyltään heikoksi (Sun ym., 2018). Huolimatta 

tunnistetuista kehityskohteista, tutkimustietoa 
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ikääntyneiden kokemuksista palvelujen käyt-

täjinä on vielä niukasti (Sun ym., 2018). Myös 

pitkäaikaisen käytön hyödyistä tarvitaan lisää 

tutkimustietoa. 

Teknologian kehittyessä yhä useampi ikäänty-

nyt saattaa asua älykodissa, joka tarkkailee 

asukkaan hyvinvointia esimerkiksi IoT-

laitteiden ja sensoreiden avulla. Edellytyksinä 

teknologian yleistymiselle ovat käyttäjien ko-

kemukset palvelun hyödyistä sekä taloudelli-

nen kannattavuus. Tällä hetkellä pienitulois-

ten iäkkäiden sairastavuus ja terveydenhuolto-

menot ovat hyvätuloisiin nähden suurempia ja 

pienituloiset ikääntyneet asuvat useammin 

yksin (Vaalavuo, 2018). 

Kodinturvaa ja hyvinvointia parantavista rat-

kaisuista voisi olla hyötyä erityisesti näille ryh-

mille, mutta esteeksi saattavat muodostua 

korkeat käyttökustannukset. Terveydentilan 

muutoksia ennakoivat ja hyvinvointia edistä-

vät palvelut olisivat hyvin todennäköisesti yh-

teiskunnalle kannattavia (Talvitie-Lamberg 

ym., 2018, 63–64). 

Teknologian hyötyjen tulisi olla tasapuolisesti 

eri väestöryhmien saavutettavissa, sillä erityi-

sesti heikommassa asemassa olevien tukemi-

sella voisi kaventaa terveyseroja. 

2.14                                                            

Lääkitys 

Lääkärit arvioivat lääkehuollon parantamisen 

yhdeksi merkittävimmistä hyödyistä, joita uu-

sien potilastietojärjestelmien käyttöönotolla 

voidaan saavuttaa (Reponen 2018; Saastamoi-

nen ym., 2018). Monilääkitys on iäkkäillä 

yleistä, mikä korostaa tarvetta lääkityskoko-

naisuuden hallinnalle (Hyttinen ym., 2016). 

Teknologia on muuttanut lääkejakelua auto-

matisoimalla palveluprosessin eri vaiheita. 

Esimerkiksi lääkeannostelijoita on kokeiltu jo 

asiakkaiden kotikäytössä. 

Alustavat kokemukset lääkeannostelijarobo-

teista viittaavat siihen, että käyttö voi tuoda 

kustannussäästöjä, jos osa ruuhkahuippuihin 

ajoittuvista kotikäynneistä voidaan siirtää 

myöhemmäksi (Setälä, 2018). Annostelija voi 

säännöllistää ja oikea-aikaistaa lääkkeenottoa 

sekä vähentää riskiä jakeluvirheille tai ylian-

nostuksille (Setälä, 2018). 

Laajamittaista arviointia kotikäytössä olevien 

älykkäiden lääke-annostelijoiden käytöstä ei 

kuitenkaan vielä ole. Vaikutukset kustannuk-

siin voivat olla merkittäviä, jos vältettäviksi 

suositeltujen lääkkeiden käyttöä voidaan vä-

hentää. Lääkerobotit eivät silti tuo helppoja 

ratkaisuja lääkehuollon haasteisiin. 

Lääkeannostelijarobotit voivat auttaa oikeiden 

lääkkeiden ottamista oikea-aikaisesti, mutta 

ne eivät pysty valvomaan koko lääkkeenotto-

prosessia. Lääkeannostelijarobottien soveltu-

vuus eri käyttäjäryhmille tulisikin arvioida 

huolella, jotta teknologian hyötyvaikutukset 

saadaan parhaalla mahdollisella tavalla käyt-

töön. 

2.15 

Yhteenveto 

Toimintakyvyn ongelmat ja sairaudet lisäänty-

vät iän myötä, mutta valtaosa yli 65-vuotiaista 

on toimintakykyisiä ja itsenäisesti asuvia. Jotta 

ikääntyvän väestön terveyden ja toimintaky-

vyn myönteinen kehitys jatkuisi, tarvitaan 

mahdollisuuksia terveyttä tukevien elämänta-

pojen ylläpidolle. 

Tässä raportissa luotiin katsaus ikääntyneiden 

terveyden edistämistä tukevaan teknologiaan 

ja kustannusvaikutuksiin, joita ikäteknologian 

hyödyntämisellä odotetaan olevan. Tarkastelu 



 Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa, Vol. 3 89 

rajattiin iäkkäiden itsenäistä selviämistä tuke-

viin hyvinvointi- ja omahoitopalveluihin. Ku-

vassa 7 on yhteenveto keskeisistä ikäteknolo-

gian sovellusalueista ja palveluista, joita edelli-

set kappaleet käsittelivät (kuva 5). 

Ikäteknologialla on käyttöpotentiaalia erityi-

sesti etsittäessä tapoja ennaltaehkäisevien pal-

velujen saatavuuden lisäämiselle. Tulevina 

vuosina vanheneva väestö on entistä tottu-

neempi käyttämään teknologiaa, mikä toden-

näköisesti lisää sähköisten palvelujen hyödyn-

tämismahdollisuuksia. 

Käytännön terveyshyötyjen saavuttamiseksi 

mobiilipalvelujen taustalla tulee olla toimiva 

fyysisten palvelujen infrastruktuuri ja toimin-

tamallit, joihin teknologia sopii luontevasti. 

Keskustelu ikääntyneiden terveydestä on usein 

ongelmalähtöistä ja keskittyy palvelujen jär-

jestämisen taloudelliseen kuormittavuuteen. 

Väestön ikärakenteen muutos lisää vanhuspal-

velujen tarvetta ja kustannuksia. Ikääntynei-

den hoidon ja hoivan järjestämisen tehostami-

seen pyritään monella alueella, kuten muutta-

malla palveluprosesseja (mm. palvelujen in-

tegraatio ja palveluohjaus), toimintakäytäntöjä 

(mm. työn organisointi) ja hyödyntämällä laa-

jamittaisemmin uutta teknologiaa (Torkki 

ym., 2016; STM, 2017). 

Tietopohja ehdotettujen muutosten kustan-

nusvaikuttavuudesta on kuitenkin vielä vä-

häistä (mm. Laatikainen ym., 2018). Tulevina 

vuosina kansallinen IMPRO-hanke arvioi pal-

velujärjestelmän toimivuutta, ja yhtenä osana 

selvitetään, millaisia kustannusvaikutuksia 

sähköisillä palveluilla on eri asiakasryhmissä 

(Laatikainen ym., 2018). 

Palvelujen osittainen korvaaminen tai täyden-

täminen sähköisillä vaihtoehdoilla mahdollis-

taa peruspalvelujen turvaamisen niitä tarvitse-

ville. Samalla sähköisten palvelujen käytettä-

vyyteen tulisi kiinnittää huomiota, jotta entistä 

KUVA 5: Yhteenveto ikäteknologian sovellusalueista. 
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useampi voisi halutessaan asioida sähköisten 

palveluväylien kautta. Iäkkäillä toimintakyky, 

aistitoimintojen heikkeneminen, teknologian 

käyttötaidot ja terveyden lukutaito lisäävät 

henkilökohtaisen tuen tarvetta (mm. Enwald 

ym., 2015; Gasel-hanke loppuraportti, 2016). 

Uuden teknologian käyttöön kaivataan koulu-

tusta sekä iäkkäille että terveydenhuollon hen-

kilökunnalle. Havainnot kokeiluhankkeista 

korostavat tarvetta kohdentaa riittävästi re-

sursseja teknologian käytön opastukseen ja 

tukemiseen. Monissa tapauksissa myös hinta 

on vaikuttanut halukkuuteen käyttää teknolo-

giaa. 

Teknologiaan tarvittavien investointien suu-

ruus vaihtelee verrattain edullisista hyvinvoin-

ti- ja aktiivisuusrannekkeista huomattavasti 

kalliimpiin kodin älysensorijärjestelmiin. 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Ikäteknologian käytöllä on tunnistettu 

olevan käyttömahdollisuuksia seuraavilla 

alueilla: 

* Hyvinvoinnin tukeminen (mm. lii-

kunta, ravitsemus, sosiaalisuus). 

* Etäkuntoutus ja toimintakyvyn edis-

täminen. 

* Omaseuranta ja kroonisten sairauk-

sien omahoito. 

* Mielenterveyden edistäminen ja yk-

sinäisyyden vähentäminen. 

* Hyvän ravitsemustilan tukeminen. 

* Muistitoimintojen tuki. 

* Turvallisuudentunteen edistäminen. 

* Lääkehuolto. 

Terveyden edistämistä koskevan tutki-

mustiedon perusteella voidaan todeta, 

että: 

* Liikuntaharjoittelu edistää toiminta-

kykyä ja vähentää kaatumisriskiä. 

* Murtumien ehkäisy on puolet hal-

vempaa kuin hoito. 

* Etäkuntoutus parantaa elämänlatua 

ja tuottaa kustannussäästöjä. 

* Mielen hyvinvoinnin edistäminen 

siirtää tehostettujen palvelujen tar-

vetta. 

* Vajaaravitsemuksen ehkäisy vä-

hentää terveyspalvelujen käyttökus-

tannuksia. 

Sosioekonomiset tekijät saattavat rajoit-

taa terveysteknologian käyttöä: 

* Huomio terveyserojen kaventami-

seen ja riskiryhmien tunnistamiseen. 

* Turvataan heikommassa asemassa 

oleville tarvittavat resurssit ja neu-

vonta teknologian käyttöä varten. 

Ikäteknologian kustannushyötyjen arvi-

ointia koskeva tieto on hajanaista ja tie-

topohja on vähäinen: 

* Terveyden edistämisen kustannus-

vaikuttavuudesta on näyttöä, mutta 

teknologian lisäarvoa on tutkittu 

vähemmän. 

* Parhaiden käytäntöjen tunnista-

miseksi tarvitaan vertailututkimuk-

sia teknologioiden hyödyistä ja kus-

tannuksista. 
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Monien tutkimustulosten yleistettävyyttä ra-

joittaa testikäyttäjien valikoituminen. 

Usein interventioihin osallistuneet ikäihmiset 

ovat olleet korkeasti koulutettuja tai ylemmis-

tä tuloryhmistä, joissa myös terveydentila on 

pienituloisiin verrattuna parempi (esim. Bott 

ym., 2018; Vaalavuo, 2018). 

Terveysteknologian kustannushyötyjen arvi-

oinnissa tarvitaankin ymmärrystä terveyden 

eriarvoisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Säh-

köisten palvelujen suunnittelussa ja kohdenta-

misessa ensiarvoisen tärkeää on ehkäistä digi-

taalista syrjäytymistä. Tämä tarkoittaa, että 

kiinnitetään huomiota heikommassa asemassa 

olevien mahdollisuuksiin saada tarvitsemiaan 

hyvinvointipalveluita ja laadukasta hoitoa. 

Tavoiteltavaa on, että teknologia lisää palvelu-

jen saavutettavuutta ja laatua kaikissa asiakas-

ryhmissä joko suoraan tai välillisesti. 

Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuu-

den arvioinnissa erityishaasteena on toimen-

piteiden ja tulosten välisten yhteyksien havait-

seminen. Yleensä vaikutusten aikahorisontti 

on pitkä. Ikääntyvillä muutokset toimintaky-

vyssä saattavat kuitenkin olla ehkäistävissä 

hyvin pienillä arjen aktiivisuutta lisäävillä toi-

milla. 

Hyviä esimerkkejä kustannussäästöjä tuotta-

neista toimintamalleista ovat kaatumisten eh-

käiseminen liikuntaharjoittelun avulla sekä 

psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen. Tutki-

musten mukaan esimerkiksi etäkuntoutus on 

ollut tuloksellista ja kokemukset mobiilipohjai-

sista liikunta- ja ravitsemusohjelmista ovat 

lupaavia. 

Vaikka kokeilut ovat olleet toistaiseksi pieni-

muotoisia, ne ovat tuoneet tärkeää tietoa tek-

nologian käytettävyydestä ja palvelukonsep-

tien ongelmakohdista (mm. Viirkorpi, 2015; 

Kuoremäki ym. 2015; Similä ym., 2018).  

Tutkimustieto sähköisten palvelujen taloudel-

lisista hyödyistä tulee lisääntymään, kun käyt-

töönotto etenee. 

Radio-ohjelma kannustaa taukojumppaan 

Ikääntyneiden terveyden edistämisen kustan-

nusvaikuttavuus on osoitettu useissa tutki-

muksissa, mutta resurssit näiden palveluiden 

tarjoamiselle ovat vähäiset. Teknologian avulla 

on mahdollista tukea skaalautuvasti väestöta-

son terveyden edistämistyötä. Jos ikääntyvän 

väestön terveys kohenee, tehostettujen palve-

lujen tarve vähenee. 

Terveyden edistämiseen käytettävät teknolo-

giasovellukset tulee valita kohderyhmän tar-

peiden mukaan. Todennäköisimmin hyötyjä 

teknologiasta on niissä väestöryhmissä, joilla 

toimintakyky on vielä hyvä. 

Teknologian käyttöä edistää tuttuus ja help-

pous. Esimerkiksi radio on eri ikäryhmiä laa-

ja-alaisesti tavoittava media. Suomalaisista 92 

prosenttia kuuntelee radiota viikoittain 

(Finnpanel/KRT 2019). Valtaosa yli 65-vuoti-

aista radion kuuntelijoista seuraa ohjelmia 

kotona. Radion kautta voidaan välittää myös 

terveyden edistämiseen liittyvää sisältöä ja 

kannustaa kuuntelijoita hyvinvoinnin edistä-

miseen. 

Jyväskylän yliopistossa käynnistettiin maalis-

kuussa 2019 pilottitutkimus, jonka tavoitteena 

on toteuttaa ja arvioida radion välityksellä 

lähetettävän liikuntaohjelmasarjan soveltu-

vuutta ikääntyneiden liikunnan edistämiseen. 

Ohjelma on 12-osainen taukojumppa, jolla 

tavoitellaan arkiaktiivisuuden lisäämistä ja 

kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun. 

Laajan tavoittavuuden vuoksi radiomedialla 

on mahdollista tuottaa lisäarvoa terveyden 

edistämiseen, vaikka yksilötasolla vaikutukset 

terveydentilaan olisivat vähäiset.  
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Pilottitutkimuksen tulokset julkaistaan Jyväs-

kylän yliopiston IT-tiedekunnan verkkosivuilla 

https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/

tekes-raportteja. 

Alustavat havainnot radiovälitteisestä taukolii-

kunnasta ovat olleet positiivisia. Jatkossa vas-

taavia ohjelmasisältöjä voisi tuottaa saataville 

myös muihin medioihin ja palvelualustoille 

osaksi kansalaisten digitaalista palveluekosys-

teemiä. 

Ikääntyneiden terveyden edistämisen kustan-

nusvaikuttavuus on osoitettu useissa tutki-

muksissa, mutta resurssit näiden palveluiden 

tarjoamiselle ovat vähäiset. Teknologian avulla 

on mahdollista tukea skaalautuvasti väestöta-

son terveyden edistämistyötä. 

Terveyden edistämiseen käytettävät teknolo-

giasovellukset tulee valita kohderyhmän tar-

peiden mukaan. Todennäköisimmin hyötyjä 

teknologiasovelluksista on niissä väestöryh-

missä, joilla terveys ja toimintakyky on vielä 

hyvä. 

Teknologian käyttöä edistää tuttuus ja help-

pous. Esimerkiksi radio on eri ikäryhmiä laaja

-alaisesti tavoittava media, jota kuuntelee vii-

koittain 92 prosenttia suomalaisista (Finnpa-

nel/KRT 2019). Valtaosa yli 65-vuotiaista radi-

on kuuntelijoista seuraa ohjelmia kotona. Ra-

dion kautta voidaan tehokkaasti jakaa tervey-

teen liittyvää sisältöä, ja mahdollisesti kannus-

taa hyvinvoinnin edistämiseen. 

 Jyväskylän yliopistossa käynnistettiin maalis-

kuussa 2019 pilottitutkimus, jonka tavoitteena 

on toteuttaa ja arvioida radion välityksellä 

lähetettävän liikuntaohjelmasarjan soveltu-

vuutta ikääntyneiden liikunnan edistämiseen. 

Ohjelmalla tavoitellaan arkiaktiivisuuden li-

säämistä ja kannustetaan omatoimiseen har-

joitteluun.  

Laajan tavoittavuuden vuoksi radiomedialla 

on mahdollista tuottaa lisäarvoa terveyden 

edistämiseen, vaikka yksilötasolla vaikutukset 

terveydentilaan olisivat vähäiset. Pilottitutki-

muksen tulokset julkaistaan Jyväskylän yli-

opiston IT-tiedekunnan verkkosivuilla osoit-

teessa https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/

julkaisut/tekes-raportteja. 

Alustavat havainnot radiovälitteisestä taukolii-

kunnasta ovat olleet positiivisia. Jatkossa vas-

taavia ohjelmasisältöjä voisi tuottaa saataville 

myös muihin medioihin ja palvelualustoille 

osaksi kansalaisten digitaalista palveluekosys-

teemiä. 
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3 .1 Tausta 

Suomessa on käynnissä suuri SOTE-

uudistus, jolla tavoitellaan palvelujen 

yhdenvertaisuuden ja saatavuuden 

parantamisen lisäksi myös merkittäviä kustan-

nussäästöjä. Tähän mennessä on tehty erilaisia 

laskelmia ja selvityksiä sekä alueellisella että 

kansallisella tasolla kustannusten kohdentumi-

sesta eri palvelukokonaisuuksiin (perustervey-

denhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalipalve-

lut, työterveys, jne.) sekä tarkemmin vielä eri 

palveluihin. Hyvänä esimerkkinä on Kelan te-

kemä SOTE:n rahapuu (rahapuu.fi). Nämä 

tarjoavat tärkeää informaatiota nykyisistä kus-

tannuksista alueittain sekä menolajeittain. Me-

nolajikohtaisen tarkastelun lisäksi keskeisestä 

on kuitenkin tunnistaa myös eri asiakasryh-

mät ja eri asiakasryhmien palvelujen tarve 

sekä käyttö. Tämä mahdollistaa vielä tarkem-

man arvioinnin mihin asiakasryhmiin ja miten 

vaikuttamalla saataisiin aikaan mahdollisim-

man suuri hyöty, sekä terveys- että kustannus-

vaikuttavuuden näkökulmasta. 

Keskeisenä asiana säästöjen ja terveyshyötyjen 

realisoinnissa on riskiryhmässä olevien ihmis-

ten ennaltaehkäisevä toiminta. Tunnistamalla 

ajoissa riskissä olevat asiakkaat ja reagoimalla 

proaktiivisesti heidän tarpeisiinsa (tarjoamalla 

oikeanlainen ja toimiva, yksilöllinen interven-

tio), on mahdollista vähentää sairastuneiden 

määrää ja tällä tavoin saavuttaa merkittäviä 

terveyshyötyjä ja kustannussäästöjä.  

Merkittävimpien asiakasryhmien tunnistami-

nen ja heidän palvelunkäyttönsä analysointi 

luo erinomaisen mahdollisuuden säästölaskel-

mien toteuttamiselle. Tunnistamalla ja analy-

soimalla eri asiakasryhmien kustannukset saa-

daan määritettyä vertailukohta muutosten 

vaikutusten arvioinnille sekä kattava ymmär-

rys miten eri sairausryhmien asiakkaat palve-

luja tällä hetkellä käyttävät ja tarvitsevat, mi-

ten kustannukset eri palveluista kertyvät sekä 

mitkä tekijät ovat niitä, joilla aikainen tunnis-

taminen olisi mahdollista. 

Tässä raportissa kuvataan kustannuksiltaan 

merkittävimmät sosiaali- ja terveyspalvelujen 

asiakasryhmät sekä havainnollistetaan miten 

asiakasryhmien kustannukset jakautuvat eri 

palvelukokonaisuuksiin sekä eri palveluihin. 

Tulosten esittämisessä on tavoiteltu mahdolli-

simman visuaalista esitystapaa. Visuaalisella 

esitystavalla on mahdollista havainnollistaa 

nykytilanne tilastollisia numerotietoja koko-

naisvaltaisemmin sekä selkeämmin ja tarjota 

oleellista tietoa käynnissä olevan SOTE-uudis-

tuksen tueksi. 

Tämän artikkelin ovat kirjoittaneet Toni Ruo-

honen, Karoliina Kaasalainen, Jari Korpela, 

Anette Karhu, Ville Rissanen ja Helena Hassel. 

3.2 

Käytetty aineisto 

Kustannuslaskennan pohjana on käytetty de-

mografisesti sekä maantieteellisesti erilaisilta 

LUKU 3 

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen    

jakautuminen Keski-Suomessa,                            

Kainuussa ja Hämeenlinnassa 
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alueilta kerättyä tapahtumatason tietoa (käyn-

ti- ja asiointitiedot). Nämä alueet ovat Jyväsky-

län yhteistoiminta-alue JYTE (Jyväskylä, Han-

kasalmi, Uurainen), Kainuun SOTE (Hyrynsal-

mi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sot-

kamo ja Suomussalmi) sekä Hämeenlinna. 

Keski-Suomen ja Kainuun SOTE-aineistot oli-

vat kattoivat perusterveydenhuollon sekä eri-

koissairaanhoidon käynti-/asiointitietojen li-

säksi myös sosiaalipalvelujen asiakkuudet ja 

osittaisen asiointitiedon. Tämä mahdollisti 

asiakkaiden kokonaisvaltaisen sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen käytön määrityksen. Aineisto 

on kerätty vuosilta 2013–2014 ja samaa tieto-

pohjaa on hyödynnetty myös kahdessa muus-

sa, aiemmassa hankkeessa (Monikanavarahoi-

tuksen kohdentuminen sekä paljon palveluja 

tarvitsevat SOTE-asiakkaat). Kaiken kaikkiaan 

käytettävissä on seuraavat tietokokonaisuudet: 

* Erikoissairaanhoidon, perusterveyden-

huollon ja työterveyshuollon tapahtumatie-

dot. 

* Sosiaalipalveluista kerätyt tiedot. 

* Ympärivuorokautiset palvelut. 

* Kotihoito. 

* Toimeentulotuki. 

* Lastensuojelun palvelut. 

* Perheneuvonta. 

* Muut toimintakykyä ja itsenäisyyttä tuke-

vat palvelut eri asiakasryhmille. 

Hämeenlinnan aineisto oli huomattavasti sup-

peampi, sisältäen ainoastaan perusterveyden-

huollon käynti- ja asiointitiedot. Tietosisällöl-

tään aineisto oli kuitenkin kattavampi. Käynti- 

ja asiointitietojen lisäksi tiedossa olivat ter-

veysriskien ja kansansairauksien indikaattorit, 

mikä mahdollisti erilaisten riskiarvioiden teke-

misen ja asiakkaiden luokittelemisen eri riski-

luokkiin. Kolmantena tietokokonaisuutena 

käytössä oli tieto rakenteisesta hoitosuunnitel-

masta. Kaiken kaikkiaan Hämeenlinnan ai-

neiston tietosisältö oli seuraavanlainen:  

* Kontaktitiedot vuosilta 2014-2016 (avo-

sairaanhoito, hammashoito ja fysioterapia). 

* Terveysriskien ja kansansairauksien indi-

kaattorit: 

• Painoindeksi. 

• Tupakointi. 

• Alkoholin käyttö. 

• Verenpaine. 

• Kolesteroli. 

• Depressio. 

• Verensokeri. 

• Karies. 

• Parodontiitti. 

* Rakenteisen hoitosuunnitelman tiedot: 

• Kenelle tehty. 

• Luontipäivämäärä. 

3.3                                                                  

Aineiston esikäsittely,                           

yhdenmukaistaminen ja täydentäminen 

Aineisto vaatii aina tehtäväkohtaisen esikäsit-

telyn, yhdenmukaistamisen sekä täydentämi-

sen. Tässäkään tarkastelussa eri alueilta saa-

dut aineistot eivät olleet yhteneviä. Suurimpia 

haasteita olivat perusterveydenhuollon ja eri-

koissairaanhoidon diagnoosiluokitusten yh-

denmukaistaminen sekä puutteelliset suorite-

kohtaiset hintamääritteet. 

Hämeenlinnan ja Kainuun data sisälsi ICD-

10:n lisäksi diagnooseja ICPC-2 -koodeilla. 

Kainuun datasta löytyi myös ICPC-1 -aikaisia 

koodeja. Hinnaston määrittämiseksi ja eri da-

tojen vertailua varten kaikki ICPC-1&2 -koodit 

käytiin läpi ja luotiin ICD-10 -muuntotauluk-

ko. Diagnoosi löytyi datasta riippuen vain n. 

20–25% tapahtumista ja kokonaiskuvan sijas-
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ta käyttöön saatiin ainoastaan otantajoukko 

kaikista asiakkaista diagnosoinnin osalta.  

Pysyväisdiagnoosien puuttumisen ja lyhyen 

aikarajauksen (2–5 v.) vuoksi kokonaiskuvan 

saaminen eri sairauksien yleisyydestä oli vai-

keata. Kansansairaudet määriteltiin aluksi nii-

den varsinaisilla diagnoosikoodeilla. Myöhem-

min määrittelyyn lisättiin myös muut kysei-

seen sairauteen läheisesti liittyvät koodit, jotta 

saatiin mahdollisimman kattava kuva kansan-

sairauksien määrästä. 

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli mää-

rittää kustannusten kohdentuminen asiakas-

ryhmittäin ja palvelukokonaisuuksittain eri 

tarkastelualueilla. Koska käytössä ollutta dataa 

ei oltu kerätty varta vasten tätä tutkimusta 

varten, olivat tiedot osittain puutteelliset. Esi-

merkiksi Hämeenlinnan aineisto ei sisältänyt 

kustannuksia ollenkaan. Hämeenlinnan osalta 

hintamääritteet muodostettiin JYTE-dataa 

hyödyntäen, jossa suoritekohtaiset hinnat oli-

vat saatavilla. 

Kainuun data puolestaan sisälsi osittaisen kus-

tannustiedon, mutta sen puutteellisuuden 

vuoksi myös siihen päätettiin lisätä suoritehin-

nasto JYTE-dataa hyödyntäen. Tarkka erittely 

Hämeenlinnan ja Kainuun aineistoille muodos-

tetuista hinnoista löytyy liitteestä 5. Hinnasto 

kuvaa kunnalle koituvaa hintaa palvelusta, ei 

niinkään asiakaskohtaista maksua. 

Eri sairaanhoitoalueiden aineistot erosivat toi-

sistaan huomattavasti, muun muassa kirjaus-

tapojen ja käytettyjen koodistojen osalta. Tä-

män vuoksi tarkan hinnaston tekeminen oli 

haasteellista. Lisäksi palveluiden hinnat voivat 

vaihdella huomattavasti eri paikkakunnilla, 

koska sairaanhoitopiireillä ei ole tällä hetkellä 

käytössä yhtenäistä julkista hinnastoa. 

Asiakkaiden maksun osalta kustannuksen suu-

ruutta säätelee asiakasmaksulaki, jolloin se voi 

vaihdella kunnissa, mutta hinta asiakkaalle 

saa olla maksimissaan lain määrittelemän hin-

nan verran (Finlex, 2018). Eri alueiden suori-

tekohtaisia hintoja ei ollut mahdollista hakea 

tähän tutkimukseen johtuen tutkimuksen tii-

viistä aikataulusta. Lisäksi tiedon liittäminen 

juuri oikeille vuosille ja kirjauksille olisi vienyt 

huomattavan määrän aikaa. Näin ollen tutki-

muksessa päädyttiin tekemään suuntaa antava 

kuntahinnasto hyödyntäen käytettävissä ole-

vaa dataa.  

Harva asiakaskäynti ja kirjaus ovat samanlai-

sia, jolloin hinnat voivat vaihdella paljon jo 

erilaisten asiakaskäyntien vuoksi. Näitä eroa-

vaisuuksia harvoin kirjataan ylös, eikä sitä 

ollut mahdollista saada yhtenäisesti haettua 

tässäkään tutkimuskokonaisuudessa. Esimer-

kiksi erilaiset kuvantamiset ja laboratorioiden 

näytteidenotot eivät aina käy ilmi datakirjauk-

sista vaan ne sisältyvät välisuoritteina varsi-

naisiin asiointitapahtumamerkintöihin. Da-

toista saattoi puuttua myös käynnin kesto, 

diagnoosi, hoitava ammattiryhmä ja muuta 

tietoa, joka olisi auttanut osaltaan luomaan 

kattavampaa hinnastoa. 

Hinnaston määrittämisessä päädyttiin käyttä-

mään keskiarvoa, joka kuvaa hyvin keskimää-

räistä hintaa eri tapahtumille. Keskiarvohintaa 

käytettiin myös siksi, että datat sisälsivät kor-

keita ja matalia äärihintoja. Näin ollen tutki-

muksessa ei suljettu ääriarvoja pois hinnastoja 

tehdessä. Esimerkiksi korkeita hintoja esiintyy 

usein pitkäaikaisessa sairaanhoidossa ja voi-

daan olettaa, että jokaisessa kunnassa esiintyy 

tällaisia hoidettavia, muun muassa vanhusten 

hoidossa. Matalahintaisia tapahtumia taas 

ovat usein esimerkiksi puhelinsoitot ja neu-

vonta, ja niitäkin voidaan olettaa tapahtuneen, 

muun muassa jo aikaa varatessa. Näin ollen 

hinnasto on todella vain karkea arvio hoidon 

kustannuksista.  

file:///S:/it-digital_health/WHC%20data-analyysit/Loppuraporttipohja/SoteHinnasto.docx#_Liite_5:
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Hinnaston määrittäminen tehtiin JYTE-dataa 

hyödyntäen ryhmittelemällä eri sairaudet 

omiin luokkiinsa, kansantauteihin ja muihin 

tauteihin. Jaottelu tehtiin käyttäen Komulaisen 

ym. (2011) ICD-10 -koodiston diagnoosiluokkia 

sekä kansantautien luokittelua (kts. Liite 3). 

Luokittelu tauteihin eri diagnoosikoodistojen 

(ICPC-1, ICPC-2, ICD-10) kesken tehtiin Kvistin 

ja Savolaisen julkaisun (2012) avulla. 

Liitetiedostoihin 3 ja 4 on koottu miten eri 

taudit on kirjattu eri diagnoosikoodistoihin, 

sekä mitkä lisäkoodit viittaavat mihinkin kan-

santautiin, kun pysyväisdiagnoosi puuttui käy-

tetyistä datoista. Nämä lisäkoodit on poistettu 

ICD-10 tautiluokista, jotta sama koodi ei tulisi 

kahteen kertaan hinnastoon ja vääristäisi hin-

taa. Kansansairausryhmät olivat merkittävä 

tutkimuskohde kustannusanalyysilaskelmissa, 

minkä takia niille haettiin omat hintansa.  

Sairausryhmien lisäksi tehtiin kustannusmää-

ritteet eri ammattiryhmille. Ammattiryhmien 

jaottelun ollessa erilainen Hämeenlinnan ja 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen välillä (esim. 

erikoislääkäri, työterveyslääkäri, päivystyslää-

käri yms.), jaettiin ammattiryhmät karkeisiin 

ryhmiin, jotka nähdään taulukosta 1. Ammatti-

ryhmien yhteensovittaminen eri datojen kes-

ken löytyy liitteistä 1 ja 2.  

Hinnasto sairauksittain saatiin vain lääkäreille 

ja fysioterapeuteille. Muiden ammattiryhmien 

diagnoosien kirjaus oli niin puutteellista, ettei 

keskiarvolla saatu luotettavaa tulosta. Näiden 

ammattiryhmien hinnoittelussa käytettiin 

“standardihinnastoa” julkaisusta: Terveyden ja 

sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomes-

sa vuonna 2011 (Kapiainen ym., 2014, s. 27). 

Keskiarvohinta antoi kuitenkin melko hyvän 

hinnan sairauksittain lääkäri- ja fysioterapeut-

tikäynneille, kun sitä vertasi Kapiaisen, Väisä-

sen ja Haulan (2014, s.27) julkaisun hinnas-

toon ammattiryhmille.  

Hämeenlinnan data sisälsi asiointitiedon aino-

astaan perusterveydenhuollon (PTH) osalta. 

Tämän vuoksi JYTE-datasta jätettiin hinnaston 

määrityksessä erikoissairaanhoidon (ESH) 

asiointitiedot kokonaan pois.  

Hämeenlinnan data ei sisältänyt myöskään 

tietoa hoidon pituudesta, joten hinta määritet-

tiin ainoastaan yhden päivän mittaisille käyn-

neille. Lisäksi aineistosta poistettiin vielä nol-

lahintaiset asiointitapahtumat.   

Lisäksi hinta laskettiin vain yhden päivän mit-

taisille käynneille. Tämä johtui siitä, että Hä-

meenlinnan data ei sisältänyt hoidon pituuk-

sia. Myös nollahintaiset käynnit poistettiin 

hinnastoa laskiessa, koska kunnalle ei ole il-

maista käyntiä ja se olisi vääristänyt keskiar-

voa. JYTE-datasta toisin sanoen laskettiin kes-

kiarvo, ei-nollahintaisille ja yhden päivän mit-

taisille PTH hoitokäynneille. 

Hinnaston siirto Hämeenlinnan ja Kainuun 

datoihin onnistui jaottelemalla datat kuten 

JYTE-data: Vain PTH käynnit, yhden päivän 

mittaiset, ei-nollahintaiset.  

lääkärit 

terveydenhoitajat 

sairaanhoitajat 

muut 

ammattiryhmät 

fysioterapeutit 

hammaslääkärit 

suuhygienistit 

hammashoitajat. 

TAULUKKO 1: Ammattiryhmien jaottelu hinnas-

toon. 
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Lisäksi kansantaudit ja muut taudit eroteltiin 

datasta, joka olikin hieman haastavampaa kuin 

JYTE:ssä, koska Hämeenlinnan data sisälsi 

kahta eri diagnoosikoodistoa, ICD-10 ja  ICPC-

2. 

Kainuun data taas sisälsi diagnoosikoodit ICPC

-1, ICPC-2 ja ICD-10. ICPC-1 -jaottelu tehtiin 

Kvistin ja Savolaisen (2012) julkaisun sekä 

liitteen 4 avulla. Lisäksi Kainuun datassa hinta 

lisättiin vain sellaisille käynneille, joilla ei ollut 

aiempaa hintaa annettuna. Koska Kainuun 

datassa joissain käynneistä oli hinta, varmis-

tettiin näin, ettei hinta tullut kahteen kertaan 

yhdelle käynnille. 

Lisäksi Hämeenlinnan ja Kainuun ammatti-

ryhmäjaottelu täytyi tehdä samaan tyyliin kuin 

JYTE-datassa. Ammattiryhmien jaottelu pyrit-

tiin yhdistämään samankaltaisiksi, mutta täy-

sin samanlaisiksi niitä ei saatu datojen eroa-

vaisuuksien vuoksi. Ammattiryhmien yhteen-

sovittaminen eri datojen kesken löytyy liitteis-

tä 1 ja 2.  

Jatkoa ajatellen perinteisen kirjausdatan lisäk-

si olisi hyvä saada rinnalle käynnin kuvaus 

tekstimuotoisena. 

Näin saataisiin lisätietoa käynnistä ja asiak-

kaan diagnooseista. Lisäksi pysyväiskoodin 

saaminen kirjauksiin helpottaisi erilaisten py-

syväissairauksien, kuten kansansairauksien 

analysoinnissa. 

3.4                                                            

Käytetyt menetelmät 

Datojen analysointi tehtiin SPSS Modelerilla. 

Hämeenlinnan datan osalta datojen tyyppi ja 

muotoilu tehtiin Modelerin tietovirroissa, eikä 

alkuperäiseen dataan tehty muutoksia.  

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen ja Kainuun 

SOTE:n datoja oli jo esikäsitelty (mm. luokitte-

lut) aikaisemmissa hankkeissa muun muassa 

Excelillä, Power BI:llä sekä R:llä mutta analy-

soinnit tehtiin SPSS Modelerilla. 

Kuvassa 1 on esimerkki SPSS Moderilla teh-

dystä mallista. 

KUVA 1: SPSS Moderilla käytetty menetelmä. 
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Asiakasryhmien määrittely 

Kustannuslaskennan näkökulmasta tärkeää oli 

pystyä määrittämään asiakasryhmät, joiden 

hoidon ja palvelukokonaisuuksien järjestämi-

sestä ja tuottamisesta syntyy eniten kustan-

nuksia. Asiakasryhmien määrittelyä tehtiin 

sekä kirjallisuuteen perustuen että klusteroi-

malla käytössä olevaa aineistoa ja asiakasta-

pahtumia kustannusten näkökulmasta saman-

kaltaisiin ryhmiin. Suurin terveys- ja kustan-

nushyöty saataisiin aikaan vaikuttamalla kes-

keisimpiin asiakasryhmiin, joita olivat riski-

ryhmät, paljon palveluja käyttävät ja eri kan-

sansairausryhmiin kuuluvat. Seuraavassa ku-

vataan tarkemmin asiakasryhmien määrittä-

mistä aineistosta sekä kustannusten laskemi-

sen periaatteeita. 

Paljon palveluja käyttävät 

Paljon palveluja käyttävät on tunnistettu asia-

kasryhmäksi, joiden palveluista muodostuvat 

kustannukset kattavat yli 80 % terveyden-

huollon kokonaiskustannuksista (Leskelä ym. 

2013). Paljon palveluja tarvitsevien ja käyttä-

vien asiakkaiden tunnistamisen kriteereistä tai 

hoidon kustannuksista on kuitenkin vähän 

systemaattista tutkimusta (VTV 2017). 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää 

palveluita käyttävien asiakasryhmien kustan-

nuksia ja palveluiden käyttöä suhteessa mui-

hin asiakasryhmiin. Koska tämän asiakasryh-

män määrittelyä on tehty useilla tavoilla, teh-

tiin asiakasryhmän tunnistamisen tueksi kir-

jallisuuskatsaus aikaisempaan tutkimuskirjalli-

suuteen. Katsaus osoitti, että paljon palveluja 

tarvitsevista ei ole yksiselitteistä määritelmää. 

Käyntien perusteella monissa tutkimuksissa 

paljon palveluita tarvitseviksi on määritelty 

asiakkaat, joilla palvelutapahtumien alaraja on 

4–8 käyntiä vuodessa (mm. Jyväsjärvi ym. 

1998, Koskela ym. 2010, Ondler ym. 2014). 

Toisaalta ryhmä on voitu rajata suhteellisten 

osuuksien mukaan, esimerkiksi eniten palve-

luja käyttävänä kvartaalina tai ylimpänä 5–10 

prosenttina (Pymont ym. 2015, Jørgensen ym. 

2016). Määrittelyn luotettavuus tarkentuu, jos 

käytettävissä on seurantatietoja useammalta 

vuodelta ja palveluiden käytön tarve on toistu-

vaa. Paljon palveluita tarvitsevat voidaan raja-

ta myös kustannusten perusteella, mutta tästä 

tutkimustietoa oli saatavilla vähemmän 

(Ruohonen ym. 2016). 

JYTE-datassa paljon palveluja käyttävät pää-

dyttiin määrittelemään kustannusten perus-

teella. Lähtökohtana on, että tarkastelu teh-

dään kustannusten mukaan. Palvelujen käytön 

perusteella tehtävä jaottelu ei sovi, koska sosi-

aalihuollon palveluiden osalta ei ollut tietoa 

tapahtumien kestosta.  

Rajaus paljon palveluja käyttäviin tehtiin niin, 

että tämä ryhmä käytti 80 % kokonaiskuluis-

ta. Lisäksi ryhmäläisten tulisi täyttää kriteerit 

molempina vuosina 2013 ja 2014. Asiakkai-

den vuosikulujen rajaa laskettiin sille tasolle, 

että molempina vuosina rajan ylittävien koko-

naiskuluista tulisi 80 % kokonaiskuluista. Ra-

jaksi tuli yli 615 € vuodessa. Näin rajaamalla 

paljon käyttävien asiakkaiden lukumääräksi 

tuli 30 % kontaktissa olleista 138 00 asiak-

kaasta. Mikäli otettaisiin pelkästään kalleim-

mat 10 % asiakkaista kahden vuoden ajalta, 

heidän kustannuksensa olisivat 58% koko-

naiskuluista. 

Paljon käyttävistä noin 80 %:lla on kansan-

tautidiagnoosi (diagnoosien kattavuus 25 %). 

Vähän käyttävistä 40 %:lla on jo kansantauti-

diagnoosi. 

Kun paljon käyttävien ryhmä oli määritelty, 

kaikki asiakkaat ryhmiteltiin kansantautien 

mukaan. Mikäli JYTE-datassa asiakkaalla oli 

pää- tai sivudiagnooseissa maininta kansan-
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taudista, hänet merkittiin kyseisen kansantau-

din sairastajaksi.  

Kansansairaudet 

Tutkimuksessa tarkasteltiin keskeisimpien 

kansansairauksien asiakasryhmiä ja kustan-

nusten jakautumista. Asiakasryhmät rajattiin 

aineistosta erikoissairaanhoidon ICD-10 -diag-

noosikoodien sekä perusterveydenhuollon 

ICPC-2 -koodiston avulla. Tarkasteluun valitut 

kansantautiryhmät olivat ICD-10 -koodiston 

mukaan luokiteltuna seuraavat: 

1. Diabetes (E11–E14). 

2. Sydän- ja verisuonitaudit (I00–I99). 

3. Krooniset keuhkosairaudet (J23–J99). 

4. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (M00–

M99). 

5. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiri-

öt (F00–F99). 

6. Syöpätaudit (C00–D48). 

Näiden tautiryhmien sisällä tehtiin päädiag-

noosiluokissa joitakin tarkempia rajauksia, 

jotta saatiin mukaan mahdollisimman tarkasti 

pitkäaikaissairaudet, joihin elintavoilla ja -

olosuhteilla voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi 

keuhkosairauksien ryhmästä rajattiin pois 

akuutit infektiot ja oireet (J00–J22). 

Toisaalta diagnoosiluokkien ulkopuolelta haet-

tiin täydennyksiä muista diagnoosiryhmistä, 

mikäli oirekuva liittyi valittuihin kansansai-

rauksiin. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitau-

teihin sisällytettiin myös hermoston sairauk-

siin sisältyvät avoverenkiertohäiriöt (G45–46). 

Näin saatiin asiakasryhmiin sisällytettyä myös 

ne, joilla diagnoosi oli mahdollisesti annettu 

ennen aineistossa mukana olevaa hoitojaksoa, 

mutta diagnoositietojen perusteella hoidettiin 

kuitenkin tarkasteluun valittua sairautta (mm. 

Z86.7 asiakas, jolla on aikaisemmin esiintynyt 

verenkiertoelinten sairauksia). 

Jatkotarkasteluissa päädiagnoosiluokista teh-

tiin tarkempia analyyseja. Esimerkiksi muisti-

sairaudet rajattiin omaksi kokonaisuudeksi 

mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä 

KUVA 2: Asiakkaiden lukumäärät ja palvelujen käytön profiili kansantautien mukaan kategorisoituna. 
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(F00–F03), ja mukaan lisättiin Alzheimerin 

taudin ICD-10 koodit (G30–G32).  

Kansansairauksien osalta tarkasteltiin myös 

useaa kansansairautta sairastavien asiakkai-

den ryhmiä ja kustannuskertymiä. Jokaisen 

asiakkaan osalta määritettiin eri kansansai-

rauksien määrät. Asiakkaat jaettiin tämän jäl-

keen lukumäärän mukaisesti ryhmiin ja jokai-

sen ryhmän osalta laskettiin yhteenlaskettu 

vuosikustannus. Samalla eriteltiin, paljonko 

ryhmän vuosikustannuksista tulee paljon käyt-

tävien ryhmään kuuluvilta.  

Kuvassa 2 edellisellä sivulla on esitetty asia-

kasmäärät eri kansantautien lukumäärän mu-

kaan kategorisoituna. Kuvassa pylväät kuvaa-

vat asiakkaiden lukumäärää. Pylväs on jaettu 

erikseen sekä paljon palveluja käyttäviin että 

normaali määrän palveluja käyttäviin. 

Kuvasta voidaan havaita paljon palveluja käyt-

tävien suhteellisen osuuden kasvavan kansan-

tautien lukumäärän kasvaessa. Useita kansan-

tauteja omaavien asiakkaiden lukumäärä on 

kuitenkin sitä vähäisempi, mitä useampia kan-

santauteja asiakkaalla on.  

Lähtöoletuksena oli, että kustannukset ovat 

sitä korkeammat mitä useampaa kansantautia 

asiakas sairastaa. Tämä pitää paikkansa yksi-

lötasolla mutta ryhmätasolla tilanne on päin-

vastainen. Tämä johtuu siitä, että kansansai-

rauksien määrän kasvaessa asiakasmäärät 

pienenevät merkittävästi. Näin ollen useaa 

kansansairautta sairastavien asiakkaiden ko-

konaiskustannukset eivät nouse yhtä kansan-

sairautta sairastavien kustannuksia suurem-

maksi (kuva 3). 

3.5 

Tulokset 

Nykytilan kustannusanalyyseissa tavoitteena 

oli määrittää eri alueiden kaikki SOTE-kustan-

nukset, jaotella se tämän jälkeen perustervey-

denhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaa-

lipalvelujen kustannuksiin ja edelleen asiakas-

ryhmä-, sairaus- ja palvelukokonaisuuskohtai-

siin kustannuskertymiin. Seuraavissa kuvissa 

KUVA 3: Kustannukset eri kansantautien lukumäärän mukaan esitettynä. 
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on esitettynä kustannusten jakautuminen sekä 

asiakasryhmittäin että palvelukokonaisuuksit-

tain eri alueilla. Kustannusten jakautumista 

tarkasteltiin päädiagnoosiluokkien ja palvelu-

tapahtumien mukaan. Keski-Suomen (JYTE) ja 

Kainuun alueiden aineistossa mukana analyy-

sissa olivat sekä erikoissairaanhoidon (ESH), 

perusterveydenhuollon (PTH) että sosiaalipal-

veluiden (SOS) kustannukset. Hämeenlinnan 

aineistossa käytettävissä olivat vain peruster-

veydenhuollon tapahtumatiedot, joille estimoi-

tiin kustannukset. Keski-Suomen alueella vuo-

KUVA 4: Kustannusten jakautuminen sairaus- ja palvelukokonaisuuskohtaisesti – JYTE. 

KUVA 5: Eri kansantautien kustannukset perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. 
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sien 2013–2014 kokonaiskustannukset olivat 

696 miljoonaa euroa, josta perusterveyden-

huollon osuus oli 182 miljoonaa euroa, erikois-

sairaanhoidon 263 miljoonaa euroa ja sosiaali-

palveluiden 250 miljoonaa euroa (kuva 4 si-

vulla 101). Huomattavaa oli, että perustervey-

denhuollon kustannuksista 77 prosenttia (141 

milj. €) kohdistui tapahtumiin, joille ei oltu 

KUVA 6:  Kustannusten jakautuminen sairaus- ja palvelukohtaisesti – Kainuun sote. 

KUVA 7: Kustannusten jakautuminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuluihin kan-

santautiryhmittäin.. 
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merkitty mitään diagnoosia. Erikoissairaan-

hoidossa vastaava osuus oli alle 5 prosenttia 

(12 milj. €). 

Päädiagnoosiluokkien vertailuissa terveyden-

huollon suurimmat kustannukset olivat mie-

lenterveyden -ja käyttäytymisen häiriöiden 

hoidossa, syöpähoidossa, sydän- ja verisuoni-

tautien hoidossa ja tuki- ja liikuntaelinsairauk-

sissa (kuva 5 sivulla 101). Sosiaalipalveluissa 

suurimmat kustannukset kohdistuivat tehos-

tettuun palveluasumiseen, kotihoitoon ja toi-

meentulotukeen.  

Kustannusten jakautuminen Kainuussa 

Tässä tutkimuksessa käytössä olleiden aineis-

tojen perusteella Kainuun kokonaiskustannuk-

set olivat 140 miljoonaa euroa, josta peruster-

veydenhuollon osuus oli 48 miljoonaa euroa, 

erikoissairaanhoidon 38 miljoonaa euroa ja 

sosiaalipalveluiden 34 miljoonaa euroa. Myös 

Kainuun alueella valtaosa perusterveydenhuol-

lon kustannustiedoista oli ilman diagnoosia (31 

milj. €, 65 %). %). JYTE:n kustannusjakau-

miin verrattuna, Kainuun erikoissairaanhoi-

don kustannuksista puuttui huomattavasti 

suurempi osuus. Sosiaalipalveluiden kustan-

nukset kohdistuivat suurelta osin kotihoitoon 

(31 milj. €, 91 %). 

Tarkasteltaessa tarkemmin kustannusten ja-

kautumista perusterveydenhuollon, erikoissai-

raanhoidon ja sosiaalipalvelujen osalta, voi-

daan havaita, että kustannusten osuudet eri 

palvelukokonaisuuksissa olivat melko lailla 

samansuuruiset. Vietäessä tarkastelu asiakas-

ryhmä- ja kansansairauskohtaiseen tarkaste-

luun, vaikeutuu analysointi huomattavasti. 

Kainuun SOTE:n datasta puuttuu suurin osa 

käyntisyistä/diagnooseista ja ilman tätä tietoa 

on kustannuksia mahdotonta kohdistaa oikeal-

le asiakasryhmälle. Tarkasteltaessa pelkkiä 

perusterveydenhuollon kustannuksia esille 

nousevat kansantaudeista tuki- ja liikuntaelin-

ten sairaudet, sydän- ja verisuonitaudit sekä 

diabetes (kuva 6). 

Kustannusten jakautuminen                      

Hämeenlinnassa 

Hämeenlinnan aineistosta tarkastelussa oli 

käytössä vain perusterveydenhuollon tapahtu-

matiedot, joiden kokonaiskustannukset olivat 

KUVA 8:  Kustannusten jakautuminen sairaus- ja palvelukohtaisesti – Hämeenlinna. 
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290 miljoonaa euroa. Näistä 77 prosentilla 

(226 milj. €). ei oltu merkitty diagnoosi- tai 

tapahtumatietoja (kuva 8). Vastaava osuus 

merkitsemättömiä tietoja oli myös JYTE-

aineistossa. 

Tarkasteltaessa kustannuksiltaan suurimpia 

kansantauteja Hämeenlinnan perusterveyden-

huollossa esille nousevat tuki- ja liikuntaelin-

ten sairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, mie-

lenterveys sekä diabetes (kuva 9). 

3.6                                                                

Pohdinta 

Tässä raportissa tarkasteltiin sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen kustannusten jakautumista 

asiakasryhmittäin ja palveluluokittain. Tutki-

mus toi esille useita aineistoihin liittyviä teki-

jöitä, jotka saattavat vaikuttaa havaittuihin 

tuloksiin. 

Keski-Suomen (JYTE), Kainuun ja Hämeenlin-

nan alueilta käytössä olivat vuosien 2013–2014 

sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteriaineistot, 

joista tehtiin asiakasryhmien määrittelyt diag-

noosikoodien mukaan ja liitettiin tapahtumiin 

kustannustiedot. Keski-Suomessa käytössä 

olivat alkuperäiset hintatiedot, mutta muilla 

alueilla jouduttiin käyttämään estimoituja hin-

toja. Lähtökohtaisesti aineistot erosivat myös 

siten, että Hämeenlinnassa tiedot koskivat 

ainoastaan perusterveydenhuoltoa ja Kainuus-

sa sekä Keski-Suomessa oli perusterveyden-

huollon tietojen lisäksi mukana myös erikois-

sairaanhoidon sekä sosiaalipalvelujen kustan-

nukset. 

Kustannusten välillä löytyi eroavaisuuksia ja 

lisäksi kustannusten kohdentaminen ei ollut 

ongelmatonta ja kaikilta osin edes mahdollista 

asiakasryhmäkohtaisella tasolla. Esimerkiksi 

Kainuun SOTE:n osalta erikoissairaanhoidon 

kontaktitiedoista puuttui suurimmasta osasta 

kustannustieto. Tämän tiedon puuttuminen 

aiheutti sen, että kustannuksia ei ollut mah-

dollista kuin pieneltä osin kohdentaa oikealle 

asiakasryhmälle.  Muita selittäviä tekijöitä 

eroavaisuuksiin saattavat olla: 

* Palveluintegraatio –> kustannusten 

erottaminen vaikeaa. 

* Kustannusten estimointi. 

KUVA 9: Perusterveydenhuollon kustannusten jakautuminen Hämeenlinnassa kansantautiryhmittäin. 



 Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa, Vol. 3 105 

* Erilaiset tavat kirjata. 

* Väestörakenne. 

Huomioitavaa on myös, että kerätty data on 

vuosilta 2013–2014. Tämän jälkeen käytännöt 

ovat muuttuneet joiltakin osin, esim. kirjaami-

sen tarkkuus on parantunut huomattavasti.  

Huolimatta positiivisesta kehityssuunnasta, on 

tarkempien analyysien mahdollistamiseksi 

tulevaisuudessa panostettava vielä entistä 

enemmän tiedon kattavaan kirjaamiseen sekä 

validiteettiin. Kirjaamiskäytäntöjen osalta kes-

keistä on kirjata rakenteellisessa muodossa 

erityisesti diagnoosi-, -käynti sekä toimenpide-

tiedot. Tämän lisäksi kustannusanalyysien nä-

kökulmasta suoritehintojen liittäminen jokai-

seen asiointitapahtumaan on oleellista. Nämä 

seikat mahdollistavat sosiaali- ja terveyden-

huollon prosessien luotettavan sekä tarkan 

vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden ar-

vioinnin.  

Väestön terveyden edistämisen näkökulmasta 

tulevaisuudessa on tärkeää panostaa entistä 

enemmän sellaisten analytiikkatyökalujen hyö-

dyntämiseen, jotka tuovat yhteen tietoja useis-

ta eri tietolähteistä ja mahdollistavat valtakun-

nallisesti ja paikallisesti kokonaiskuvan muo-

dostamisen järjestelmän toiminnasta (tehok-

kuudesta), kustannuksista, palveluiden käytös-

tä ja palvelutarpeista. Kokonaiskuvan saamista 

edistää, kun käytössä on useita väestötason 

mittareita ja voidaan tehdä vertailua riski-

indikaattoreista, alueen väestön tai asiakasseg-

mentin terveydentilasta sekä palvelujen käyt-

töasteesta ja tehokkuudesta. 

Mittareiden luotettavuutta tulee arvioida ja 

hyödyntää menetelmiä, jotka ottavat huomi-

oon väestön demografiset tekijät, sairastavuu-

den ja sosioekonomiset tekijät. Jatkossa on 

tarve yhtenäiselle mittaristolle, jolla arvioidaan 

esim. kansansairauksien hoitoprosessien vai-

kuttavuutta; ennaltaehkäisy, omahoito; hoito; 

kuntoutus 

SOTE-tietojen analysoinnin ja tiedolla johta-

misen työkalujen käytöllä mahdollistetaan: 

* Parhaiden käytäntöjen ja kehitystar-

peiden tunnistaminen vertailemalla eri 

alueita.  

* Paikallisten interventioiden tunnista-

minen, jotka vastaavat väestön tarpeita. 

* Arvioiden antaminen mahdollisten 

muutosten laajuudesta ja investointien 

tuotoista alueelliset ja tilannekohtaiset 

erot huomioiden. 

* Resurssien jakaminen eniten tarvitse-

ville alueille. 

* Ymmärryksen tuottaminen tervey-

denhuoltojärjestelmän toiminnasta ko-

konaisuudessaan käytettävissä olevilla 

resursseilla. 

Paljon palveluja tarvitsevat ovat yksi keskei-

nen asiakasryhmä, jonka asioiden hoitoon ja 

koordinointiin on tärkeää panostaa tulevai-

suudessa entistä enemmän. Paljon palveluja 

tarvitsevien osalta keskeisessä roolissa ovat 

muun muassa seuraavat tekijät: 

* Tunnistaminen ja tunnistamisen kri-

teerit. 

* Asiakassuunnitelman käyttöönotto 

(keskitetty koordinaatio). 

* Tietojen liikkuminen (parempi hoidon 

laatu ja vaikuttavuus). 
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4 .1                                                          

Tausta 

Hämeenlinnassa on otettu vuonna 

2012 käyttöön terveys- ja hoito-

suunnitelma, jonka tarkoituksena 

on toimia työkaluna pitkäaikais- ja monisairai-

den potilaiden hoidon suunnittelussa ja linjaa-

misessa. Hoitosuunnitelma perustuu terveys-

hyötymalliin (Chronic Care Model), jonka ke-

hittäjänä on amerikkalainen Edward H. Wag-

ner. Terveyshyötymallin keskeisenä ajatuksena 

on potilas- ja tiimikeskeinen, proaktiivinen, 

vuorovaikutteinen toiminta.  

Hämeenlinnassa hoitosuunnitelma tehdään 

potilaille, joilla on kaksi epätasapainossa ole-

vaa terveysongelmaa. Hoitosuunnitelman te-

kee hoitaja yhdessä potilaan kanssa, jonka jäl-

keen hoitosuunnitelma käy vielä lääkärillä hy-

väksyttävänä. Lääkäri tekee tämän lisäksi vielä 

toisen, lääketieteellisen hoitosuunnitelman. 

Hoitosuunnitelman teon yhteydessä potilaat 

saavat oman vastuuhoitajan, joilla on potilaan 

ensisijainen hoitovastuu. Vastuuhoitajat ovat 

potilaiden ensisijainen kontakti terveyden-

huollossa ja hoitoa koordinoiva taho. Tämä 

toimintamalli muuttaa siis myös lääkärien ja 

hoitajien työnjakoa. Varsinaisia vastaanotto-

käyntejä tässä uudessa toimintamallissa karsi-

taan yhteydenpidolla puhelimitse. Potilaalle 

tarjotaan lisäksi pääsy omaan hoitosuunnitel-

maansa verkon välityksellä. Hoitosuunnitel-

mamallin on tarkoitus muuttaa toimintaa po-

tilaslähtöiseksi ja proaktiiviseksi sekä tuottaa 

lyhyellä ja pidemmällä aikajänteellä niin ter-

veyshyötyjä kuin toiminnallista tehokkuutta-

kin.  

Tässä tutkimuksessa painopiste oli hoitosuun-

nitelman vaikuttavuuden analysoinnissa, josta 

ei vielä toistaiseksi ole ollut tarkempaa tarjolla 

tutkimustietoa. Tutkimuksen tavoitteena oli 

tarkastella erityisesti hoitosuunnitelmalla ai-

kaansaatuja vaikutuksia potilaan terveydenti-

laan (riskitasot ja terveysindikaattorit) sekä 

palveluiden käyttöön. Terveydellistä kokonais-

tilannetta arvioitiin FINRISK-mittarin avulla. 

Kustannusvaikutuksia arvioitiin puolestaan 

kontaktikohtaisesti tehdyillä suoritehintamää-

rityksillä. Tehdyt analyysit osoittivat hoito-

suunnitelman avulla saavutettavan selkeitä 

positiivisia vaikutuksia sekä terveyteen että 

palvelujen käytön kustannuksiin pidemmällä 

aikavälillä. 

Artikkelin ovat kirjoittaneet Jari Korpela ja 

Toni Ruohonen. 

4.2                                                          

Käytetty aineisto  

Analyysia varten kerättiin tieto Hämeenlinnan 

terveysaseman asiakkaiden asioinnista perus-

terveydenhuollon palveluissa (kaikki kontakti-

tieto), tehdyistä mittauksista ja terveysriskien 

indikaattoreista sekä hoitosuunnitelman teko-

hetkestä vuosilta 2012–2016. Kerättävän tie-

LUKU 4 

Terveyshyötymalliin perustuvan                         

hoitosuunnitelman vaikutus yksilön terveyteen 

ja kustannuksiin Hämeenlinnassa 2012–2016 
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don määrityksestä sekä poiminnasta vastasivat 

Risto Mäkinen, Ilona Rönkkö sekä Sami Kivi-

harju. 

Kerätty kontaktiaineisto sisälsi seuraavat tie-

dot: 

* Päiväys. 

* Kontaktilaji. 

* Ammattiryhmä. 

* Suorittaja. 

* Ikä hetkellä. 

* Sukupuoli. 

* Hoitajan ammatti. 

* Yksikkö. 

* Kunta. 

* ICPC2-koodi. 

* ICPC10-koodi. 

Terveys- ja riski-indikaattoreista tietoa oli käy-

tettävissä seuraavilta osin:  

* Painoindeksi. 

* Tupakointi. 

* Verenpaine (ylä- ja alapaine). 

* LD. 

* HDL. 

* Kokonaiskolesteroli. 

* Depressio (BDI). 

* Alkoholi (audit). 

* Pitkäaikaisverensokeri. 

* Karies (D).  

* Parodontiitti (CPI). 

* Ikä. 

* Sukupuoli. 

Hoitosuunnitelmista saatiin tiedot:  

* Kenelle tehty. 

* Päiväys. 

Hämeenlinnan aineisto oli kattava ja erityisesti 

terveysvaikutusten arviointiin oli käytössä 

kaikki tärkeimmät terveysindikaattorit. Koska 

tarkoituksena oli arvioida myös toiminnan 

tehokkuutta ja kustannusvaikutuksia, tarvit-

tiin edellä mainittujen kontaktien osalta myös 

tieto suoritekohtaisista hinnoista. Tätä tarvit-

tavaa hintatietoa ei ollut aineistossa suoraan 

saatavilla, joten hintatiedot määritettiin erik-

seen perustuen sekä muista tietolähteistä las-

kettuun tietoon että julkaisuista kerättyihin 

määritteisiin.  

Kontaktien osalta (pl. puhelut) suoritehintojen 

määrityksessä hyödynnettiin Jyväskylän yh-

teistoiminta-alueen (JYTE) aineistoa. Jyväsky-

län yhteistoiminta-alueen datasta suoritteiden 

hinta-arviot tehtiin käyttäen ammattiluokkien 

pääryhmiä (ammattiluokitus): hammaslääkä-

ri, lääkäri, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, 

fysioterapeutti, muu hoitaja, suuhygienisti, 

hammashoitajat. Laskennassa käytetyt kes-

kiarvohinnat ovat kuvattuna kuvassa 1 seuraa-

valla sivulla. 

Puheluiden osalta hinnat määritettiin perustu-

en Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teke-

mään raporttiin ”Terveydenhuollon yksikkö-

kustannukset Suomessa vuonna 2011”. Ra-

portti on julkaistu vuonna 2014 ja siinä on 

kuvattuna terveys- ja sosiaalipalvelujen yksik-

kökustannukset yhteen lähteeseen. Raportissa 

eri ammattiryhmien keskimääräiset puhelujen 

hinnat olivat seuraavat:   

* Lääkäri 26 €. 

* Sairaanhoitaja 12 €. 

* Terveydenhoitaja 13 €. 

* Muu ammattiryhmä 19 €. 

4.3                                                                  

Käytetyt menetelmät  

Datan analysoinnissa käytettiin pääasiallisesti 

IBM:n SPSS Modeler työkalua. SPSS Modele-

rilla alkuperäistä dataa (.tsv) käsiteltiin graafi-

sessa liittymässä tietovirtoina. Jos alkuperäi-
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nen data vaihtuu tai muuttuu, voidaan valmii-

ta tietovirtoja käyttää sellaisenaan ilman muu-

toksia. SPSS Modelerin perimmäinen idea on 

graafinen ison tiedon käsittely ilman kokora-

joituksia suurella suorituskyvyllä. 

Modeler nimi tulee automaattisista koneoppi-

misosista (machine learning), jotka pyrkivät 

automaattisesti valitsemaan sopivan algorit-

min ja optimoimaan valitun mallin käytön. 

Ehdotettua mallia voidaan lisäksi muokata 

tarkemmaksi. Muokkausta voidaan säädellä 

valikoilla ilman komentorivikäskyjä. Mikäli 

sopiva malli kuvaa riittävän tarkasti datan 

käyttäytymistä, luodusta mallista saadaan teh-

tyä ennustava malli datalle. Tutkimuksessa 

käytettiin virtoja ja automaattisia analyysejä 

etsittäessä vastausta tutkimuksen kysymyk-

siin. 

4.4                                                          

Hankkeen toteutus 

Tutkimus toteutettiin osana Business Finlan-

din rahoittamaa Watson Health Cloud -projek-

tia, jossa selvitettiin suomalaisessa terveyden-

huollossa käytettyjä tekoälymenetelmiä sekä 

IBM Watson tekoälyn mahdollisuuksia suoma-

laisessa terveydenhuollossa. 

Analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa määri-

tettiin tarkasteluasetelma hoitosuunnitelman 

vaikuttavuuden arvioimiseksi. Tavoitteena oli 

tarkastella hoitosuunnitelmalla syntyviä vai-

kutuksia asiakkaiden terveyteen sekä palvelu-

jen käyttöön ja kustannuksiin (toiminnalliset 

vaikutukset). Hoitosuunnitelman teon yhtey-

dessä suoritetaan aina lähtöarvojen mittaus, 

joten tämä viimeisin mittaustulos valittiin läh-

töarvoksi terveysvaikuttavuuden arvioinnin 

osalta. 

Palvelujen käytön muutosta arvioitaessa tar-

vittiin tietoa palvelukäyttäytymisestä hieman 

pidemmältä jaksolta. Pelkkä viimeaikaisten 

palvelujen käyttö ei tarjoa tarpeeksi kattavaa 

kuvaa kokonaisvaltaisesta palvelujen käytöstä, 

joten tieto hoitosuunnitelmaa edeltävästä ti-

lanteesta kerättiin jokaisen asiakkaan osalta 

edeltävältä vuoden jaksolta. Sekä terveysindi-

KUVA 1: Ammattiryhmäkohtaiset suoritehinnat (pl. puhelut). 
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kaattorien että palvelujen käytön muutosta 

seurattiin vuoden jaksoissa hoitosuunnitelman 

tekohetkestä eteenpäin.  

Hoitosuunnitelmia vuosilta 2012-2016 löytyi 

yhteensä 1522 kpl. Eniten hoitosuunnitelmia 

oli tehty vuonna 2012, jolloin hoitosuunnitel-

ma otettiin käyttöön. Sen jälkeen hoitosuunni-

telmia oli tehty asiakkaille tasaisemmin. Hoito-

suunnitelmien jakautuminen vuosille 2012-

2016 on kuvattu tarkemmin kuvassa 2. Ter-

veysindikaattoritiedon osalta lähtöarvot saatiin 

hoitosuunnitelman yhteydessä tehtyjen mit-

tausten perusteella. Tämä mahdollisti kaikkien 

hoitosuunnitelmien sisällyttämisen mukaan 

analyysiin. Palvelujen käytön osalta vaadittiin 

vuoden ajanjakso ennen hoitosuunnitelman 

tekohetkeä, mahdollistaen vain niiden asiak-

kaiden sisällyttämisen tarkasteluun, joille hoi-

tosuunnitelma oli tehty aikaisintaan vuonna 

2013. 

Hoitosuunnitelman saaneiden asiakkaiden 

lisäksi tarkastelussa oli myös muun väestön 

osalta se ryhmä, jolle oli tehty mittauksia tar-

kasteluajanjakson aikana. Tämä ryhmä toimi 

arvioinnissa verrokkiryhmänä riskitekijöiden 

muutokselle ja hoitosuunnitelman vaikutta-

vuuden arvioinnille.  

Tarkasteltaessa koko väestöä voidaan havaita, 

että keskimäärin kolmannekselle väestöstä on 

tehty jokin mittaus. Kuvassa 3 on esitetty mi-

tattujen henkilöiden lukumäärä kussakin ris-

KUVA 2: Tehdyt hoitosuunnitelmat vuosina 2012–2016. 

KUVA 3: Mitattujen ja riskiarvon ylittävien henkilöiden lukumäärät riskitekijöittäin. 
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kitekijässä viiden vuoden ajalta. Yksikin mit-

taus viiden vuoden aikana luokittelee henkilön 

mitatuksi tuolla riskiarvolla. Riskiarvon ylittä-

vien henkilöiden lukumäärä on esitetty mitat-

tujen määrän yhteydessä punaisella värillä.   

4.5                                                                   

Yksittäisten riskien                                

vaikutus kontakteihin 

Arvioitaessa sekä hoitosuunnitelman terveys-

vaikuttavuutta että toiminnallista vaikutta-

vuutta on keskeistä tarkastella riskitekijöiden 

ja palvelujen käytön välistä korrelaatiota. Tar-

kasteltaessa riskitekijöiden vaikutusta palvelu-

jen käyttöön yksittäin, voidaan havaita, että 

tietyillä riskiarvoilla näyttäisi olevan selkeä 

vaikutus kontaktien lukumäärään. 

Vaikka yksittäinen riskitekijä ei välttämättä ole 

ainoa kontaktien lukumäärään vaikuttava teki-

jä (useamman riskin asiakkaat), sen vaikutus 

on todennettavissa muista tekijöistä riippu-

matta. Riskiarvon vaikutus kontaktien luku-

määrään on laskettu keräämällä kaikkien mi-

tattujen asiakkaiden kontaktit sekä mittausar-

vot vuosittain. Näistä vuosittaisista lukemista 

on laskettu kontaktien mediaani kullekin ris-

kiarvolle. Ensimmäisenä riskitekijänä tarkas-

teltiin masentuneisuutta. Masentuneisuus ar-

vioidaan 21 kohtaisella kyselyllä. Pisteytys ma-

sentuneisuuden arviointiin on seuraavanlai-

nen: 0–12 pistettä (normaali), 13–18 pistettä 

(lievä masennus), 19–29 pistettä (kohtalainen 

tai keskivaikea masennus), 30 pistettä tai yli 

(vaikea masennus). Tarkasteltaessa kontaktien 

määrä suhteessa saatuihin pisteisiin, ei ma-

sentuneisuudella näyttäisi olevan suurta vai-

kutusta kontaktien lukumäärään. 

Toisena riskitekijänä tarkasteltiin painoindek-

siä (BMI). Painoindeksillä on selkeä vaikutus 

kontaktien lukumäärään (kuva 4). Mitä suu-

rempi painoindeksi on, sitä enemmän on kon-

takteja terveydenhuollossa. Kasvu on lähes 

lineaarista. Sairaalloisen lihavan (40 tai yli) 

kontaktimäärä normaalipainoiseen verrattuna 

on lähes kaksinkertainen vuositasolla.  

Kolmantena riskitekijänä tarkasteltiin veren-

sokeria. Veren sokeriarvon ylittäessä 50 on 

terveydenhuollon kontaktien määrä suhteelli-

sen vakio vuositasolla. Vasta arvon noustessa 

poikkeuksellisen suureksi, saattavat myös 

KUVA 4: Painoindeksin vaikutus terveydenhuollon kontaktien määrään. 



 Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa, Vol. 3 111 

KUVA 5: Verensokerin vaikutus terveydenhuollon 

kontaktien määrään.  

KUVA 6: Huonon kolesterolin vaikutus terveyden-

huollon kontaktien määrään 

KUVA 7: Kokonaiskolesterolin vaikutus terveyden-

huollon kontaktien määrään. 

KUVA 8: Hyvän kolesterolin vaikutus terveyden-

huollon kontaktien määrään. 

KUVA 9: Karieksen vaikutus terveydenhuollon kon-

taktien määrään. 

KUVA 10: Ientulehduksen vaikutus terveydenhuol-

lon kontaktien määrään. 

KUVA 12: Asiakasmäärät eri riskitekijäkategoriois-

sa. 

KUVA 11: Alkoholin vaikutus terveydenhuollon kon-

taktien määrään. 
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kontaktien määrät kasvaa huomattavasti suu-

remmiksi (kuva 5). Neljäntenä riskitekijänä 

tarkasteltiin huonoa kolesterolia. Huonon ko-

lesterolin (LDL) osalta voidaan havaita, että 

arvojen kasvaessa kontaktien määrä keski-

määrin laskee (kuva 6). Mahdollinen jo aloitet-

tu hoito saattaa vaikuttaa kontaktien vähene-

miseen. 

Viidentenä riskitekijänä tarkasteltiin kokonais-

kolesterolia. Kokonaiskolesterolin osalta on 

havaittavissa sama trendi kuin huonon kole-

sterolin osalta eli arvojen noustessa kontaktien 

määrässä on havaittavissa keskimäärin laskua 

(kuva 7).  

Kuudentena riskitekijänä tarkasteltiin hyvää 

kolesterolia (HDL). HDL:n vaikutus oli sama-

nainen kuin huonon kolesterolin ja kokonais-

kolesterolin. Kolesteroliarvojen arvojen kasva-

essa laskee kontaktien lukumäärä (kuva 8). 

Seitsemäntenä riskitekijänä tarkastelun alla oli 

Karies (hammasmätä, hampaiden reikiintymi-

nen). Hampaiden reikiintymisen osalta trendi 

on varsin luontainen eli reikiintyminen kasvat-

taa kontaktien lukumäärää (kuva 9).  

Kahdeksas tarkastelussa ollut riskitekijä oli 

ientulehdus. Ientulehduksen määrä samoin 

kuin hampaiden reikiintymisen kasvu luonnol-

lisesti lisää kontaktien lukumäärää (kuva 10). 

Yhdeksäntenä ja viimeisenä riskitekijänä tar-

kasteltiin alkoholin käyttöä. Alkoholin käytön 

määritys tapahtuu Audit -kyselyllä, jonka tulos 

pisteytetään ja pisteiden perusteella jaetaan 

asiakkaat eri riskiryhmiin. Alkoholin kulutuk-

sessa pisteiden määrän kasvaessa myös kon-

taktien määrä kasvaa (kuva 11). Tämä koros-

tuu erityisesti pisteiden noustessa yli kuuden. 

Riskiarvojen ja kontaktien määrän välillä oli 

havaittavissa selvä korrelaatio suurimassa 

osassa riskitekijöitä. Kun riskiarvot kasvavat, 

kasvavat myös kontaktimäärät terveydenhuol-

lossa (pl. kolesteroli). Suurella osalla on kui-

tenkin useampia kuin yksi riskitekijä ja näiden 

riskitekijöiden muutosten yhteisvaikutus on 

ensiarvoisen tärkeä arvioida. Seuraavassa tar-

kastellaankin vielä tarkemmin moniriskisyy-

den vaikutusta terveydenhuollon kontaktien 

määrään.  

4.6                                                                 

Moniriskisyys 

Kokonaisriskin laskeminen ei ole yksiselitteis-

tä ja helppoa. Erittelemättä moniriskisiltä, 

mitä riskiyhdistelmiä heillä on, voidaan kui-

tenkin tutkia korrelaatiota moniriskisyyden ja 

kontaktien välillä.  

Kuvassa 12 on esitetty mitatuista arvoista ris-

kin ylittäneiden asiakkaiden lukumäärät eri-

teltynä ryhmiin, sen mukaan monessako riski-

tekijässä asiakkaalla tulee riskiarvon ylitys. 

Kuten kuvasta voidaan havaita, on yli puolella 

mitatusta useampi kuin yksi riskiarvo ylitty-

nyt. 

Tarkasteltaessa riskiarvojen määrän vaikutus-

ta kertyneisiin kontakteihin voidaan huomata, 

että mitä useampi riskiarvo ylittyy, niin sitä 

enemmän kontakteja kertyy (kuva 13). Tulkin-

nassa pitää tosin huomioida eri kategorioihin 

kuuluvien asiakkaiden määrät laskettaessa 

kokonaiskontaktimääriä vuositasolla. Vaikka 

kuuden riskin ylittävillä onkin eniten kontak-

teja, heidän osuutensa on todella pieni. Näin 

ollen tämän ryhmän kokonaiskontaktimäärä 

on siis myös pieni.  

Analysoitaessa keskimääräistä riskitekijöiden 

määrää ikäluokittain voidaan havaita, että 

ylitettyjen indikaattorien lukumäärä vaihtelee 

jonkun verran eri ikäryhmissä. Keskimäärin 

eniten ylitettyjä riskejä on 50–70 -vuotiailla 

(kuva 14). Tuona aikana keskimääräinen riski-
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KUVA 13: Asiakaskohtaisen eri riskitekijöiden vai-

kutus terveydenhuollon kontaktimäärään. 

KUVA 14: Riskiarvojen ylitysten luumäärä eri ikäi-

sillä asiakkailla. 

KUVA 15: Useamman eri riskin omaavien kontakti-

määrät 5 vuodessa. 

KUVA 16: FINRISK arvon muutos miehillä neljän 

vuoden aikana sekä hoitosuunnitelman saaneiden 

että vertailuryhmän osalta. 

KUVA 19: Hoitajakäyntien ja kontaktien määrä 

ennen ja jälkeen hoitosuunnitelman käyttöönoton. 

KUVA 17: FINRISK arvon muutos naisilla neljän 

vuoden aikana sekä hoitosuunnitelman saaneiden 

että vertailuryhmän osalta. 

KUVA 18: Keskimääräinen lääkärikontaktien määrä 

ennen ja jälkeen hoitosuunnitelman teon. 
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luokkien määrä (joissa arvot ovat liian korke-

at) kasvaa yli kahden. 70 ikävuoden jälkeen 

keskimääräinen riskien ylitysten lukumäärä 

kääntyy laskuun. Tähän vaikuttaa mahdollises-

ti useiden riskien ylittäjien poistuminen henki-

lötiedoista.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että riskiarvojen 

usea ylitys näyttäisi lisäävän keskimäärin kon-

taktien lukumäärää. Lisäys näyttää olevan vali-

tuilla riskeillä lineaarinen. Kuvassa 15 on ku-

vattuna keskimääräinen kontaktien lukumäärä 

suhteessa asiakkaalla oleviin riskiarvon ylittä-

viin indikaattoreihin. Jos asiakkaalla on kolme 

riski-indikaattoria yli suosituksen, hänellä on 

keskimäärin 130 kontaktia viidessä vuodessa. 

4.7                                                                  

Hoitosuunnitelman vaikuttavuus 

Hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioitaessa 

haluttiin selvittää miten vaikutukset konkreti-

soituvat ja muuttuvat useamman vuoden aika-

na. Terveysvaikutuksia arvioitaessa lähtökoh-

tainen oletus on, että arvot eivät lyhyellä aika-

välillä vielä kovin merkittävästi muutu vaan 

koordinoidun hoidon edetessä vaikutukset 

alkavat näkymään ja konkretisoitumaan vasta 

pidemmällä aikavälillä.    

Hoitosuunnitelman tiedoissa ei ollut mainin-

taa, mitä asiakkaan ongelmaa on hoidettu eli 

mikä/mitkä riskiarvoista ovat koholla. Tämän 

vuoksi vaikutusten arviointiin valittiin hoito-

suunniteltujen ryhmiä, joilla jokin riskiarvo oli 

yli suositellun. Hoitosuunnitelma oli tehty run-

saalle 1500 asiakkaalle ja vain osalla riskiarvot 

ylittyivät, joten otanta ei ollut kovin suuri arvi-

oitaessa terveysvaikuttavuutta. 

Vertailtaessa painoindeksin (BMI) ja systolisen 

verenpaineen (RRsys) muutosta keskimäärin 

kaikilla hoitosuunnitelluilla potilailla, joilla 

BMI oli yli 30 tai systolinen verenpaine yli 130. 

Näillä asiakkailla oli neljän vuoden jälkeen 

painoindeksissä keskimäärin 0,7 yksikön lasku 

ja systolisessa verenpaineessa 12 yksikön las-

ku. 

Koska yksittäisen riskin arviointi ei vielä tar-

joa kokonaisvaltaista tietoa asiakkaan tervey-

den muutoksesta ja kokonaisvaltaisesta hyvin-

voinnista, tärkeää oli arvioida tietyllä tasolla 

asiakkaan kokonaisriskiä. Kokonaisriskiä arvi-

oitaessa käytettiin FINRISK-mittaria, joka si-

sälsi mahdollisimman monta riski-

indikaattoria. Riskitekijöistä olivat mukana 

ikä, sukupuoli, kokonaiskolesteroli, HDL, sys-

tolinen verenpaine sekä tupakointi. Huomatta-

vaa on, että kaikissa vaikuttavuusvertailuissa 

on käytetty dataa, joka sisältää vain peruster-

veydenhuollon tiedot. Useissa tapauksissa tar-

vitaan vaativampaa hoitoa, joka ei näy perus-

terveydenhuollon tiedoissa. Samoin erikoissai-

raanhoidon toimenpiteet vaativat perustervey-

denhuollon puolella tapahtuvaa esivalmiste-

lua. 

Tarkasteltaessa FINRISK muutosta voitiin ha-

vaita, että se ei ollut selkeästi pienenevä mutta 

asiakkaiden ikääntyminen lisäsi FINRISK-

arvoa vuosittain, jos muut arvot pysyivät 

muuttumattomina. Verrattaessa asiakkaita, 

joille oli tehty hoitosuunnitelma asiakkaisiin, 

joille ei oltu tehty hoitosuunnitelmaa 

(vastaavan ikäiset asiakkaat ja lähtöarvot riski

-indikaattoreissa olivat vastaavat), saavutettu 

etu terveydessä oli merkittävä.  

Kuvissa 16 ja 17 on kuvattuna miesten ja nais-

ten FINRISKin muutos neljän vuoden aikana. 

Vaaleampi viiva kuvaa vertailuryhmän arvoja 

ja tummempi viiva hoitosuunnitelman saanei-

den asiakkaiden arvoja. Vertailuryhmässä oli 

hoitosuunnitelman saaneiden asiakkaiden 

kanssa saman ikäisten ryhmä, jolle ei ollut 

erityistä hoitosuunnitelmaa. Hoitosuunnitel-
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man lähtötilanne alkaa nollasta. Kuvista voi-

daan havaita, että toisena vuonna ero vertailu-

ryhmään pienenee, mutta pidemmällä neljän 

vuoden jaksolla hoitosuunniteltujen arvot al-

kavat erottua parempina.  

FINRISK mittarin lisäksi mukaan olisi mahdol-

lista ottaa FINDRISK-mittari, joka kuvaa myös 

10 vuoden diabetesriskiä. Tämä mahdollistaisi 

vielä useamman riskitekijän mukaan ottami-

sen tarkasteluun arvioitaessa kattavampaa 

kokonaisriskiä. Toinen tarkastelutapa olisi 

diagnoosien hyödyntäminen arvioitaessa mitä 

riskitekijöitä on ilmeisesti hoidettu asiakkaalla. 

Siinä tapauksessa ehdottomana vaatimuksena 

olisi diagnoositietojen hyvä kattavuus. Tämän-

hetkinen rakenteisen kirjaamisen taso diag-

noosien osalta ei vielä ole tarpeeksi hyvällä 

tasolla tämän tiedon hyödyntämistä ajatellen. 

Hoitosuunnitelman vaikutus kontakteihin 

Hoitosuunnitelman tekemisen lähtökohtana oli 

oletus, että se muuttaa asiakkaan hoidon tapaa 

tehokkaampaan suuntaan ja tällä tavoin vä-

hentää potilaan kontaktien määrää (tai ainakin 

muuttaa sen sisältöä). Arvioitaessa hoitosuun-

nitelman vaikuttavuutta kustannuksiin ja kon-

taktien määrään, poimittiin kerätystä aineis-

tosta asiakkaan hoitosuunnitelman päiväystä 

edeltävä vuoden jakso sekä hoitosuunnitelmaa 

seuraavat vuoden jaksot. Näitä vuosittaisia 

kontaktimääriä vertailtiin keskenään. Aineis-

toon kokonaiskattavuus oli viisi vuotta. Johtu-

en tarvittavista määritteistä ennen ja jälkeen 

tarkastelulle oli asiakaskohtaisessa tarkastelu-

jaksossa parhaimmillaan kokonaisia vuosia 

yksi ennen ja kolme vuotta jälkeen hoitosuun-

nitelman teon.  

Kontaktien osalta haettiin käyntimäärien jaot-

telut kontaktityyppien mukaan. Tämä mahdol-

listi hoitoprofiilin muuttumisen arvioinnin. 

Lääkäri- ja hoitajakäyntien määrässä neljän 

vuoden aikana hoitosuunnitelman saaneiden 

tilanne parani selvästi. Kuvassa 18 on esitetty 

keskimääräiset lääkärikontaktit vuosi ennen 

hoitosuunnitelmaa ja hoitosuunnitelman jäl-

keisissä vuoden jaksoissa. Kontaktien määrä 

(sininen) lisääntyy, mutta profiilimuutoksesta 

johtuen fyysiset lääkärillä käynnit (punainen) 

ovat vähentyneet. 

Vastaavasti hoitajakontakteissa kontaktien 

määrässä oli vielä isompi kasvu, mutta hoita-

jan tapaamiset kuitenkin vähenivät (kuva 19). 

Sekä lääkärien että hoitajien kontakteissa on 

tapahtunut profiilimuutos. Hoitosuunnitelman 

käyttöönottovaiheessa tehty toiminnallinen 

muutos on hyvin todennettavissa näiden ana-

lyysien perusteella. Hoitosuunnitelman saa-

neilla asiakkailla ensisijainen perusterveyden-

huollon kontakti on hoitaja, joka koordinoi 

toimintaa. Hoitosuunnitelmamallissa tavoit-

teena oli lisäksi lisätä puhelinohjausta. Tämän 

nousee myös tuloksissa selvästi esille. Kysei-

sellä toiminnanmuutoksella oli tarkoitus te-

hokkuuden lisäksi alentaa myös kustannuksia. 

Hoitosuunnitelman vaikutuksia kustannuksia 

tarkastellaan seuraavassa kappaleessa tarkem-

min. 

Hoitosuunnitelman vaikutus kustannuksiin 

Kustannukset laskettiin hoitosuunnitelluille 

asiakkaille vuosi ennen hoitosuunnitelmaa ja 

hoitosuunnitelman jälkeisille 12 kk jaksoille. 

Kuvassa 20 on esitetty asiakaskohtaiset kus-

tannukset ennen ja jälkeen hoitosuunnitelman 

teon. Vuosi ennen hoitosuunnitelmaa asiakas-

kohtaiset kustannukset olivat 1644 €. Kolman-

tena vuonna hoitosuunnitelman jälkeen asiak-

kaiden vuosikulut olivat 1310 €. 

Ensimmäisenä vuotena hoitosuunnitelman 

teon jälkeen kustannukset olivat lähteneet 

laskuun mutta suurin muutos tapahtui toisena 

vuotena, jolloin asiakaskohtaiset vuosikustan-
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nukset olivat laskeneet 19,5%. Kolmantena 

vuonna tapahtui vielä pientä laskua kustan-

nuksissa. Kaiken kaikkiaan kustannukset laski-

vat kolmen vuoden ajanjaksolla hoitosuunni-

telman tekemisen jälkeen 20,3%. Kustannus-

ten vuosittainen väheneminen on kuvattu tau-

lukossa 1. 

Laskettaessa säästöpotentiaalia koko Hämeen-

linnan osalta perustuen asiakaskohtaisen kus-

tannussäästöön (334€/asiakas), vuosittainen 

säästö kaikkien 1522 hoitosuunnitelman saa-

neen asiakkaan osalta on noin 508 000 €. Las-

kennat eivät sisällä välillisiä kustannuksia.  

Hoitosuunnitelman kokonaiskustannuksissa ei 

myöskään ole laskettu hoitosuunnitelman to-

teuttamisen ja ylläpidon ylimääräisiä kustan-

nuksia.  

4.8                                                            

Yhteenveto 

Analyysit osoittavat, että hoitosuunnitelmalla 

ja koordinoidulla hoidolla saadaan aikaan sel-

keitä positiivisia vaikutuksia sekä terveyteen 

että kustannuksiin.  Terveydellistä kokonaisti-

TAULUKKO 1: Kustannusten kehitys hoitosuunnitelman teon jälkeen. 

                  -1 v               + 1. v                + 2. v                 + 3. v 

Potilaan vuosikustannukset 1644 1550 1324 1310 

Muutos vuosi-kustannuksissa 0 -94 -320 -334 

KUVA 20: Asiakaskohtaiset vuosikustannukset ennen ja jälkeen hoitosuunnitelman teon. 
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lannetta arvioitiin FINRISK -mittarin avulla ja 

kustannusvaikutuksia kontaktiperusteisella 

suoritehinnastolla. Käytössä ollut viiden vuo-

den aineisto mahdollisti hoitosuunnitelman 

pitkäaikaisvaikutusten arvioinnin. Tämä oli 

ensiarvoisen tärkeää erityisesti terveyden ja 

riskimittareiden osalta sillä vaikutukset har-

voin alkavat näkyä terveydessä välittömästi 

tehtyjen toiminnallisten muutosten jälkeen.  

Useiden riskitekijöiden osalta havaittiin myös 

selkeä korrelaatio kontakteihin merkittävim-

pien riskitekijöiden osalta. Riskiarvojen las-

kiessa, laskivat myös kontaktien määrä. Ana-

lyyseissa oli selkeästi havaittavissa myös muu-

tos kontaktoinnin osalta. 

Hoitosuunnitelman periaatteiden mukaisesti 

puhelimitse tehtävä koordinointi lisääntyi ja 

vastaavasti fyysiset käynnit vähenivät. Myös 

asioinnissa lääkärien ja hoitajien välillä oli ha-

vaittavissa painopisteen muutos. 

Näillä havaituilla toiminnallisilla muutoksilla 

oli suora vaikutus myös kustannuksiin.  Asia-

kaskohtaiset kustannukset alenivat vuositasol-

la hieman yli 20%. Kaikkien hoitosuunnitel-

man saaneiden osalta tämä tarkoitti yli 

500 000 euron vuosittaista säästöä toiminnas-

sa. Tämä tarkastelu koski ainoastaan Hämeen-

linnaa. Skaalattaessa tämä toimintamalli kan-

salliselle tasolle, on terveyshyötymalliin poh-

jautuvalla hoitosuunnitelmalla saavutettavissa 

merkittävät positiiviset terveys- ja kustannus-

vaikutukset. 
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5 .1                                                           

Tausta 

Diabetes on yksi suomalaisten yleisim-

mistä kansantaudeista. Vuoden 2017 

arvion mukaan noin 550 000 suomalaista sai-

rastaa diabetesta (Diabetesliitto 2017). Diabee-

tikoiden määrä on lisääntynyt nopeasti vii-

meisten vuosikymmenten aikana, ja on ennus-

tettu, että vuoteen 2030 mennessä jo miljoona 

suomalaista sairastaa diabetesta. Myös diabe-

teksen hoidon kustannukset yhteiskunnalle 

ovat huomattavat, sillä diabeteksen arvioidaan 

aiheuttavan vuosittain yli kolmen miljardin 

euron kulut (Diabetesliitto 2017, Liite 1).  

Diabetes on monimuotoinen ja useaan alatyyp-

piin jakautuva sairaus, jonka puhkeamiseen 

vaikuttavat sekä perimä että elintavat. Tyypin 

2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä elämäntavat 

ovatkin keskeisessä asemassa. Elämäntapa-

muutokset voivat estää sairauden puhkeami-

sen myös silloin, kun riski on jo kohonnut. 

Suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusten 

mukaan korkean sairastumisriskin henkilöt 

voivat elämäntapamuutoksilla puolittaa tyypin 

2 diabetekseen sairastumisriskin (Knowler ym. 

2010, Lindström ym. 2013). 

Tyypin 2 diabetesta ehkäisevät elämäntavat 

tarkoittavat tupakoimattomuutta, säännöllistä 

liikuntaa, runsaasti kuituja, kohtuullisesti 

energiaa ja vähän tyydyttynyttä rasvaa sisältä-

vää ruokavaliota sekä laihduttamista, mikäli 

henkilö on ylipainoinen. Suomalaisista miehis-

tä 72 % on ylipainoisia tai lihavia ja naisista 

vastaava osuus on 63 %. Ylipaino lisää diabe-

teksen riskiä 2–4-kertaiseksi ja lihavuus seit-

semänkertaiseksi normaalipainoon verrattu-

na. Näin ollen huomattavalla osalla suomalai-

sista on kohonnut riski sairastua tyypin 2 dia-

betekseen. Väestötutkimusten mukaan noin 25 

prosentilla yli 30-vuotiaista suomalaisista on 

vähintään kohtalainen riski sairastua diabe-

tekseen (Lindström ym. 2018). 

Diabetesriskiä voidaan arvioida seulontaluon-

teisesti FINDRISK-mittarilla, joka kertoo alt-

tiudesta sairastua tyypin 2 diabetekseen seu-

raavan 10 vuoden aikana. Testi perustuu kah-

deksaan kysymykseen, jotka koskevat ikää, 

sukulaisten sairastamaa diabetesta, verenpai-

nelääkkeiden käyttöä, aikaisempaa sokeritasa-

painoa, painoindeksiä, vyötärönympärystä, 

liikuntatottumuksia ja kasvisten käyttöä 

(Lindström ym. 2003). 

Riskitestin pisteiden ollessa alle 7 riski on ma-

tala, eli vain noin yksi sadasta sairastuu. Riski-

pisteillä 7–11 riski on jonkin verran koholla eli 

noin yksi 25 sairastuu. Kohtalaisesta riskistä 

kertovat pisteet 12–14, jolloin noin joka kuu-

des sairastuu. Suuresta riskistä kertovat pis-

teet 15–20, missä noin joka kolmas sairastuu. 

Jos riskipisteet ylittävät 20, riski on huomatta-

van korkea ja noin joka toinen sairastuu 

(Lindström ym. 2003).  

Diabetes todetaan laboratoriomittauksilla joko 

mittaamalla veriplasmasta glukoosipitoisuus 

LUKU 5 

Tapahtumapohjainen simulaatio diabetesta      

ennaltaehkäisevien interventioiden                   

kustannusvaikutuksista  
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tai pitkäaikaissokeri eli HbA1c:n (Diabetes: 

Käypä hoito suositus 2018). HbA1c-arvo kuvaa 

keskimääräistä veren glukoosin määrää mit-

tausta edeltävän 2–8 viikon aikana. Diabetek-

sessa sokerin määrä veressä lisääntyy, jolloin 

osa sokerista tarttuu myös hemoglobiiniin. 

Näin ollen diabeetikoilla myös HbA1c-arvo 

nousee. HbA1c on yleinen ja käyttökelpoinen 

sokeritasapainon mittari. Toisaalta äkillisten 

oireiden yhteydessä HbA1c-arvo saattaa olla 

normaali, joten testi ei tunnista kaikkia riski-

henkilöitä. HbA1c:n perusteella diabetes tode-

taan, jos arvo ylittää 48 mmol/mol tai pro-

sentteina ilmaistuna 6,5 %. Diabeteksen esias-

teeseen eli prediabetekseen viittaavat HbA1c:n 

lukemat ovat yleensä välillä 5,7–6,4 % (Ame-

rican Diabetes Association 2018). 

Plasman glukoosipitoisuuden mittauksissa 

arvot indikoivat diabetesta, kun paastoarvo on 

vähintään 7 mmol/l tai sokerirasituskokeessa 

mitattu kahden tunnin arvo ylittää 11 mmol/l 

(Tyypin 2 diabetes: Käypä hoito suositus 

2018). 

Elämäntapamuutosten vaikuttavuus on diabe-

teksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa osoitettu 

useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä tutki-

muksissa (taulukko 1). Pysyvien elämäntapa-

muutosten toteuttaminen vaatii kuitenkin ko-

konaisvaltaista, pitkäaikaista ja intensiivistä 

tukea, johon käytettävissä olevat resurssit ovat 

rajalliset. 

Väestön ikääntymisen ja elämäntapoihin liitty-

vien riskitekijöiden kehityksen seurauksena 

pitkäaikaissairaiden määrän ennakoidaan kas-

vavan. Myös ennaltaehkäisevän elämäntapa-

ohjauksen ja sairauksien omahoidon ohjauk-

sen tarve tulee lisääntymään. Jotta ennaltaeh-

käiseviä palveluja voidaan tarjota mahdolli-

simman monille, ohjauksen järjestämiseen 

tarvitaan lisää resursseja ja uudenlaisia mene-

telmiä (Ibrahim ym. 2018). 

Tutkimus Interventio T2D-Riskin 

muutos* 

Seuranta-aika Sairastuvuus (100 

hlöä/vuosi: Interven-

tio/ Kontrolli) 

Tuomileh-

to ym. 

2001 

Elintapaohjaus, liikunta- ja 

ravitsemusohjelma 12kk 

-58 % 3 vuotta 3,7/7.6 

Lindström 

ym. 2006 

Elintapaohjaus, liikunta- ja 

ravitsemusohjelma 3–6 vuotta 

-43 % 7 vuotta 4,3/7,3 

Lindström 

ym. 2013 

Elintapaohjaus, liikunta- ja 
ravitsemusohjelma 3–6 vuotta 
+ seuranta 

-38 % 10 vuotta 4,5/7,2 

Knowler 

ym. 2009 

Elintapaohjaus, liikunta- ja 

ravitsemusohjelma + seuranta 

-34 % 10 vuotta 4,8/7,8 

Herman 

ym. 2013 

Elintapaohjaus, liikunta- ja 

ravitsemusohjelma 3 vuotta + 

seuranta 

-49 % 10 vuotta 2,7/5,2 

Li ym. 

2008 

Elintapaohjaus, liikunta- ja 

ravitsemusohjelma + seuranta 

20 vuotta 

-43 % 20 vuotta 7/11 

TAULUKKO 1: Interventioiden vaikutus tyypin 2 diabetes riskiin. (* = Osallistujat, joilla painonpudotus 

vähintään 5 %.). 
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Perinteiset tapaamisiin perustuvat yksilö- ja 

ryhmäohjausinterventiot ovat osoittautuneet 

tehokkaiksi tavoiksi ennaltaehkäistä tyypin 2 

diabetesta. Suomalaistutkimusten mukaan 

vuoden intensiivinen elämäntapainterventio ja 

sitä seuraava 3–6 vuotta kestävä ylläpidon tuki 

voi laskea korkean riskin henkilöillä diabetes-

riskiä 58 prosenttia seuraavan 3 vuoden ajalle 

(Taulukko 1). 

Vielä 10 vuoden kuluttua suhteellinen riski 

sairastua diabetekseen on keskimäärin 38 pro-

senttia matalampi kuin ilman elintapamuutok-

sia. Vastaavia havaintoja on saatu myös useista 

muista tutkimuksista. Painonpudotuksella on 

havaittu selkeä yhteys dia-betesriskin alene-

maan, sillä yhden prosentin lasku painossa 

laskee diabetesriskiä noin 10 prosenttia (Jasik 

ym. 2018). Vastaavan painonpudotuksen vai-

kutus HbA1c:n arvoon on noin 0,1 prosenttiyk-

sikköä (Gummesson ym. 2017). 

Elämäntapaohjauksella on tiettyjä piirteitä, 

jotka lisäävät todennäköisyyttä onnistuneille ja 

pysyville muutoksille. Kansainvälisten tutki-

musten mukaan suositeltava elintapaohjaus-

malli sisältää 10–16 ohjauskertaa yksin tai ryh-

mässä (DPP 2002, Lindström ym. 2013, Rollo 

ym. 2018). Alussa ohjaustapaamiset voivat olla 

viikoittaisia ja muutosprosessin edetessä niitä 

voi olla harvemmin. Ohjauksen tulisi sisältää 

muutostavoitteiden asettamista, pystyvyyttä 

tukevaa ohjausta, esimerkiksi käytännöllisten 

ohjeiden ja mallin antamisen muodossa liikun-

nan lisäämiseksi sekä kehittymisen seurantaa, 

palautetta ja sosiaalista tukea. Tarvittaessa 

interventiota voidaan jatkaa, jos tavoitteiden 

edistymisessä tai ylläpidossa tulee haasteita. 

Digitaaliset palvelut, kuten osittain tai koko-

naan internetin- tai matkapuhelimen kautta 

toteutettu ohjaus, on yksi mahdollinen tapa 

lisätä tuen saatavuutta ja kustannustehokkuut-

ta. Digitaalisissa interventiomalleissa ohjauk-

sen sisällöt ovat olleet suurelta osin samat 

kuin kasvokkaisissa malleissa, mutta vuoro-

vaikutus on tapahtunut etänä (mm. Joiner yn. 

2017, Little ym. 2017, Sepah ym. 2018). Yleen-

sä vuorovaikutus ammattilaisen kanssa tapah-

tuu verkkoalustan, sähköpostin tai puhelimen 

välityksellä. Digitaaliset alustat ja mobiilipal-

velut mahdollistavat myös yksilöllisen infor-

maation kohdentamisen, tehtävien tekemisen 

verkkopalveluissa sekä terveydentilan ja elin-

tapamuutosten reaaliaikaisen tai lähes reaali-

aikaisen seurannan. Keskeisiä seurattavia 

muuttujia voivat olla liikunta-aktiivisuus, ruo-

kailutottumukset, unen laatu, vyötärönympä-

rys, verenpaine tai paino. Omaseurannan tar-

koitus on auttaa yksilöä tunnistamaan tervey-

teen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä 

vahvistaa motivaatiota ja sitoutumista terveyt-

tä edistäviin elämäntapoihin. Toisaalta mit-

taustietojen perusteella ammattilainen voi 

antaa relevanttia palautetta ja kannustusta 

oikea-aikaisesti. Digitaaliset palvelut ja tekno-

logia mahdollistavat lisäksi muistutusten lä-

hettämisen ajastettuna tai yksilöllisen tarpeen 

mukaan. Digitaalisissa interventioissa ohjaus-

kertojen määrää ja sisältöä voidaan mukauttaa 

joustavammin yksilöllisen tarpeen mukaan ja 

myös sosiaalista tukea on useammin saatavilla 

ajasta ja paikasta riippumatta esimerkiksi 

verkkokeskusteluissa ja vertaisryhmissä. 

Näyttöä internet- ja mobiilipohjaisten inter-

ventioiden vaikuttavuudesta painonhallinnas-

sa ja tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä 

on kertynyt useammista tutkimuksista (Bian 

ym. 2017, Joiner ym. 2017). Vertailu kasvok-

kain toteutettuihin ohjelmiin osoittaa, että 

tulokset ovat samansuuntaisia. Tapaamisiin 

perustuvissa malleissa on saavutettu keski-

määrin 5 prosentin painonpudotus vuoden 

aikana, kun verkkopohjaisissa interventioissa 

painonpudotus on ollut yleisesti noin 3-4 pro-

senttia (Joiner ym. 2017). Tulokset ovat kui-



 Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa, Vol. 3 121 

tenkin vaihdelleet sekä perinteisissä että tek-

nologiavälitteisissä ohjelmissa. Esimerkiksi 

ohjauskertojen määrä, intervention pituus ja 

seurannan kesto sekä muut elementit, kuten 

sosiaalinen tuki, muistutukset, viestit ja oma-

seurantamittarien käyttö, voivat vaikuttaa saa-

vutettuihin tuloksiin (Bian ym. 2018, Sepah 

ym. 2018). 

Viime vuosina on kehitetty etäinterventioiden 

lisäksi myös täysin automatisoituja painonhal-

lintaohjelmia ja omahoitojärjestelmiä (mm. 

Block ym. 2015, Tice ym. 2016, Everett ym. 

2018). Näille palveluille on tyypillistä, että am-

mattilainen ei aktiivisesti tuota palautetta tai 

ole yhteydessä ohjattaviin, vaan järjestelmä 

toimii algoritmien perusteella automaattisesti. 

Tällaisiin automatisoituihin sovelluksiin sisäl-

tyy yleensä henkilön taustatekijöiden mukaan 

kohdennettuja sisältöjä, omaseurantaa erilai-

silla mittareilla tai päiväkirjoilla, sekä käyttä-

jän tuottaman datan perusteella kohdennettuja 

viestejä ja palautetta (mm. Block ym. 2015, 

Tice ym. 2016, Everett ym. 2018). Vaikutta-

vuuden osalta tieto automatisoinnin hyödyistä 

on kuitenkin niukkaa. Arviointijaksot rajoittu-

vat enintään vuoden seuranta-ajalle ja käyttä-

jät ovat olleet valikoituneita.  

Pitkäaikaista seurantaa sisältävien satunnais-

tettujen kontrolloitujen tutkimusten puuttues-

sa havainnot ovat ammattilaisen ohjausta si-

sältäviin interventioihin verrattaessa epävar-

mempia ja suuntaa-antavia. Alustavien tulos-

ten perusteella myös automaattisesti tuotettu 

palaute, muistutukset ja yksilöllisesti kohden-

netut ohjaussisällöt ovat edistäneet elämänta-

pamuutoksia diabetesriskissä olevilla henki-

löillä. Puolen vuoden aikana saavutettu pai-

nonpudotus on ollut parhaimmillaan 2–3 pro-

senttia. Tulosten pysyvyydestä ei kuitenkaan 

ole toistaiseksi tietoa. Kasvokkain toteutetuissa 

interventioissa noin puolet osallistujista on 

onnistunut ylläpitämään kliinisesti merkittä-

vän, noin viiden prosentin, painonpudotuksen 

1–3 vuoden seuranta-aikana. Ammattilaisten 

etätukea sisältäneissä interventioissa vastaa-

van viiden prosentin painonpudotuksen on 

onnistunut ylläpitämään noin 30 prosenttia 

interventioon osallistuneista. Automatisoiduis-

ta seurantatietoa ei ole, mutta puolen vuoden 

aikavälillä 20–30 % osallistujista on yltänyt 

vähintään 5 prosentin painonpudotukseen. 

Lyhyen aikavälin painonpudotustulokset ovat 

kuitenkin heikko osoitin pysyvistä terveyshyö-

dyistä, kuten aikaisemmat tutkimukset muista 

interventiomuodoista osoittavat (Herman ym. 

2013). Kaikkiaan interventiotulosten pysyvyy-

destä arkielämän olosuhteissa on melko vähän 

tutkimusta (Dombrowski ym. 2014). 

Digitaalisista palveluista toivotaan lisähyötyjä 

terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn 

laajemman tavoittavuuden, joustavuuden ja 

kustannustehokkuuden kautta. Kontaktiin 

perustuvien ohjausmallien saatavuutta rajoit-

tavat henkilöstöresurssit. Kontakti-interven-

tioiden on arvioitu maksavan vuosittain 500-

1000 euroa, jos ohjaus on henkilökohtaista. 

Ryhmissä toteutettuna hinta ohjaukselle on 

ollut noin 200–400 euroa (taulukko 2 seuraa-

valla sivulla). Ammattilaisen etätuki on puo-

lestaan maksanut noin 150–250 euroa vuodes-

sa henkilöä kohden. Kokonaan automatisoidun 

ohjauksen tarjoaminen ilman vuorovaikutusta 

ammattilaisten kanssa on arvioitu maksavan 

yksittäistä käyttäjää kohden noin 20–25 euroa 

vuodessa. Tämänhetkisen tutkimustiedon pe-

rusteella elämäntapaohjauksen toteutustapa 

on yhteydessä yksilötasolla vaikuttavuuteen ja 

käyttäytymismuutosten laajuuteen. Keskeinen 

tekijä kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa 

on tulosten pysyvyys. Tätä uusissa toiminta-

malleissa ei vielä ole arvioitu. Digitaaliset mal-

lit mahdollistavat elämäntapamuutoksia tuke-
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vien sovellusten käytön pidemmällä aikavälillä, 

joten perinteisille interventioille tyypillinen 

tuen päättyminen, ja sitä seuraava muutosten 

vähittäinen palautuminen, voidaan ainakin 

teoriassa välttää. 

Ohjauksen toteutustavasta riippumatta olen-

nainen kysymys pysyvien muutosten saavutta-

misessa on se, miten hyvin interventio onnis-

tuu tukemaan yksilötasolla motivaatiota ja 

niiden taitojen kehittymistä, jotka mahdollista-

vat terveyttä edistävien valintojen tekemisen 

ilman ulkopuolista ohjausta ja kontrollia. 

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyn kustan-

nusvaikuttavuudesta on kertynyt tietoa inter-

ventiotutkimuksista (Herman ym. 2013). Suo-

messa ennaltaehkäisyn kustannushyötyjä on 

arvioitu laskennallisilla malleilla ja säästöpo-

tentiaaliksi on väestötasolla arvioitu yli 700 

miljoonaa euroa  (Reini & Honkatukia 2016). 

Tarve lisätä elämäntapaohjauksen saatavuutta 

on tunnistettu, sillä sairastuneiden määrä on 

edelleen kasvussa (mm. DEHKO 2000–2010, 

Koski ym. 2015). 

Päätöksenteon näkökulmasta haasteena on 

pystyä valitsemaan kustannusvaikuttavimmat 

menetelmät ja ennakoida resurssien kehitystä. 

Terveyden edistämisen toiminnan vaikutta-

vuutta ja kustannusvaikuttavuutta on monissa 

tapauksissa vaikea osoittaa kokeellisissa tutki-

musasetelmissa, sillä interventioiden ja ter-

veysvaikutusten välinen aika on usein pitkä.  

Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen 

edellyttää kuitenkin tietoa eri toimintamallien 

vaikuttavuudesta ja kustannuksista, mutta 

etenkin uusien teknologioiden kohdalla tätä 

tietoa ei useinkaan ole saatavilla. Interven-

tiotutkimusten lisäksi tarvitaan myös muita 

arviointitapoja. 

Simulaatiomallien avulla voidaan vertailla eri 

toimintamallien odotettuja vaikutuksia ja tun-

nistaa käytännön toteutuksen näkökulmasta 

kriittisiä implementoinnin onnistumiseen vai-

kuttavia tekijöitä. Mallinnuksen taustalla käy-

tetään olemassa olevaa, kokeellisiin tutkimuk-

siin ja väestötutkimuksiin, perustuvaa tietoa 

ennaltaehkäisyn vaikuttavuudesta, kustannuk-

sista ja uuden teknologian tai toimintamallien 

odotetuista vaikutuksista. 

5.2                                                                  

Tutkimuksen tavoite ja aineisto 

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida tapahtu-

mapohjaisen simuloinnin avulla tyypin 2 dia-

beteksen ennaltaehkäisyn säästöpotentiaalia. 

Mallinnuksessa arvioitiin, millaisia kustannus-

vaikutuksia ennaltaehkäisevien interventioi-

den käyttöönotolla on verrattuna tilanteeseen, 

jossa interventioita ei ole saatavilla tai saata-

Interventio Hinta (€)/ 

vuosi/hlö 

Keskimääräinen 

painon muutos 

Lähde 

Kontakti-interventio, yksi-

löohjauksena 

500-1000 -5 % Knowler ym. 2009, Tice ym. 2016 

Kontakti-interventio, ryh-

mäohjauksena 

200-400 -5 % Herman ym. 2013, Lumiaho ym. 

2015, Tice ym. 2016 

Digitaalinen interventio

(asiantuntijaohjauksella) 

150-250 -3-4 % Tice ym. 2016, Little ym. 2017 

Automatisoitu interventio 20-25 -2-3 % Block ym. 2015,  Tice ym. 2016, 

Hansel ym. 2017,  Everett ym. 2018 

TAULUKKO 2: Interventioiden vaikuttavuus ja kustannuksia. 
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vuus on rajattu vain yhteen vaihtoehtoon. Mal-

li ei kerro diabeteksen hoidon kokonaiskustan-

nuksista, vaan kuvaa niitä kustannushyötyjä, 

joita voidaan saada jos interventioiden myötä 

vältetään sairastuminen diabetekseen. Tar-

kemmat tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mikä on ennaltaehkäisyn säästöpotenti-

aali, eli millaisia kustannusvaikutuksia on 

diabetesta ennaltaehkäisevien elämänta-

painterventioiden toteuttamisella verrat-

tuna tilanteeseen, jossa interventioita ei 

toteuteta lainkaan? 

2. Miten eri interventiovaihtoehtojen 

(kontakti-, etätuettu ja tekoälytuettu in-

terventio) kustannusvaikutukset eroavat 

toisistaan? 

3. Miten interventioiden kustannukset 

jakautuvat toteutuksen eri vaiheissa (mm. 

seulonta, toteutus, seuranta, ylläpito) 

4. Mikä on interventioihin tarvittavien 

investointien palautumisaika? 

Aineisto ja menetelmät 

Tarkastelun kohderyhmäksi valittiin tyypin 2 

diabetes, sillä diabeteksen ilmaantumista voi-

daan tehokkaasti ehkäistä elämäntavoilla. 

Myös erilaisista interventiomalleista ja niiden 

vaikuttavuudesta on tutkittua tietoa. Tutki-

muksessa verrattiin tapaamisiin perustuvaa 

interventioita eli kontakti-interventiota kah-

teen digitaaliseen interventiovaihtoehtoon. 

Ensimmäisessä digitaalisessa interventiovaih-

toehdossa eli etätuetussa interventiossa muka-

na oli ammattilaisen etätuettua ohjausta. Toi-

sessa digitaalisessa interventiovaihtoehdossa 

eli tekoälytuetussa interventiossa ohjaus oli 

kokonaan automatisoitu.  Interventiot ja nii-

den eteneminen noudattavat diabeteksen en-

naltaehkäisytutkimuksissa kuvattuja vaiheita 

(Lindström ym. 2013, Lumiaho ym. 2015, Litt-

le ym. 2017). 

Taloudellisen arvioinnin tapana käytettiin kus-

tannusvaikutusten arviointia, mikä tarkoitti 

tässä tapauksessa sitä, että laskentamallilla 

estimoitiin eri interventiovaihtoehtojen kus-

tannuksia suhteessa tilanteeseen, jossa tarjolla 

ei ole lainkaan interventioita. Arviointi tehtiin 

10 vuoden aikahorisontilla, sillä saatavilla ole-

van tutkimustiedon perusteella elämäntapa-

muutosten vaikutus diabetesriskiin on osoitet-

tu tällä aikavälillä. Laskentamalliin tarvittavat 

parametrit haettiin kansallisista ja kansainvä-

lisistä tutkimuksista ja tutkimusraporteista. 

Sairastumisriskiä ja intervention vaikutta-

vuutta kuvaavina parametreina käytettiin pai-

non ja pitkäaikaissokerin (HbA1c) kehitystä 

kuvaavia arvoja ja jakaumia. 

Todennäköisyydet elintapamuutoksille, riskin 

alenemalle ja sairastumiselle mallinnettiin 

käyttäen interventiokohtaisia parametreja, 

joita ovat muun muassa motivaatio, painon 

muutos, prediabeteksen status, aika sekä drop

-out -interventiosta. Kustannusvaikutusten 

simulointia varten kerättiin mahdollisimman 

tarkat hintatiedot intervention toteutukseen 

liittyvistä tapahtumista, joita ovat muun mu-

assa seulonta, elämäntapaohjaus ja seuranta-

mittaukset. Kustannusten määrittämiseen 

käytettiin tietoja terveydenhuollon yksikkö-

kustannuksista ja eri ammattilaisten tuntihin-

noista (Kapiainen ym. 2014). Kustannuksia 

tarkasteltiin terveydenhuollon näkökulmasta. 

Tässä tutkimuksessa kustannusvaikutusten 

arviointi kertoo vältettyjen sairastapausten 

myötä saavutetuista hyödyistä, mutta arvioin-

tiin ei sisälly tietoja elämänlaadun paranemi-

sesta. 

5.3                                                              

Käytetty menetelmä 

Interventioiden tarkastelussa menetelmänä 

käytettiin tapahtumapohjaista simulointia 
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(eng. Discrete Event Simulation, DES). Tapah-

tumapohjainen simulointi on laskennallinen 

menetelmä, joka mahdollistaa toiminnan ku-

vaamisen hyvin yksityiskohtaisella ja reaali-

maailmaa vastaavalla tavalla. 

Tapahtumapohjaisessa simuloinnissa tarkas-

teltava toiminto tai prosessi ja kaikki siihen 

kuuluvat vaiheet kuvataan tapahtumatasolla, 

aikaan sidottuna tapahtumien sarjana. Jokai-

selle tapahtumalle voidaan määrittää kesto, 

tapahtumaan osallistuvat resurssit, siinä tehtä-

vät toimenpiteet sekä tarvittaessa myös synty-

vät kustannukset. Mallissa määritetään lisäksi 

eri vaiheiden väliset yhteydet sekä tehdään 

tarkasteltavan entiteetin ohjautuvuusmäärit-

teet, eli millä todennäköisyydellä tai ehdolla 

siirrytään eri vaiheisiin. Tapahtumapohjainen 

simulointi mahdollistaa yksilöllisten määritys-

ten tekemisen, toisin sanoen tarkasteltava 

asiakasryhmä voidaan hyvin tarkkaan määrit-

tää ja rajata. Jokaiselle asiakkaalle voidaan li-

säksi generoida yksilölliset taustamuuttujat, 

joiden perusteella asiakas ohjautuu tarkastel-

tavassa prosessissa eteenpäin. Simuloinnissa 

on mahdollisuus huomioida myös stokastisuus 

sillä laskennalliset määritykset perustuvat da-

tasta generoituihin tilastollisiin jakaumiin, 

joissa on huomioituina yksilölliset erot asiak-

kaiden kuluissa ja hoidossa. 

Simulointi ei tarjoa automaattisesti optimaalis-

ta ratkaisua vaan mahdollistaa erilaisten ”mitä

-jos” -skenaarioiden luomisen ja tarkastelun. 

Tällä tavoin voidaan arvioida laskennallisesti 

uusia ideoita ja suunnitelmia ennen niiden 

varsinaista toteutusta. Vertailemalla eri toteu-

tusvaihtoehtoja nykytilanteeseen sekä toisiinsa 

on mahdollista valita vain kaikista suurimman 

hyödyn tuottavat suunnitelmat mahdolliseen 

pilotointiin ja implementointiin vietäviksi. Si-

mulointi on siis tietynlainen virtuaalinen tes-

tialusta, jonka avulla voidaan tehdä nopeaa 

visuaalista ja laskennallista analysointia kuu-

kausia tai vuosia kestävien käytännön pilottien 

sijasta. Simulointi on aikaa ja kustannuksia 

säästävää eikä häiritse jokapäiväistä toimin-

taa. 

Muutoksia voidaan tarkastella halutuin toi-

minnallisin ja taloudellisin mittarein. Yleisiä 

käytettyjä mittareita terveydenhuollon kon-

tekstissa ovat esimerkiksi kustannukset, hoi-

toon pääsy, resurssien käyttöasteet sekä pro-

sessien ja palvelukokonaisuuksien tehokkuus. 

Tässä tarkastelussa keskeisenä kohdemuuttu-

jana on käytetty kustannuksia. Pääpaino tar-

kastelussa on erityisesti eri interventioiden 

säästöpotentiaalin määrityksessä, kun huomi-

oidaan interventioista aiheutuvat kustannuk-

set eli investoinnit ja verrataan niitä sairastu-

miseen ja sairauden hoidosta syntyviin kus-

tannuksiin. 

Mallin rakenne 

Mallissa erillisiä tapahtumia ovat seulonta ris-

kiryhmään, intervention valinta, intervention 

toteutus, muutosten ylläpito ja seuranta. In-

tervention toteutus sisältää tavoitteiden aset-

tamisen, ohjaukset, omatoimisen harjoittelun 

ja seurantamittaukset (Kuvat 1 ja 2). Malliin 

tullaan sisälle riskitekijöiden seulonnan kautta 

(“Riskiryhmä”), josta ohjaudutaan interventi-

on valintaan tai interventioiden ulkopuolelle 

(“Ei-interventiota”). Mallista poistutaan mää-

rättyjen ehtojen mukaan, joita ovat esimerkik-

si interventioiden seurannan päättyminen ja 

kuolema. Mallissa seurataan terveydentilan 

kehitystä sekä interventioiden sisällä, ylläpi-

dossa että interventioiden ulkopuolelle jääneil-

lä. 

Malli sisältää kolme interventiopolkua (Kuva 

2). Kaikissa interventioissa toteutus perustuu 

omatoimisuuteen, ja tapahtumien perusraken-

ne on samanlainen. Interventiot kestävät 12 
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kuukautta. Aluksi osallistuja tekee yhdessä 

ammattilaisen kanssa suunnitelman ja saa 

tarvittavat välineet esimerkiksi askelmittarin. 

Tätä vaihetta kuvaa tavoitteet ja suunnitelma -

tapahtuma. Intervention aikana ohjauskertoja 

on kuukauden välein. Kontakti- ja etätuetussa-

interventiossa ammattilaiset ovat vuorovaiku-

tuksessa ohjattavien kanssa joko suoraan tai 

etäyhteyden kautta. Näissä interventioissa 

jokaiseen ohjauskertaan liittyy myös kustan-

KUVA 1: Simulointimallin rakenne ja interventiovaihtoehdot.. 

KUVA 2: Interventioiden tapahtumat ja eteneminen eriteltyinä simulointimallista. 
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nus. Tekoälytuetussa-interventi-ossa ohjauk-

seen ei osallistu ammattilaista, vaan itsenäisen 

toteutuksen tukeminen tapahtuu automatisoi-

dun järjestelmän kautta. Etä- ja tekoälytuet-

tuun malliin sisältyy myös mahdollisuus muis-

tutusten lähettämiselle. Intervention aikana 

tavoitteiden kehittymistä seurataan 3 kuukau-

den välein. Tarvittaessa osallistujalle tarjotaan 

lisätukea.  

Muutosten edistymisen ja terveydentilan indi-

kaattoreina ovat painon muutos ja vaikutus 

HbA1c:n arvoihin. Intervention lopussa on 

seurantamittaukset, joista terveydentilan mu-

kaan siirrytään joko ylläpitoon, uudelleen in-

tervention valintaan tai hoitopolkuun. Ylläpi-

tovaiheessa terveydentilaa seurataan kuuden 

kuukauden välein kolmen vuoden ajan. Tämän 

jälkeen terveenä olevat poistuvat mallista ja 

prediabeteksen kriteerit täyttävät ohjataan 

jatkointerventioihin. 

Kaikissa interventiopoluissa osa aloittaneista 

keskeyttää ja osa sairastuu tai kuolee interven-

 Kontakti-

interventio 

Etätuki-

interventio 

Tekoälytuki-

interventio 

Motivaatio/adherenssi 0.992 0.976 0.970 

Tavoitteiden toteutuminen 

(Adherenssi 3 kk seuranta) 

0.865 0.930 0.915 

Keskeyttäneet/Drop-out (%) 10 25 30 

Painon muutos/kk (ka;kh)1 ka=-28/725 

kh=Sqrt(3)/30) 

ka=-2/59 

kh=Sqrt(3)/30) 

Ka=-1/36                   

kh= Sqrt(3)/30) 

Painon palautuminen (ylläpito) 1/27 1/19 1/17 

Lisätuen tarve (ylläpitovaihe) (%) 54 70 75 

Kustannukset (€)    

Peruskulut (mm. varusteet) 30 30 30 

Tavoitteiden asettaminen ja oh-

jaus2 

40 20 0 

Elämäntapaohjaus/kerta3 10 10 0 

Seurantamittaukset (3 kk) ei lisäkulua ei lisäkulua ei lisäkulua 

Lisäohjaus2 40 40 0 

Loppumittaus (12 kk) 40 40 40 

Ylläpidon seuranta (6 kk) 20 20 20 

Sairastumisen kontrolli 40 40 40 

 TAULUKKO 3: Interventiokohtaiset parametrit. 



 Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa, Vol. 3 127 

tioiden aikana. Jokaiselle interventiolle on 

määritelty aikaisempien tutkimusten ja tilasto-

tietojen perusteella todennäköisyydet osallistu-

jien määrälle, terveydentilan kehitykselle, kes-

keyttäneiden määrälle, sairastumiselle ja kuol-

leisuudelle (taulukko 3).  

Taulukossa 3 on kuvattu interventiokohtaiset 

parametrit osallistumismotivaatiolle, keskeyt-

täneiden määrälle ja eri tapahtumien hinnoille. 

Hintatiedot perustuvat pääosin suomalaisen 

terveydenhuollon yksikkökustannuksiin 

(Kapianen ym. 2014) sekä kansainvälisistä 

interventiotutkimuksista saatuihin arvioihin 

varustekustannuksista ja etätuen toteuttami-

sesta (Little ym. 2017, Li ym. 2017, Rushing 

ym. 2017). 

Mallin alkuarvot ja laskentaperiaatteet 

Simuloitu väestö muodostettiin muun muassa 

ikä- ja sukupuolijakauman, terveydentilan, 

elintapojen kehityksen, kuolleisuuden ja väes-

tönkasvun tilastotietojen perusteella 

(Taulukko 4). Interventioihin ohjautuvien 

määrä perustui diabeteksen seulontakattavuu-

teen. FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan 

27 prosenttia miehistä ja 30 prosenttia yli 30-

vuotiaista naisista tekee tekee vuosittain tyy-

pin 2 diabetes (T2D) -riskitestin. Kaikkiaan yli 

30-vuotiaista 23 % miehistä ja 28 % naisista 

kuuluu tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään.  

Interventioihin sisäänotettavien määrässä 

huomioitiin resurssit interventioiden toteutta-

miselle osana julkisia terveyspalveluita. Inter-

ventioihin otettiin vuosittain sisään 5 % riski-

ryhmään kuuluvista, joilla FINDRISK-

riskipistemäärä ylitti 15. Arvio resursseista 

perustuu aikaisempien tutkimusten havaintoi-

hin. Esimerkiksi vuosina 2000-2008 toteute-

tun DEHKO-hankkeen tulosten mukaan 3-6 

prosenttia kohdealueiden väestöstä osallistui 

tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimin-

taan (Dehko 2000–2010). Vastaavasti brittiläi-

sen The National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) organisaation arvion mu-

kaan elämäntapaohjausta on mahdollista tar-

jota nykyisin toimintatavoin noin kahdelle 

prosentille riskiryhmään kuuluvista (NICE 

2012-2018). Suomessa kuntien elämänta-

paryhmiin osallistuvien määrästä ei ole tark-

kaa tietoa, mutta esimerkiksi Keski-Suomessa 

vuosina 2011–2014 tarjottiin interventio 316 

henkilölle, joista osalla oli jo diagnosoitu dia-

betes (Lumiaho ym. 2015).  

Laskentamallin alkuarvot on kuvattu taulukos-

sa 4. Korkean riskin omaavia oli 72 prosenttia 

koko riskiryhmästä. Miehiä oli erittäin korke-

an riskin omaavista 32 prosenttia ja korkean 

riskin henkilöistä puolet. Lähtötilanteessa erit-

täin korkean riskin miehistä 49 prosentilla ja 

38 prosentilla naisista oli prediabetes (HbA1c> 

5,7 %).  

Interventioiden valinta 

Kaikista riskiryhmään kuuluvista interventioi-

hin ohjattiin vuosittain viisi prosenttia. Valin-

nassa otettiin huomioon käytettävissä olevat 

resurssit, osallistujien motivaatio ja sairastu-

misriski. Valintavaiheessa osan oletettiin kiel-

täytyvän tarjotusta interventiosta, kuten on 

havaittu aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. 

DEHKO 2000–2010). Interventioiden valinta 

tehtiin mallinnuksessa seuraavilla ehdoilla: 

Jos riski on erittäin korkea, ensisijaiset inter-

ventiovaihtoehdot ovat kontakti- ja etätuettu -

interventio. Erittäin korkean riskin ryhmästä 

80 % ohjautuu kontakti-interventioon ja 20 

% etätuen piiriin. 

Jos riski on korkea, priorisoidaan interventioi-

den valinnassa etä- ja tekoälytuettuja vaihto-

ehtoja. Korkean riskin ryhmästä 20 % ohjau-

tuu etä- ja 80 % tekoälytuettuun interventi-
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oon. Erittäin korkean riskin henkilöt valitsevat 

osallistumisen interventioon 95% todennäköi-

syydellä, jos ovat naisia ja 90% todennäköi-

syydellä, jos ovat miehiä. Todennäköisyys  pe-

rustuu DEHKO -hankkeessa raportoituihin 

havaintoihin interventioista kieltäytyneiden 

määrästä. 

Korkean riskin ryhmässä todennäköisyys in-

terventioon osallistumiselle on 50 % sekä mie-

hillä että naisilla. 

Jos ei aloita interventiota, ohjautuu mallissa 

”Ei-interventiota” -polkuun, jolloin ei ole in-

terventiota eikä seurantaa. 

Ei interventiota 

Mikäli yksilö ei ohjaudu mallissa interventi-

oon, eteneminen on määritelty seuraavien 

ehtojen mukaan: 

1. Seurataan intervention ulkopuolelle jää-

neiden terveydentilaa HbA1c-arvon kehi-

tyksen perusteella. 

TAULUKKO 4: Mallin alkuarvot. 

Muuttuja Arvot ja jakauma Lähde 

Alkuarvot ka (kh)/%  

Ikä 62,43 (9,73) Tilastokeskus, Costa ym. 2013, FinTerveys 

2017 

FINDRISK   

Korkea riski (15-20) 72,2 % Costa ym. 2013, FinTerveys 2017 

Erittäin korkea riski (>20) 27,8 % Costa ym. 2013, FinTerveys 2017 

HbA1c   

Korkea riski 5,34 (0,65) Costa ym. 2013 

Erittäin korkea riski 5,72 (0,56) Costa ym. 2013 

Sukupuoli   

Korkea riski (miehiä) 50 % Costa ym. 2013 

Erittäin korkea riski (miehiä) 32 % Costa ym. 2013 

Kuolleisuus Ikään perustuva 

todennäköisyys 

Tilastokeskus (stat.fi) 

Kynnysarvot   

Terve HbA1c≤5,0 % Am Diab. Assoc. 2018 

Riskiryhmä HbA1c≤5,7% Am Diab. Assoc. 2018 

Prediabetes 5,7%<HbA1c<6,4 % Am Diab. Assoc. 2018 

Diabetes HbA1c>6,4 % Am Diab. Assoc. 2018 
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2. Joka vuosi osa päätyy uuteen seulontaan 

ja pois mallista. Todennäköisyys pohjautuu 

seulonnan kattavuuteen ja riskiryhmään:   

(n/20)*r, jossa  n on seulonnan kattavuus, 

eli kuinka monta prosenttia väestöstä seu-

lotaan ja r on riskiryhmän perusteella tule-

va kerroin (0,943/0,35). 

3. HbA1c arvo päivittyy joka vuosi  Mikäli 

HbA1c-arvo tippuu alle viiden, siirtyy ter-

veeksi ja mikäli HbA1c-arvo nousee yli 6,4 

siirretään tyypin 2 diabetes -hoitopolkuun. 

Interventiot 

Interventioihin sisään tulevien yksilöiden ete-

neminen on määritelty seuraavien ehtojen 

mukaan. Interventiokohtaiset parametrit ja 

funktiot on kuvattu taulukossa 3. 

 Interventioon tultaessa jokaiseen yksilöön 

liitetään peruskulu, varusteet ym. 30e. 

Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä asete-

taan tavoitteet ja tehdään suunnitelma. Tähän 

vaiheeseen liittyy interventiokohtainen kus-

tannus. Esimerkiksi kontakti-intervention en-

simmäinen käynti, 40e. 

Aloituksen jälkeen siirrytään toteutukseen, 

jossa kaikille on 12 ohjauskertaa kerran kuu-

kaudessa. Kontakti- ja etätuetussa interven-

tiossa ohjauksen hinta on 10€/kerta,  kun taas 

tekoälytuetussa ei ole ohjauskustannuksia. 

Etä- ja tekoälytuetussa ohjelmassa on mahdol-

lisuus muistutuksille ilman lisäkustannuksia. 

Toteutuksen aikana osa keskeyttää interventi-

on. Keskeyttäneiden määrä lasketaan tausta-

parametrien mukaan, esimerkiksi kontakti-

interventiossa on keskeyttäneitä 0.9^(1/12) 

kuukaudessa, eli noin 10% vuodessa. 

Muutostavoitteiden seuranta tehdään 3 kk vä-

lein. Seurannasta ei tule lisäkustannuksia, 

mutta tapahtuma vaikuttaa siihen tarjotaanko 

lisätukea. Lisäohjaus tarkoittaa käyntiä am-

mattilaisella esimerkiksi terveydenhoitajalla, 

ravitsemusterapeutilla tai liikunnanohjaajalla. 

Jos tavoitteet ovat toteutuneet, omatoiminen 

toteutus jatkuu. Tavoitteiden toteutuminen 

arvotaan interventiossa mukana olevista sa-

tunnaisesti interventiokohtaisen adherenssin 

mukaan, esimerkiksi kontakti-interventiossa  

86,5% joka kerta saavuttaa tavoitteet. Jos ta-

voitteet eivät toteudu, tarjotaan lisätukea ja 

tavoitteiden päivittämistä, joka maksaa 40e. 

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan 12 kk 

seurannassa, tämä maksaa 40€. Jos tavoitteet 

toteutuvat painonhallinnan osalta, eli painon 

muutos -5 % tai enemmän siirtyy ylläpitoon.  

Jos painon muutos on vähäisempi kuin -5 %, 

tarjotaan lisäohjausta ennen ylläpitovaihetta 

40€ kustannuksella. 

Jos loppumittauksissa todetaan uusi prediabe-

tes, eli HbA1c-arvo on 5,7–6,4 %, ohjataan 

yksilö takaisin interventiopolun valintaan. Jos 

sairastuu diabetekseen, siirtyy yksilö diabetek-

sen hoitopolkuun. Sairastuminen ja prediabe-

teksen toteaminen perustuu interventiokohtai-

siin todennäköisyyksiin vaikuttavuudelle, jois-

sa vaikuttavat painon muutokset ja HbA1c:n 

kehitys. 

Ylläpito 

Ylläpito on kaikille interventioille samanlainen 

ja kestää kolme vuotta. Ylläpitovaihe sisältää 

tapaamisen ammattilaisen kanssa kuuden 

kuukauden välein. Seurannassa tarkistetaan, 

miten intervention aikana asetetut tavoitteet 

ovat edistyneet tai säilyneet. Tässä mallissa 

tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa painon 

muutosta. Seurantakäynnin kustannus on 20 

euroa kerralta. Jos painon muutoksissa on 

tullut takapakkia, eli alkuperäisestä painosta 

on palautunut enemmän kuin 2 %, ohjataan 

yksilö takaisin interventioon. Ylläpitovaiheessa 
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olevista lisätuen tarve määräytyy interven-

tiokohtaisten todennäköisyyksien mukaan si-

ten, että  54 % kontakti-interventiossa olleista, 

70 % etätuettuun-interventioon osallistuneista 

ja 75 % tekoälytuetun-intervention läpikäy-

neistä ohjautuu lisätuen piiriin. 

Sairastuminen 

Sairastumisen kontrolli tehdään ylläpitovai-

heessa 12 kk välein, jolloin tarkistus korvaa 

puolivuotistapaamisen. Jos tarkastuksessa 

HbA1-arvojen perusteella sairastumisen kritee-

rit täyttyvät, siirtyy tyypin 2 diabetes -hoito-

polkuun.  Jos taas todetaan prediabetes, ohja-

taan takaisin intervention valintaan. Mikäli 

kaikki arvot ovat kunnossa, ja kolme vuotta on 

kulunut, todetaan yksilö terveeksi ja poistu-

taan mallista. Diabetekseen sairastumisen jäl-

keen hoidon vuosittainen kustannus on 3036 

euroa. 

Terveiden seuranta 

Mallissa seurataan terveydentilan kehitystä 

sekä interventioissa sisällä olevilla, ylläpitovai-

heessa että interventioiden ulkopuolelle jää-

neillä. HbA1c arvo muuttuu vuosittain ja inter-

vention jälkeen riskiryhmään palautuminen, 

prediabeteksen toteaminen ja diabetekseen 

sairastuminen on mahdollista. Mikäli HbA1c-

arvo nousee missä tahansa vaiheessa yli 6,4 

siirtyy yksilö tyypin 2 diabetes -hoitopolkuun. 

Parametrit ja laskentafunktiot 

Mallin parametrien pohjana on käytetty Tilas-

tokeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (THL) väestötutkimusten tietokanta-

raportteja sekä yksittäisistä tutkimuksista poi-

mittuja tietoja. Näiden tietojen pohjalta on 

tarpeen mukaan laskettu tarkkailtavan väestön 

kannalta oleellisia normaalijakaumia.  

Simulaatiomallit on toteutettu kolmella eri 

menetelmällä käyttäen iGrafx-prosessimallin-

nusohjelmistoa,  Python ohjelmointia sekä 

Python pohjaista SimPy-simulointimallia. Kos-

ka iGrafx-malli ja Python-mallit eroavat toisis-

taan käytetyn väestön perusteella, on niissä 

myös osin eri parametrit, mutta yhteisiäkin 

arvoja on. Molemmissa erittäin korkeaksi ris-

kiksi on määritelty FINDRISK arvo yli 20 ja 

korkeaksi arvot väliltä 15-20. Seulontaan pää-

tyneistä korkean riskin henkilöistä puolet va-

litsee intervention ja erittäin korkean riskin 

miehistä 90% ja naisista 95%. Lisäksi inter-

vention keskeyttäminen eli drop-out katsotaan 

kaikissa simulointimalleissa kerran kuukau-

dessa. 

Interventiot toimivat melkein samoin. Toden-

näköisyydet interventioiden keskeyttämiselle 

ovat 10% kontakteihin perustuvassa interven-

tiossa (Lindström ym. 2013), 25% etätuetussa 

interventiossa (Little ym. 2017, Joiner ym. 

2017) ja 30% automatisoidussa interventiossa 

(Block ym. 2015, Everett ym. 2018). Painon 

muutoksen jakauma on laskettu aikaisemmis-

sa tutkimuksissa todettujen painonhallinta 

tavoitteiden saavuttaneiden prosenttiosuuk-

sien perusteella (Lindström ym. 2013, Block 

ym. 2015, Little ym. 2017, Joiner ym. 2017). 

Yksittäisen henkilön kohdalla tapahtuvan pai-

nonmuutoksen suuruus arvotaan kyseisen 

normaalijakauman perusteella. Interventioi-

den jälkeinen  kolmivuotinen ylläpito toteute-

taan malleissa samalla tavoin. Ylläpidon aikai-

nen painon muutos perustuu artikkeliin Gilis-

Januszewska ym. (2017) ja se toteutetaan ar-

pomalla normaalijakautunut puolivuosittainen 

painonmuutos. 

iGrafx-malli 

Oleellisin ero Python- ja iGrafx-mallien välillä 

on se, että Python-malleissa käsitellään koko 

väestöä kun taas iGrafx-mallissa keskitytään 

pelkästään seulonnasta valikoituneeseen 
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osaan väestöstä. Syy tähän on iGrafxin hitaus 

suuria joukkoja käsiteltäessä.  

iGrafx-mallissa simulaatioon otetaan joka vuo-

si noin 5500 henkilöä, eli noin promille väes-

töstä. Kunkin iGrafx yksilön oletetaan vastaa-

van noin 50 oikeaa ihmistä, eli mallissa oletet-

tu seulonnan läpäisyprosentti on viisi. Mallista 

poistuu henkilöitä kuolemalla ja interventioon 

päätymättömien joukosta vastaava osuus kuin 

samassa riskikategoriassa olevia henkilöitä 

päätyy seulontaan ja sitä kautta malliin mu-

kaan. Koska malliin tulee joka vuosi sama 

määrä ja samoilla oletuksilla arvottua väkeä, ei 

malli kuvaa intervention aiheuttamaa diabe-

tesriskin muutosta väestötasolla vaan inter-

vention kustannusvaikutuksia. 

Ikä- ja sukupuolijakauma perustuvat Tilasto-

keskuksen väestötietoihin (stat.fi), artikkeliin 

Costa ym. (2013) ja osin FinTerveys 2017 tut-

kimuksen tuloksiin (Koponen ym. 2018).  Kuo-

lintodennäköisyydet on hankittu Tilastokes-

kuksen tietokannoista. Riskiryhmiin kuuluvien 

jaottelu korkean ja erittäin korkean riskin 

omaaviin perustuu Dehko-D2D-tutkimuksen 

aineistoon (Dehko  2000-2010, 165-166) ja 

Costa ym. (2013) tietoihin. 

Mallissa käytetään HbA1c-arvoa seuraamaan 

diabeteksen todellista etenemistä ja sen alku-

arvot ja muutokset perustuvat artikkeliin Cos-

ta ym. (2013) tutkimuksen ja FINDRISK-

riskiryhmien sairastumisriskistä johdettuun 

muutosnopeuteen. Molemmat arvot ovat nor-

maalijakautuneita. Malli käyttää kynnysarvoi-

na diabetekselle arvoa 6,4 prosenttiyksikköä ja 

prediabetekselle 5,7 prosenttiyksikköä. 

Python-malli 

Python-malli käsittelee koko Suomen väestöä 

laskiessaan diabeteksen hoidosta syntyviä kus-

tannuksia, sekä interventioiden tuomia kus-

tannussäästöjä. Python-mallissa väestön ko-

koa päivitetään tilastokeskuksen väestönkas-

vuennusteen avulla, ja väestön kuolleisuus 

seuraa tilastokeskuksen kuolleisuusennustetta 

(Tilastokeskus 2018, 2017). Näin pyritään pi-

tämään väestön koko ennusteiden mukaisena 

ja mahdollisimman aitona joukkona.  

Väestölle jaetaan kerran vuodessa riskit 

FINDRISK-riskipisteytyksellä ja tätä pisteytys-

tä päivitetään koko väestölle vuosittain. Ris-

kissä olevia henkilöitä mallissa ovat 12-20 pis-

tettä saaneet sekä hyvin korkean riskin henki-

löitä ovat yli 20 pistettä saaneet. Riskipisteet 

jaetaan väestölle iän, painon, vyötärön ympä-

rysmitan, liikunnan, ruokailutottumuksien, 

korkean verenpaineen, korkean verensokerin 

ja perinnöllisyyden mukaan, kuten FINDRISK-

riskitestissä. Mallissa diabetekseen sairastuu 

noin 13 prosenttia väestöstä. Diagnoosit pe-

rustuvat FINDRISK-riskiarvioon 10 vuoden 

ajalle. 

Riskipisteiden avulla ihmiset seuloutuvat in-

terventioitavien joukkoon vuosittain ja noin 

viisi prosenttia koko väestöstä pääsee vuosit-

tain interventioon Python-mallissa. Interventi-

oihin pääsevät henkilöt jotka ovat 30-80 vuo-

tiaita, joilla on riskipisteitä 12 tai enemmän ja 

henkilöt jotka ovat saaneet prediabeteksen. 

Interventioihin pääsyn ikärajaksi asetettiin 80 

vuotta, sillä interventiotutkimukset on tehty 

työikäisen väestöön perustuen, jolloin inter-

ventiovaikutuksia ei pystytä todentamaan van-

hemmalle ikäluokalle.  

Kontaktiin perustuvaan interventioon valitaan 

mallissa tästä viiden prosentin väestön joukos-

ta ne henkilöt, joilla on riskipisteitä 20 tai yli, 

tai jos heille on todettu prediabetes. Näistä 

viiden prosentin koko väestön joukosta vali-

taan ne joilla on riskipisteitä 12 tai yli ja jae-

taan puoliksi niin, että suuremman riskin hen-
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kilöt menevät etätuettuun interventioon ja 

pienemmän riskin henkilöt taas automatisoi-

tuun interventioon.  

Interventioihin ei ohjata valmiiksi diabetek-

seen sairastuneita, vaan heidät siirretään jat-

kuvan seurannan ja hoidon piiriin, jota tapah-

tuu kuukausittain tässä mallissa. Interventiot 

itsessään kestävät vuoden, ja niihin seulotaan 

väestö kerran vuodessa. Interventioissa arvioi-

daan henkilön edistymistä kolmen kuukauden 

välein ja kuuden kuukauden välein interventi-

ossa on seurantakäynti. Jokaista interventiossa 

käynyttä seurataan vielä kolme vuotta inter-

vention päättymisen jälkeen. 

SimPy-malli 

Simpy-malli on toteutettu edellisessä kappa-

leessa kuvatun Python-mallin pohjalta. Ainoa 

eroavaisuus Python- ja SimPy-mallissa ovat 

SimPyn rakenteelliset eroavaisuudet, joita ovat 

simulaatioajan,  prosessien ja tapahtumien 

toteutus, jotka perustuvat simuloinnin periaat-

teisiin.  Interventioihin jakaminen, kustannus-

ten laskenta ja väestön päivitys tapahtuu sa-

mojen laskentakaavojen avulla kuin Python-

mallissakin. 

SimPy on tapahtumapohjaisten simulointimal-

lien (DES)  rakennukseen käytetty yleinen si-

mulointikirjasto. Simulointi SimPyllä muistut-

taa logiikaltaan muun muassa simulointikir-

jastoja: JavaSimiä ja JaamSimiä. SimPy-simu-

lointikirjastosta löytyy vähemmän dokumen-

taatiota, kun verrataan esimerkiksi Python-

kieleen. Tämä voi osaltaan hieman hidastaa 

SimPyllä simulointia. Toisaalta SimPyn oma 

dokumentaatio on melko kattava, ja yksinker-

taisiin ongelmiin sieltä löytyy hyvin ratkaisuja. 

SimPyn toimintaperiaate perustuu Pythonin 

generaattorifunktioihin, joissa prosessit ja ta-

pahtumat saadaan suoritettua simulaatioajan 

avulla. Generaattorifunktiot eroavat tavallisis-

ta funktiosta niin, että ne prosessoivat iteroi-

tavan asian vain kerran funktiossa ja palautta-

vat yhden asian kerrallaan. Generaattorifunk-

tiot jäävät odottamaan, kunnes saavat käskyn 

suorittamisen jatkamisesta. Tavallinen funktio 

taas suorittaa itsensä ja iteroitavan asian ker-

taheitolla ja palauttaa lopuksi prosessoidut 

asiat yhtenä kappaleena, mikä voi viedä paljon 

muistia ja siten olla hitaampaa. Generaatto-

rien käyttö tekee Simpystä tehokkaan simu-

loinnin suorittamisessa, kun kaikki prosessit 

ja tapahtumat ovat generaattoreita.  

5.4                                                                    

Tulokset 

Seuraavaksi esittelemme tutkimuksesta saatu-

ja tuloksia diabetesta ennaltaehkäisevien in-

terventioiden kustannussäästöistä. Tuloksissa 

vertaillaan IGrafx-, Python- ja SimPy-mallien 

tuottamia arvioita ennaltaehkäisyn säästöpo-

tentiaalista eri interventiovaihtoehdoilla. 

Interventiot vs. ei interventiota 

Keskeinen tutkimuskysymys oli, miten ennal-

taehkäisy vaikuttaa diabetekseen sairastuvuu-

teen ja siitä seuraaviin kustannuksiin korkean 

riskin henkilöillä. Simulaatiomalli arvioi näitä 

vaikutuksia 10 vuoden aikajänteellä. Interven-

tioiden kulut koostuvat kolmesta pääryhmäs-

tä: seulonta, interventio ja seuranta. Lisäksi, 

jos verrataan interventioiden kustannusvaiku-

tusta tilanteesen, missä interventiota ei ole, on  

intervention kuluihin laskettava myös siitä 

huolimatta sairastuneiden diabeteksen hoito-

kulut. 

Interventioista alkaa kertyä kuluja alusta alka-

en, mutta säästöt tulevat myöhemmin. Tutki-

muksen pääkysymyksiin kuului, kuinka kauan 

kestää ennen kuin interventioiden tuomat 



 Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa, Vol. 3 133 

säästöt kattavat niihin uponneet investoinnit. 

iGrafx-mallissa interventioiden kokonaiskulut 

olivat aluksi korkeammat kuin “ei interventio-

ta” -vaihtoehdon kulut, mutta tilanne kääntyi 

nopeasti päinvastaiseksi. Jo kolmannesta vuo-

desta alkaen interventioiden kokonaiskulut 

jäivät pienemmiksi kuin ilman interventioita 

suoritettu simulointi (kuva 3). 

Python-mallissa, joka perustuu koko väestöllä 

toteutettuun simulointiin, ei-interventiota 
vaihtoehdon kokonaiskustannukset ovat en-

simmäisen seitsemän vuoden ajan matalam-

mat kuin kaikkien interventioiden, mutta tä-

män jälkeen kokonaiskulujen suhde kääntyy 
päinvastaiseksi (kuva 4). 

Merkittävin yksittäinen kuluerä kaikissa inter-

ventioissa, ensimmäisiä vuosia lukuunotta-

matta, oli diabeteksen hoitokulut. Hoitokulut 

olivat odotetusti samalla kuitenkin aina pie-

nemmät kuin ilman interventiota (kuva 5). 

Tämä erotus tuotti interventioiden säästöt. 

iGrafx-mallissa ero hoitokuluissa interventioi-

den ja ilman interventiota olevan riskiryhmän 

välillä on selkeä jo kolmannesta vuodesta alka-

en. Kokonaisuutena sekä interventioiden että 

ilman interventioita olevien mallien hoidon 

kustannukset kasvavat koko 10 vuoden arvi-

ointijakson ajan. Python-mallissa kulujen ke-

hitys interventioväestössä kääntyy laskuun 

kuudennen vuoden kohdalla (kuva 6). Säästö-

jen ohella diabeteksen hoitokulujen laskemi-

nen kertoo taudin kontrolloinnista. Vähenevät 

hoitokulut merkitsevät suoraan vähemmän 

diabetestapauksia. Interventioihin osallistunei-

den joukossa on enemmän henkilöitä, joilta 

taudin puhkeaminen saadaan ennaltaehkäis-

tyä tai ainakin viivästettyä. 

iGrafx-mallissa interventioiden tuoma säästö 

kumuloitui nopeasti ja oli lopussa samaa luok-

kaa interventioiden kokonaiskulujen kanssa 

(kuva 7). Kaikki interventiot tuottivat huomat-

tavaa säästöä ja niiden kulut olivat lähempänä 

toisiaan kuin ilman interventioita suoritetun 

vaihtoehdon kulut. Interventioiden kokonais-

kulujen kasvu oli myös sitä suurempaa, mitä 

vähemmän niistä koitui aluksi kuluja. Tämä 

KUVA 3: Kokonaiskulut IGrafx-mallilla. 
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trendi on nähtävissä iGrafx-mallissa kuuden-

nesta vuodesta eteenpäin. Python-mallissa 

säästöt alkoivat, kun taas iGkumuloitua kaikis-

sa interventiovaihtoehdoissa seitsemännestä 

vuodesta alkaen, jonka jälkeen säästöjen kasvu 

on lineaarista (kuva 8).  

Kymmenen vuoden kohdalla Python-mallissa 

tekoälytuki ja interventioiden yhdistelmä tuot-

tivat suurimmat säästötrafx-mallissa kontakti-

interventio ja yhdistelmä toivat eniten säästö-

jä. 

KUVA 5: Diabeteksen hoitokulut IGrafx-mallilla. 

KUVA 4: Kokonaiskulut Python-mallilla. 
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5.5                                                              

Eri interventiovaihtoehdot 

Vertailtaessa IGrafx-mallissa kolmen eri inter-

ventiovaihtoehdon ja niiden yhdistelmän kulu-

ja, säästöpotentiaalia ja toimivuutta, havaitaan 

ensinnäkin kaikkien toimivan onnistuneesti ja 

tuottavan säästöjä jo muutaman vuoden kulu-

essa. 

Toinen merkityksellinen seikka on kulujen 

korrelaatio säästöjen kanssa, eli mitä kalliimpi 

interventio on, sitä suurempi säästö sillä saa-

vutetaan. Kuvassa 9 interventiokustannukset 

KUVA 6: Diabeteksen hoitokulut Python-mallilla. 

KUVA 7: Säästö IGrafx-mallilla. 
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esitetään interventioiden aiheuttama kustan-

nuslisä ja sen jakautuminen seulonnan, inter-

vention ja seurannan välillä. Kulut kasvoivat 

lähes lineaarisesti, tosin seurannan kulut alka-

vat kasvaa vasta vuoden kuluttua intervention 

aloittamisesta ja pääsevät täyteen kasvuvauh-

tiinsa neljänteen vuoteen mennessä. Vastaava 

tarkastelu kulujen jakautumisesta Python-

mallissa osoittaa, että aktiivisen interventio-

vaiheen jälkeinen seuranta tuottaa valtaosan 

10 vuoden aikana kumuloituvista kustannuk-

sista (kuva 10). Python-mallissa seulonnan 

KUVA 12: Kokonaissäästöt eri interventioilla 10 vuodessa Python-mallilla. 

KUVA 13: Säästösuhde IGrafx-mallilla. 
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kustannukset sisältyvät intervention kustan-

nuksiin. 

Kuvassa 11 on esitettynä iGrafx-mallissa eri 

interventioiden säästö 10 vuodessa suhteessa 

tilanteeseen, jossa interventiota ei toteuteta. 

Suurimman säästön tuottaa kasvokkain toteu-

tettava interventio. Säästöpotentiaali on hie-

man yli 58%. Toiseksi suurin säästö saadaan 

kaikkien interventioiden yhdistelmällä. Pienin 

säästö, joskin merkittävä sekin, saadaan teko-

älytuetulla interventiolla.  

Python-mallissa säästöjen suhteelliset osuudet, 

eroavat siten, että arvioidut säästöt ovat hie-

man matalammat kuin IGrafx-mallissa, mutta 

silti lähes 40–50 % verrattuna tilanteeseen, 

jossa interventioita ei ole. 

Kokonaissäästöjen lisäksi tärkeää on tarkastel-

la myös säästösuhdetta. Tämä on esitetty ku-

vassa 8. Säästösuhde, kertoo kuinka monta 

euroa jokaista sijoitettua euroa kohden kertyy 

säästöjä (kuva 12). Nollalinjalla säästöt vastaa-

vat intervention aiheuttamia lisäkuluja, tasolla 

1 säästöjä kertyy lisäkulujen verran enemmän 

kuin kuluja jne. Kuvasta 13 voidaan nähdä, 

että iGrafx-mallissa kustannukset ylittävät 

aluksi säästöt ja kolmannesta vuodesta eteen-

päin säästöt ylittävät kustannukset. Huomion-

arvoista on myös se, että taaskin kaikki inter-

ventiot tuottavat säästöjä lähes yhtä tehok-

kaasti ja säästösuhteen kasvu on tasaista (ku-

va 13).  

Kokonaissäästöistä poiketen säästösuhteeltaan 

parhaat interventiomallit näyttäisivät olevan 

kaikkien mallien yhdistelmä ja kokonaan auto-

maattisesti ohjattu interventio. Tosin lähikon-

taktilla toteutetun elämäntapaohjauksen sääs-

tösuhde kasvaa hieman nopeammin kuin te-

koälytuetun, ja kymmenen vuoden simulaati-

on perusteella se oletettavasti saavuttaisi teko-

älytuetun noin 15 vuoden kieppeillä.  

Python-mallissa säästöjä alkaa kertyä seitse-

mäntenä vuonna. Selkeä ero IGrafx-malliin on 

eri interventioiden säästösuhteissa. Python-

mallissa tekoälytuki erottuu muista interven-

KUVA 14: Säästösuhde Python-mallilla. 
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tiovaihtoehdoista suuremmalla säästösuhteel-

la, kun taas kontakti-intervention säästösuhde 

on matalin (Kuva 14). 

5.6                                                           

SimPy- ja Python-mallien                     

vertailun tulokset 

Koska SimPy- ja Python-malleissa käytetään 

samoja parametrejä ja laskentafunktioita, pää-

dyttiin lopputuloksissa samoihin lukumääriin. 

Näin ollen SimPy- ja Python-mallien eroja ver-

taillaan vain niiden tehokkuuden, eli simuloin-

timallien suorittamisen keston avulla. Vertailu 

tehtiin ajamalla simulaatiomallia kymmenen 

vuoden ajan kaikille interventioille, joka oli 

laskennallisesti vaativin ja aikaavievin osuus. 

Vertailu suoritettiin yhdellä koneella vertailun 

validiteetin vuoksi. Koska koko Suomen väes-

tön ajaminen ei ajankäytöllisistä syistä ollut 

mahdollista tehtiin vertailua mallien kesken 

usealle erikokoiselle väestömäärälle. 

Kuten taulukosta 5 nähdään, on Simpy-malli 

hieman Python-mallia nopeampi jokaisessa 

erikokoisessa väestönkoon otannassa. Vaikka 

malleilla ei kovin suuria eroavaisuuksia funkti-

oissa ja laskentakaavoissa ole, on SimPy joka 

simulointikerralla nopeampi. 

Kuten taulukosta 5 nähdään, vertailtiin mal-

lien suoritusnopeutta ensin 0,1 % osuudelle 

koko Suomen väestöstä. 

Pienellä väestömäärällä suoritusnopeus ei ole 

järin suuri, vain muutamia sekunteja. Kun 

malleja vertailtiin 1 % väestöosuudelle oli suo-

ritusnopeus eroa malleilla noin 30 sekuntia. 

10% väestön osuudessa malleille kertyi suori-

tusnopeuksissa eroa noin 300 sekuntia.  

Mitä suurempi väestökoko otetaan simuloita-

vaksi, sitä suuremmaksi SimPy- ja Python-

mallien ero suoritusnopeudessa näyttäisi kas-

vavan sekunneissa. Kuitenkin suhteellinen 

suoritusnopeuden ero eri väestömäärillä pysyy 

vakaana, kuten taulukosta 6 nähdään. SimPy- 

ja Python-mallien suhteellinen ero suoritusno-

peudessa simulointimallille on keskimäärin 

seitsemän prosenttia. 

5.7                                                                       

Pohdinta 

Simulaatiomallinnuksen tarkoituksena oli sel-

vittää, millaisia kustannusvaikutuksia on dia-

betesta ennaltaehkäisevillä interventioilla ver-

rattuna tilanteeseen, jossa interventioita ei 

toteuteta lainkaan. Tulokset osoittivat, että jo 

Simulointimalleissa käytetty 

Suomen väestön osuus: 

Suhteellinen ero SimPy- ja Pyt-

hon-malleissa 

Koko väestön koko * 0.001 6,6 % 

Koko väestön koko * 0.01 7,0 % 

Koko väestön koko * 0.1 6,1 % 

TAULUKKO 6: SimPy- ja Python-mallien suhteellinen eroavaisuus. 

Simulointimalleissa käytetty 

Suomen väestön osuus: 

Suoritusnopeus, kaikki 

interventiot, Python-malli 

Suoritusnopeus, kaikki interventiot, 

SimPy-malli 

Koko väestön koko * 0.001 45,4 sec 42,4 sec 

Koko väestön koko * 0.01 464,3 sec 431,5 sec 

Koko väestön koko * 0.1 5215,4 sec 4895,9 sec 

TAULUKKO 5: Keskimääräinen eroavaisuus simulointimallien suorituksen kestossa Simpy- ja Python-

malleilla. 
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kolmannesta vuodesta alkaen kaikkien inter-

ventioiden kulut olivat matalammat kuin tilan-

ne ilman interventioita. Vertailtavissa kustan-

nuksissa otettiin huomioon riskiryhmän seu-

lonta, intervention toteutus, seurantamittauk-

set, ylläpidon tuki ja sairastuneiden hoitokus-

tannukset. Kymmenen vuoden kohdalla sairas-

tapausten ennaltaehkäisystä kertyneen säästön 

myötä interventiomallit olivat noin puolet 

edullisempia kuin tilanne ilman interventioita. 

Säästösuhde oli samankaltainen sekä iGrafx- 

että Python-malleissa. 

Keskeiset erot mallien välillä tulivat esille sääs-

töjen kumuloitumisen alkamisajankohdassa ja 

nopeudessa sekä arvioissa eri interventiovaih-

toehtojen suhteellisesta säästöpotentiaalista.  

Python-mallissa mukana on koko väestö ja 

interventioihin ohjautuva riskiryhmä valitaan 

matalammilla FINRISKI-arvoilla. Myös inter-

ventioiden kattavuus on laajempi, sillä tekoäly-

tuettuun interventioon osallistujamäärää ei ole 

rajoitettu. 

Skaalautuvuuden vuoksi tekoälytuettu-

interventio näyttääkin tuottavan Python-

mallin simulaatiossa huomattavasti suurem-

mat säästöt kuin iGrafx-mallissa, jossa sisään-

otettavaa väestömäärää on rajattu.  Python-

mallissa interventioiden tehokkuuden välillä 

on kaikkiaan suurempaa vaihtelua kuin iGra-

fx-mallissa. Interventioiden toteutuksen ai-

heuttama kustannuslisä 10 vuodessa oli sa-

manlainen sekä iGrafx- että Python-malleissa, 

jos seurannan tuottamia kustannuksia ei oteta 

huomioon. Huomionarvoinen ero iGrafx- ja 

Python-malleissa on se, että Python-simulaa-

tion perusteella voidaan havaita interventioi-

den kokonaiskulujen kääntyvän laskuun neljän 

vuoden kohdalla 10 vuoden tarkastelujaksosta, 

kun taas iGrafx mallissa kokonaiskustannus-

ten kasvu jatkuu. Tulosta voi selittää se, että 

Python-mallissa ennaltaehkäisevien interventi-

oiden vaikutukset on mahdollista havaita vä-

estötasolla, mutta IGrafx-mallissa vuosittain 

interventioihin seulottavan riskiryhmän omi-

naisuudet ovat samankaltaiset koko tarkaste-

lujakson ajan, jolloin interventioiden laajempi 

kansanterveydellinen vaikutus ei tule mallissa 

esille. 

Interventiot toimivat odotetusti siten, että 

kaikki elämäntapaohjauksen toteutustavat 

ehkäisivät sairastumista ja vähensivät diabe-

teksen hoitoon tarvittavia kustannuksia. Inter-

ventioiden vertailussa havaittiin, että mitä 

kalliimpi interventio oli sitä enemmän se tuot-

ti säästöä vältettyjen sairastapausten kautta. 

Tuloksiin vaikuttaa oletettu intervention vai-

kuttavuus, mutta myös interventioiden valin-

nassa käytetty priorisointimenetelmä. Erittäin 

korkean riskin henkilöistä enemmistö ohjat-

tiin kontakti-interventioon ja vain viidesosa 

etätuettuun interventioon. Tekoälytuettuun 

interventioon ei ohjattu lainkaan erittäin kor-

kean riskin henkilöitä. Toteutukseltaan kallein 

interventio, eli tässä tapauksessa kontakti-

interventio, on tutkimustiedon perusteella 

vaikuttavin ennaltaehkäisyn tukimuoto. Näin 

ollen erittäin korkean riskin henkilöille tarjot-

taessa kontakti-interventio tuottaa huomatta-

via hyötyjä. 

Simuloitujen interventioiden kokonaiskulujen 

kasvu oli iGrafx-mallissa sitä suurempaa, mitä 

vähemmän niistä koitui aluksi kuluja. Jos re-

sursseja olisi rajattomasti, kontakti-

interventio olisi hyvin tehokas vähentämään 

sairastumista ja tuottaisi pitkällä aikavälillä 

säästöjä hoitokustannuksissa. Käytännössä 

mahdollisuudet järjestää henkilökohtaisiin 

tapaamisiin perustuvia elämäntaparyhmiä 

ovat rajalliset, eivätkä kaikki halua osallistua 

kontakti-interventioon. Palveluvalikoiman 

laajentaminen etätuetulla mallilla ja tekoälyso-
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velluksilla näyttäisi olevan kannatettava vaih-

toehto sekä asiakaslähtöisyyden että kustan-

nusten näkökulmasta. Huomionarvoista on, 

että kaikkia toteutustapoja yhdistävän mallin 

säästösuhde osoittautui simuloinnissa parem-

maksi kuin yhdenkään intervention toteutta-

minen yksinään. Simulointimallin mukaan, 

kymmenen vuoden kohdalla eri toteutustapo-

jen yhdistelmä voisi tuottaa säästöjä viisi yk-

sikköä yhtä investoitua yksikköä kohden. 

5.8                                                             

Tulosten luotettavuus 

Validiteetti 

Luotettavien tulosten saamiseksi, mallin suun-

nittelu ja toteutus edellyttävät hyvää ymmär-

rystä käytetystä menetelmästä ja mallinnetta-

vasta ilmiöistä. Puutteet mallin rakenteessa, 

parametreissa tai laskentafunktioissa voivat 

altistaa harhaanjohtaville tuloksille. 

Tässä tutkimuksessa käytetyn mallin validi-

teettia ja tulosten luotettavuutta voidaan arvi-

oida tarkastelemalla ensiksi mallinnettavien 

interventioiden rakennetta ja oletuksia. Tois-

tettavuutta, läpinäkyvyyttä ja validiteetin arvi-

ointia varten mallinnuksessa käytetyt lähtöpa-

rametrit ja mallin rakenne on kuvattu mene-

telmäosassa mahdollisimman tarkasti. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli teoreettisten, 

mutta reaalimaailman toteutusta vastaavien 

interventioiden vertailu. Simuloitavat inter-

ventiot rakennettiin tutkimusnäytön perus-

teella, niin että seuraamalla lähdeinterventioi-

den protokollaa, voidaan odottaa muutoksia 

riskitekijöissä (Tuomilehto ym. 2001, DPP 

2002). 

Interventioiden perusrunko ja tapahtumat 

noudattivat suomalaisissa tutkimuksissa vai-

kuttavaksi osoitettua diabeteksen ennaltaeh-

käisyn mallia (Tuomilehto ym. 2001, Lind-

ström ym. 2013). Suomessa ei toistaiseksi ole 

systemaattisesti arvioitu digitaalisesti toteute-

tun elämäntapaohjauksen vaikuttavuutta, jo-

ten etätuetun ja tekoälypohjaisen mallin läh-

detiedot haettiin kansainvälisistä tutkimuksis-

ta. Myös kustannusarviot jouduttiin tekemään 

osittain kansainvälisten lähteiden perusteella. 

Kansainvälisten lähteiden valuutat muutettiin 

vuoden 2018 euroiksi. Interventiot suunnitel-

tiin niin, että kaikki ne soveltuisivat toteutet-

tavaksi suomalaisessa toimintaympäristössä 

joko olemassa olevilla resursseilla tai kehitys-

työn myötä, mikäli tarvittava teknologia olisi 

käytössä. 

Toinen keskeinen tulosten luotettavuuteen 

vaikuttava tekijä liittyy käytettyjen lähdetieto-

jen yhteensopivuuteen ja parametrien tark-

kuuteen. Malli sisältää lähtötietoja useista eri 

tutkimuksista ja aineistoista. Näin ollen ver-

tailtavien interventioiden vaikuttavuutta ja 

kustannuksia koskevat tiedot eivät ole kaikissa 

suhteissa yhteismitallisia. Aikaisemmissa in-

terventiotutkimuksissa on raportoitu samasta 

aineistosta vain osittain niitä tietoja, joita yh-

tenäisen mallin rakentaminen edellyttäisi. Jot-

ta intervention toteutusta ja kustannuksia voi-

daan mallintaa realistisesti, tutkimuksista tar-

vitaan tiedot intervention vaikuttavuudesta 

kuten painon muutos ja HbA1c-arvo sekä tie-

dot osallistujien motivaatiosta ja sitoutumises-

ta ohjelmaan kuten adherenssi ja drop-out -

määrä. Yksilöllisten tapahtumaketjujen mal-

lintamista varten tarvittaisiin myös tieto ohjel-

maan sitoutumisen yhteydestä terveystulok-

siin ja kustannuksiin. Kustannusvaikutusten 

laskemiseen tulisi olla tiedot intervention ta-

pahtumien kustannuksista riittävällä tarkkuu-

della, muun muassa henkilöstöresurssien tar-

ve, ohjauskertojen hinnat, toteutustapa, tek-

nologian käyttö, varusteet, seurantamittausten 
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tiheys ja hinnat. Tässä tutkimuksessa inter-

ventioiden mallintamisessa otettiin huomioon 

vain toteutukseen liittyvät kulut, eikä mukaan 

laskettu esimerkiksi tekoälytuetun järjestel-

män rakentamiseen tarvittavia alkuinvestoin-

teja tai etätuen vaatimia laitteita. Toisaalta, 

kustannukset eivät sisällä myöskään kontakti-

intervention kehitystyöhön käytettyjä resurs-

seja. 

Terveydenhuollon yksikkökustannukset sisäl-

tävät tiedot terveydenhuollon henkilöstön tun-

tihinnoista, kun taas terveyden edistämisen ja 

elämäntapaohjauksen toteuttamiseen voi osal-

listua myös muita ammattiryhmiä kuten lii-

kunnanohjaajat. Kustannusten arvioinnin nä-

kökulmasta hintatiedot ovat osittain vanhentu-

neet, eivätkä sisällä soveltuvaa tietoa digitaa-

listen palveluiden ja etätuen kustannuksista. 

Tämän vuoksi käytetyt hintatiedot saattavat 

jonkin verran yli- tai aliarvioida digitaalisen 

interventiomallin kustannuksia. Yhden kon-

takti- ja etätukikerran hinta päädyttiin asetta-

maan 10 euroon, joka vastaa Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin tutkimuksessa laskettua 

arviota elämäntaparyhmän osallistujakohtai-

sesta hinnasta (Lumiaho ym. 2015). 

Jatkossa olisi mahdollista arvioida luotetta-

vammin interventioiden skaalautuvuutta ja 

kustannusvaikutuksia, jos tutkimuksista olisi 

saatavilla tarkempia hintatietoja.  

Kolmas luotettavuuden arviointiin liittyvä teki-

jä on vertailtavuus interventioiden vaikutta-

vuudessa. Tutkimusnäyttöä uusista interventi-

oista ei ole vielä ehtinyt kumuloitua, niin että 

vaikuttavuutta voisi vertailla yhdenmukaisesti. 

Perinteisistä kontakti-interventioista on seu-

rantatietoa yli kymmenen vuoden ajalta, ja 

muutkin raportoidut tiedot kattavat suurim-

man osan mallin vaatimista parametreista 

(mm. Lindström ym. 2013). Etätuetuista inter-

ventioista vastaavaa tietoa ei vielä ole, puhu-

mattakaan tekoälypohjaisista interventioista. 

Tutkimustulosten niukkuus saattaa aiheuttaa 

digitaalisten interventioiden vaikuttavuuden 

yliarvointia. Etenkin tekoälypohjaisen inter-

vention vaikutukset ovat varsin lyhyeltä arvi-

ointijaksolta. Tulosten tulkinnassa mielekkäin-

tä onkin tarkastella kustannusvaikutuksia ko-

konaisuutena, siten että oletetaan kaikkien 

interventiovaihtoehtojen olevan käytössä. 

Teköälytuettu malli todennäköisesti tuottaa 

muihin interventioihin verrattuna yksilötasol-

la pienemmän terveyshyödyn, mutta sillä saat-

taa olla skaalautuvuuden myötä kansantervey-

dellisiä vaikutuksia. Esimerkiksi, mikäli digi-

taalisilla valmennusohjelmilla voidaan ehkäis-

tä tuhansien ihmisten joukossa painon vähit-

täinen kertyminen, esimerkiksi henkilölle 0,5 

kg vuodessa, on tällä jo 10 vuodessa huomat-

tavia vaikutuksia myös diabetesriskiin. 

Neljäs tulosten tulkinnassa huomioitava seikka 

on intervention valintatilanne. Kaikissa inter-

ventiomalleissa vuoden interventiota edeltää 

tilanne, jossa tehdään päätös intervention va-

linnasta. Mikäli tilanteeseen liittyy ammattilai-

nen, tapahtuma voidaan katsoa mini-

interventioksi, jolla on jo mahdollisesti itsenäi-

siä vaikutuksia (Kuninkaanniemi 2018). Eten-

kin tekoälytuetussa mallissa omatoimista to-

teutusta edeltävä asiantuntijakontakti saattaa 

lisätä todennäköisyyttä elämäntapamuutosten 

aloittamiselle ja interventioon sitoutumiselle, 

jos verrataan tilanteeseen, jossa tekoälysovel-

luksen käyttöönotto on kokonaan itsenäistä. 

Toinen tekoälytuetun intervention vaikutta-

vuutta parantava elementti mallissa on muu-

tosten ylläpidon tuki, joka sisältää kaikissa 

interventioissa puolen vuoden välein kontrolli-

tapaamiset ammattilaisten kanssa. Näin ollen 

myös tekoälytuettuun interventioon liittyy 

asiantuntijakontakteja. Seuranta lisää huomat-
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tavasti etenkin tekoälytuetun mallin kokonais-

kustannuksia 10 vuoden ajalta. Sekä muutos-

ten toteuttamisen, että niiden ylläpidon tuke-

minen on perusteltua, sillä mikäli riskitekijät 

palautuvat, myös interventioihin investoidut 

varat menetetään. 

Optimaalista suhdetta intervention intensitee-

tin ja seurannan pituuden välillä on tarpeen 

arvioida, jotta interventiot olisivat kustannus-

vaikuttavia ja toteutettavia käytännössä. 

Tutkimuksen vahvuudet 

Elämäntapamuutokset ovat monivaiheisia ta-

pahtumaketjuja, eivätkä niinkään lineaarisesti 

eteneviä prosesseja. Yksilön ominaisuudet, 

kuten terveydentila lähtötilanteessa, motivaa-

tio ja sosiodemografiset saattavat vaikuttaa 

intervention todennäköisiin vaikutuksiin. En-

naltaehkäisevän toiminnan suunnittelua var-

ten onkin hyödyllistä ymmärtää, miten inter-

ventioiden sisältämät tapahtumat ja tapahtu-

maketjut vaikuttavat odotettuihin terveystu-

loksiin. Tutkimuksessa käytettiin tapahtuma-

pohjaista simulointia, jolla on interventioiden 

kustannusvaikutusten mallintamisessa useita 

vahvuuksia (Caro ym. 2010). 

Vaikka menetelmää on toistaiseksi käytetty 

melko vähän elämäntapaohjauksen mallinta-

miseen, se osoittautui hyvin soveltuvaksi tä-

hän tarkoitukseen. Tapahtumapohjainen malli 

mahdollistaa terveydentilan yksilöllisen seu-

rannan ja muutokset taustatekijöiden mukaan. 

Myös kustannustiedot voidaan liittää tapahtu-

miin hyvin tarkalla tasolla. Nämä ominaisuu-

det lisäävät mallin realistisuutta ja tuovat olen-

naista tietoa käytännön toiminnan suunnitte-

luun. 

Tässä tutkimuksessa menetelmän kaikkia omi-

naisuuksia ei voitu täysimääräisesti käyttää, 

sillä etenkin digitaalisten ohjausmallien osalta 

haasteena oli riittävän tarkkojen lähtöpara-

metrien löytäminen aikaisemmasta tutkimus-

kirjallisuudesta. Jatkossa teknologiaa hyödyn-

tävien interventioiden kustannusvaikutuksia 

voidaan mallintaa tarkemmalla tasolla liittä-

mällä esimerkiksi muistutuksiin ja teknologian 

käyttöön erillinen kustannustieto. Toisaalta, 

kun lisätään mallin realistisuutta, lisätään mo-

nesti myös kompleksisuutta, mikä voi vaikeut-

taa mallin tulkintaa. 

Tässä tutkimuksessa mallin rakenne oli ver-

rattain yksinkertainen, mutta keskeiset inter-

ventiovaiheet erotteleva. Tapahtumapohjaisen 

mallin avulla voidaan tunnistaa, mitkä vaiheet 

interventioiden toteutuksessa kerryttävät eni-

ten kustannuksia ja mihin vaiheisiin tarvitaan 

eniten resursseja, jos malli viedään käytän-

töön. Nyt olemassaolevaa mallia muokkaamal-

la voidaan jatkossa arvioida interventioiden 

vaihtoehtoisia toteutustapoja, esimerkiksi niin, 

että elämäntapamuutosten ylläpitovaiheeseen 

ei liitetä intensiivistä seurantaa. Vertailun tu-

loksena voidaan arvioida sairastuneiden mää-

rää ja siitä seuraavaa kustannuskertymää. 

Nyt tehtyjen simulaatioiden perusteella elä-

mäntapamuutosten pitkäaikainen tuki näyttäi-

si olevan myös taloudellisesti kannattavaa. 

Vaikka diabeteksen ehkäisyssä intensiivinen ja 

pitkäkestoinen interventiomalli on todettu 

vaikuttavaksi (Lindström ym. 2013), kolmen 

vuoden seuranta interventioiden jälkeen poik-

keaa monista elämäntapainterventioista 

(Fjeldsoe ym. 2011). 

Pysyviin elämäntapamuutoksiin liittyy uusien 

taitojen ja tottumusten oppiminen, mikä vaatii 

aikaa. Kontakti-intervention rinnalle digitaali-

set menetelmät tarjoavat vaihtoehtoja ja mah-

dollisuuden lisätä tuen saatavuutta tai jatkaa 

sen kestoa aktiivisen kontakti-intervention 

jälkeen. 
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Mallien vertailu 

Tutkimuksessa käytettiin tapahtumapohjaisen 

mallin rakentamiseen kolmea eri menetelmää. 

iGrafx perustui graafiseen käyttöliittymään ja 

mahdollisti simuloitavan mallin rakenteen 

luomisen. 

Graafiseen malliin sisältyi kuitenkin eniten 

rajoitteita laskentakapasiteetin osalta. iGrafx-

malli oli nopea rakentaa, mutta ohjelmisto ei 

sisältänyt laskentaa varten edistyneitä ominai-

suuksia. Ohjelmiston sallimissa laskentafunkti-

oissa oli puutteita. Python-mallissa näitä ra-

joitteita ei ollut, joten sen avulla interventioi-

den kustannusvaikutuksia pystyttiin mallinta-

maan käyttäen koko Suomen väestöä. SimPy-

malli toimi Python-mallin kanssa samojen pe-

riaatteiden mukaan. 

SimPy oli Python-mallia useimmissa vertailus-

sa hieman nopeampi ja mallien suhteellinen 

ero jäi noin seitsemän prosentin luokkaan. 

SimPy- ja Python-mallit olisi voitu saada te-

hokkaammiksi muun muassa Pythonin profi-

loinnin avulla. 

Profiloinnissa lähdekoodia tarkastelemalla 

voidaan löytää lähdekoodin pullonkauloja, joi-

ta purkamalla voitaisiin lähdekoodista saada 

entistä tehokkaampaa ja nopeampaa. Nyt yk-

sittäisen vuoden ajaminen koko Suomen väes-

töllä on erittäin aikaa vievää, mitä ei osattu 

ottaa huomioon riittävästi, kun simulaatiossa 

haluttiin tarkastella kymmenen vuoden ajan-

jaksoa. Lähdekoodia voitaisiin lisäksi saada 

tehostettua esimerkiksi käyttämällä enemmän 

vektorioperaatioita. SimPy-malli oli kuitenkin 

kaikissa vertailussa Python-mallia nopeampi, 

jolloin sen käyttöä kannattaa harkita suurissa 

simulaatiomalleissa, vaikka sen opetteluun ja 

käyttöönottoon saattaa mennä enemmän aikaa 

kuin perinteisen python-mallin rakentami-

seen. 

5.9                                                             

Jatkotutkimusaiheita 

Realistinen yksilöllistä terveydentilan kehitys-

tä kuvaava malli edellyttää taustalle monipuo-

lista dataa. Nyt riittävää tietoaineistoa oli vai-

kea saada ilman autenttista interventioaineis-

toa.  

Mallin vastaavuutta suomalaiseen toimin-

taympäristöön voidaan lisätä käyttämällä digi-

taalisten interventioiden osalta kotimaisten 

tutkimusten vaikuttavuus- ja kustannustietoja. 

Jotta interventiodatan perusteella simulointi-

mallin rakentaminen olisi mahdollista, tutki-

muksessa olisi hyvä arvioida useammassa seu-

rantapisteessä käyttäytymiseen liittyviä moti-

vaatiotekijöitä, terveys- ja hyvinvointi-indi-

kaattoreita sekä intervention toteutuskustan-

nuksia. Jatkossa sensoriteknologia, paikkatie-

tosovellukset, digitaaliset päiväkirjat ja muut 

tehokkaammat tiedonkeruutavat lisäävät 

mahdollisuuksia myös tarkemmille simulaa-

tiomalleille ja kustannusvaikutusten arvioin-

nille. 

Tulosten tulkittavuuden ja luotettavuuden 

näkökulmasta on tärkeää, että aineisto on laa-

dukasta ja valitaan malliin ilmiön kannalta 

oleellisia muuttujia. Jatkossa on tärkeä tehdä 

mallin kehitystä ja validointia reaalimaail-

maan yhteistyössä elämäntapaohjausta toteut-

tavien käytännön toimijoiden kanssa. Yksi 

jatkokehityksen alue on ennaltaehkäisyn kus-

tannusvaikuttavuuden arviointi. Nyt malleissa 

arvioitiin ainoastaan kustannusvaikutuksia, 

eikä siten otettu huomioon interventioiden 

vaikutusta osallistujien elämänlaatuun. Jatkos-

sa mallia kannattaisi laajentaa niin, että para-

metreihin sisältyy myös elämänlaadun kehi-

tystä kuvaavia muuttujia.  

Näin voidaan verrata, millä interventioilla voi-

daan lisätä laadukkaiden elinvuosien määrää 
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Muuttuja Arvo Lähde 

Diabeetikkojen määrä 550 000 https://www.diabetes.fi/diabetes/tyypin_2_diabetes 

Diagnosoidut/ lääkekor-

vaus (2016) 

368 861 http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?

id=hoi50056 

Tietämättään sairastavat 150 000 http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?

id=hoi50056 

T2 Diabetes 400 000 https://www.diabetes.fi/files/9197/

Diabetesbarometri_2017_web.pdf 

T1 Diabetes 50 000 https://www.diabetes.fi/files/9197/

Diabetesbarometri_2017_web.pdf 

Vuosittain uusia tapauk-

sia 

n. 25 000 http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?

id=hoi50056 

Diabetesriskissä olevat 

suomalaiset 

25 % http://www.julkari.fi/handle/10024/136223 

Diabeteksen aiheuttama 

ylikuolleisuus vrt.koko 

väestö (1,0) 

Miehet: 

1,65 

Naiset: 

1,75 

Forssas ym. 2010 https://www.laakarilehti.fi/pdf/2010/

SLL262010-2359.pdf 

Diabeteksen suorat kus-

tannukset 

832 milj. 

EUR 

https://www.diabetes.fi/files/9736/

Diabetes_lukuina_2018_1_kustannustutkimus_A4.pdf 

Diabeteksen epäsuorat 

kustannukset 

2,55 mrd. 

EUR 

https://www.diabetes.fi/files/9736/

Diabetes_lukuina_2018_1_kustannustutkimus_A4.pdf 

Diabeteksen kokonais-

kustannukset 

3,38 mrd. 

EUR 

https://www.diabetes.fi/files/9736/

Diabetes_lukuina_2018_1_kustannustutkimus_A4.pdf 

Tyypin 2 diabeetikon 

hoidon kustannus/vuosi 

(ei liitännäissairauksia) 

3036 EUR https://www.diabetes.fi/files/9237/

Diabetes_lukuina_2017_flyer.pdf 

LIITE 1: Diabeteksen yleisyys, seulonta ja kustannukset Suomessa. 

LIITTEET 

taloudellisesti kannattavalla tavalla. Tarkaste-

lun kohteena olivat diabeteksen ennaltaeh-

käisyn kustannusvaikutukset. Samat riskiteki-

jät määrittävät myös muita kansantauteja, 

kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauk-

sia. 

Tuloksissa esitetyt arviot interventioiden tuot-

tamista kustannussäästöistä olisivat todennä-

köisesti nyt arvioitua suuremmat. Hyödyt ker-

tautuvat, jos diabeteksen lisäksi ehkäistään 

sairastuminen myös muihin kansantauteihin. 

Sama malli voidaan modifioida eri sairausris-

keille.  

https://www.diabetes.fi/diabetes/tyypin_2_diabetes
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50056
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http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50056
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50056
https://www.diabetes.fi/files/9197/Diabetesbarometri_2017_web.pdf
https://www.diabetes.fi/files/9197/Diabetesbarometri_2017_web.pdf
https://www.diabetes.fi/files/9197/Diabetesbarometri_2017_web.pdf
https://www.diabetes.fi/files/9197/Diabetesbarometri_2017_web.pdf
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50056
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50056
http://www.julkari.fi/handle/10024/136223
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https://www.laakarilehti.fi/pdf/2010/SLL262010-2359.pdf
https://www.diabetes.fi/files/9736/Diabetes_lukuina_2018_1_kustannustutkimus_A4.pdf
https://www.diabetes.fi/files/9736/Diabetes_lukuina_2018_1_kustannustutkimus_A4.pdf
https://www.diabetes.fi/files/9736/Diabetes_lukuina_2018_1_kustannustutkimus_A4.pdf
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https://www.diabetes.fi/files/9237/Diabetes_lukuina_2017_flyer.pdf
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Kolme erilaista mallia (automatisoitu, kontakti, etätuettu)

interventioiden toteuttamisessa 

1. 

2. 
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LIITE 2: Interventioiden kaaviokuvat 1–3 eriteltyinä (automatisoitu, kontakti, etätuettu). 

3. 
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