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Arvoperustainen terveydenhuolto
(Value based health care, VBHC)

• Terveydenhuollon toiminnan tuloksena pitäisi syntyä terveyttä ja hyvinvointia
– Viimekädessä potilas määrittää hoidon tuloksen

– Keskeinen tulos EI OLE esimerkiksi poliklinikkakäynti, leikkaus tai hoitojakso

• Haluttua tulosta (= terveyden tuotantoa) tulee mitata ja siitä tulisi maksaa

• Terveydenhuollon tuottama 
ARVO = [Terveyshyödyt, outcome]/[Käytetyt resurssit]
– Terveydenhuollon arvo on lähellä vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden 

käsiteitä

• Toiminta tulisi organisoida arvontuotantoketjun (= terveyttä tuottavan prosessin) 
ympärille
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Terveyshyötyjen mittaamisen tasot

1. Parantunut terveydentila sairauskohtaisesti mitattuna
– Jäinkö henkiin?

– Minkälainen on elämänlaatuni?

– Pystynkö palaamaan työhöni?

2. Kuinka helposti parantunut terveydentila saavutettiin?
– Oliko hoidolla komplikaatioita?

– Kauanko hoito kesti?

– Mikä oli vointini hoidon aikana? Oliko esim. kipuja?

3. Kuinka pitkäkestoinen on saavutettu terveyshyöty?

3

Porter ja Teisberg, 2006



4



Hoitopolku kotoa kotiinHoitopolku kotoa kotiin

Hoitoprosessin arvontuotanto
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Akuuttisairaala Kuntoutus Jatkohoito

==

Potilaan näkökulmasta
merkittävä terveyshyöty

Hoidon kustannus
ARVO
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HoitopolkuHoitopolku HoitopolkuHoitopolku HoitopolkuHoitopolku HoitopolkuHoitopolku

Liikaa
• Byrokratiaa
• Hoitokokonaisuuden pätkiä
• Odotusta tai epätietoisuutta tulevasta
• Organisaatio-, kunta-, erikoisala- tai henkilökohtaista ajattelua
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Erityistason palvelutErityistason palvelut

PeruspalvelutPeruspalvelut

Kokonaisuuden haasteet
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Resurssit Prosessit Suorit-
teet Vaikutus

Ihmiset
ennen TerveetTerveet

Sairausriski:
ennaltaehkäisy

Ihmiset
jälkeen

Sairaustuvat:
Suunniteltu hoito
jos mahdollista

Tuottavuus

Vaikuttavuus

VBHC

Segmentointi
- Palvelutarve

ja –käyttö
- Kustannukset



Terveydenhuollon asiakasrajapinnan muutostekijöitä

• Erikoistuminen

• Digitalisoituvat palvelut

• Henkilökohtaiset appit

• Tekoäly

• Geeniteknologia

• Nanoteknologia

• Robotiikka

• Konsumerismi
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Strategia, palveluverkon hallinta, 
budjetti, valvonta, merkittävä 

julkisenvallankäyttö, omistaminen ja 
merkittävät investoinnit ja 

viranomaistehtävistä vastaaminen
(kunkin piirin vastuulla)

Nykyiset ja mahdolliset uudet 
yhtiömuotoiset palvelutuottajat (rajatusti) 

vastaavat määritetyn 
palvelukokonaisuuden tuottamisesta 
sairaanhoitopiirien ohjauksessa ja 

omistuksessa.

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Tehtävät

Toimii erikseen sovittujen SHP:n
yhteisten kehityspalveluista ja 
kehitysasioiden valmistelusta. 
Päätöksenteko ja toimeenpano 

sairaanhoitopiirien toimesta.

Yhtenäinen palvelutuotanto
Palvelutuotantoa siirretään vaiheittain tarkoituksen mukaiselta 
/ merkittäviltä osin yhteiseen organisaatioon

Asiakastarpeiden / hoitolinjojen mukaiset prosessit/ 
osaamiskeskukset väestövastuuperiaatteella

Vastaa KHSHP:n ja PSHP:n
esh-palvelutuotannosta 

tarkoituksen mukaisilta osin.

EPSHP itsenäinen 
palvelutuotanto.

EPSHPKHSHP

EPSHP
itsenäinen palvelutuotanto

Sopimusyhteistyö:
Yhtenäiset hoitokäytännöt

Yhteinen kehittämistoiminta
Yhtenäiset lakisääteiset + 

ERVA-palvelut

PSHP

Kuntaomistajat Kuntaomistajat Kuntaomistajat

• Digisairaala
• Hankinnat
• Henkilöstö ja osaaminen
• ICT ja lääketieteellinen 

teknologia
• Juridiikka ja muut 

asiantuntijapalvelut

• Lääkehuolto
• Koulutus ja opetus
• Tilapalvelujen kehittäminen
• Palvelutuotannon kehittäminen 

& palvelumuotoilu

• Tietojohtaminen
• Tutkimus-, kehitys ja 

innovaatiotoiminta
• Viestintä

Kehitysyhtiö - Tays alustayhtiö OY

Itsenäinen palvelutuotanto Itsenäinen palvelutuotanto

COXA
Sydän-
sairaalaFimlab

Yhtiömuotoiset palvelutuottajat,
fokussairaalat, osaamis-
keskukset / virtuaaliset 
fokussairaalat *

Uudet 
toiminnot

PSHP:n ja KHSHP:n yhteinen 
palvelutuotanto

• Päätös selvityksestä ja 
valmistelusta 9/2019

• Päätöksenteko toimeenpanosta 
12/2019 – 6/2020

• Toimeenpanon valmistelu 
12/2019 – 12/2020

• Palvelutuotanto organisaation 
perustaminen 2020 - 2021

Vaihe 2

Yhteisen palvelutuotannon 
organisoituminen 
vaihtoehtoisesti
a) Osuuskunta tai Yhtiö
b) Liikelaitoskuntayhtymä

* Uudet toiminnot erillisen päätöksenteon mukaisesti. Omistus ja palvelujen käyttö vaihtelee piireittäin

50-100%

0-50%
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