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Terveystaloustiede 

 

• Terveystaloustiede tarkastelee 

terveydenhuoltoa taloustieteen 

näkökulmasta ja sen menetelmiä 

käyttäen 

• Tarkastelu koskee kaikkea 

terveydenhuoltoa; toimijat, organisointi, 

rahoitus, hyvinvointierot 



• Tietyt asiat korostuvat tarkastelussa: 

–Tehokkuuspyrkimys 

• Pyrkimys mahdollisimman suureen 

terveyden lisäykseen 

• Annettu terveystavoite saavutetaan 

mahdollisimman pienillä voimavaroilla 

–Oikeudenmukaisuuspyrkimys 

• ”terveyden mahdollisimman täydellinen 

saavuttaminen ja tasainen jakautuminen 

väestössä” (Sintonen ja Pekurinen 2006) 

• Horisontaalinen ja vertikaalinen 



Oikeudenmukaisuus 
• Mooneyn luokittelu 

1. yhtäläiset terveydenhuoltomenot asukasta 
kohti 

2. yhtäläiset panokset asukasta kohti 

3. yhtäläiset panokset yhtäläisessä tarpeessa 
oleville 

4. yhtäläinen käyttömahdollisuus yhtäläisessä   
 tarpeessa oleville 

5. yhtäläinen käyttö yhtäläisessä tarpeessa 
oleville 

6. yhtäläinen tyydytetty rajatarve 

7. yhtäläinen terveys 

 



Kiinnostuksen kohteet 

• Palvelujärjestelmän toiminta 

– Palvelujen käytön jakautuminen 

– Vaikuttavuus ja kustannukset 

– Alueelliset ja väestöryhmittäiset erot ja 

kehityssuunnat 

• Toiminnan organisointi ja rahoitus 

– Erityisesti oikeudenmukaisuuden 

näkökulmasta käsin 

– Miten asia on nyt? Miten pitäisi muuttaa? 

 



Terveystaloustieteen historiaa 

• Terveydenhuollon painoarvo 

taloudellisena toimintana on kasvanut 

• AMA Bureau of Medical Economic 1931 

• 1950-60 luvulla: terveydenhuollon 

teknologiat, terveydenhuollon rahoitus 

• ”interventionist policies” Medicare 1965 

• 1983 University of York, Centre for Health 

Economics 

 

 

 



Suomessa 

• 1970 Kuopion yliopistossa 

terveystaloustieteen opetusta, 

pääaineeksi 1993, nykyisin maisteritason 

opinnot  

• 1997 professuurit Kuopio, Tampere ja 

Helsinki  

• Terveystaloustieteen seura 1992  

• THL/CHESS 2002 

 



Klassikoita 

• K. Arrow 1963; Uncertainty and the 

Welfare Economics of Medical Care 

• M. Grossman 1972: Demand for Health: A 

Theoretical and Empirical Investigation 

• J. Newhouse 1970: Toward a Theory  of 

Nonprofit Institutions. An Economic Model 

of a Hospital 

• Mushkin 1958, 1962, Friedman 1979  

 



Täydelliset markkinat 

• Täydellinen tietämys 

• Varmuus 

• Ei ulkoisvaikutuksia 

• Kuluttajien valinnanvapaus 

• Paljon tuottajia, joilla ei ole 

markkinavoimaa, ei markkinoille 

tulemisen esteitä 

• Täydellisiä markkinoita ei ole olemassa 

millään talouden osa-alueella  

 



Periaatteiden toimivuus 
• Tiedon epäsymmetria: siitä johtuen 

agenttisuhde 

• Epävarmuus sairastumisesta ja hoidon 
vaikutuksissa 

• Ulkoisvaikutuksia: hyödyt ja haitat, 
molemmat voidaan jakaa: itsekästä 
toimintaa synnyttävät ja välittämiseen 
perustuvat 

• Säädelty ammatinharjoittaminen ja 
tuottajan monopoliasema 



Kysyntä ja tarjonta 
• Taloustiede olettaa, että kysyntä ja tarjonta 

löytävät tasapainon kilpailullisilla markkinoilla 

• Hinnan noustessa tarjonta kasvaa ja kysyntä 

laskee 

• kysyntä ja tarjonta ovat harvoin tasapainossa 

terveydenhuollossa 

– Terveyttä eikä terveyspalveluja voi 

varastoida 

– Palvelun tuottaminen lisää omalta osaltaan 

kysyntää, varsinkin jos/kun hinta ei muutu 

tarjonnan mukaan 

 



• Emme voi ostaa terveyttä vaan ostamme 

terveyspalveluita, joiden toivomme 

vaikuttavan terveyteen 

• Terveyspalvelut eivät ole ainoat 

terveyteen vaikuttavat asiat 

• Terveyspalveluista voi olla myös haittaa: 

hoidon sivuvaikutukset ja jopa 

haittavaikutukset (hoitovirhe) 

 



Taloudellinen arviointi 
• Voidaan jakaa 3 erilaiseen tapaa: 

– Kustannus-hyötyanalyysi KHA 

– Kustannus-vaikuttavuusanalyysi KVA 

– Kustannus-utiliteettianalyysi KUA 

• Kaikissa arvioidaan voimavarojen käyttö 
arvottamalla ne rahamääräisiksi 
kustannuksiksi, erot tulevat vaikutusten 
arviointitavassa 

• Lisäksi kustannusten minimointianalyysi, 
KMA 

 



Voimavarojen arvottaminen 
• Käytetään ns. yhteiskunnallista 

näkökulmaa 

• Voimavarojen käyttöä arvioidessa 
huomioidaan kaikkien voimavarojen 
käyttö, kohdistuivat niistä aiheutuvat 
kustannukset mille toimijalle tahansa. 

• Voimavaroja ovat 
– Henkilöstö  

– Pääomahyödykkeet  

– Aineet ja tarvikkeet  

– Ajankäyttö  

– Muut kulut  
 



Terveyden  mittaaminen 

 

 

• Terveyden mittaaminen on vaikeaa 

– Se on arvolatautunutta 

– Se on monisyinen ja moniulotteinen 

–Terveys on subjektiivinen  

 



KHA 

• Vaikutukset arvioidaan rahamääräisinä ja 

huomioidaan kaikkien vaikutukset 

• Saadaan selville nettohyöty (∑B-∑C)  ja 

hyöty-kustannussuhde (B/C) 

• Päätöksentekosääntö ∑B-∑C>0,  ja B/C>1 

• Yksittäisestä menetelmästä voidaan 

tehdä arviointi, jolloin saadaan selville 

onko menetelmän käyttö lainkaan 

hyväksyttävää 

 



• Ongelmallista on arvottaa 

terveysvaikutukset rahamääräisinä 

– Inhimillisen pääoman menetelmä (human 

capital) 

– Maksuhalukkuus (Willingness-to pay) 

– Epäsuora menetelmä (revealed preferences) 

 

• Paljonko on kivuttoman päivän arvo 

euroissa? 

• Entä liikkumiskyvyn säilyminen? 



KVA 

• Vaikutukset arvioidaan ”luonnollisilla” 

indikaattoreilla, esim. vältetyt 

sairastapaukset/kuolemat, tautikohtaiset 

indikaattorit  

• Ongelmia: indikaattorit kuvaavat 

terveyttä karkeasti eikä erilaisia 

sairauksia voida vertailla keskenään 

• Tehdään aina vertailu toiseen/ useamman 

vaihtoehdon välillä 

 



KUA 

 

• Vaikuttavuus mitataan huomioimalla 

muutos  elämän pituudessa ja laadussa  

• QALY = laatupainotettu elinvuosi 

• Voidaan verrata eri sairauksia keskenään 

 



Hoitovaihtoehto 1 = 3x0,5+1,5x0,3 +1x0,2 = 2,15 QALY 
Hiotovaihtoehto 2= 1,75x0,8 + 2x0,7 + 1,5x0,45+ 1x0,25 = 3,725 QALY   

3,725-2,15= 1,575 QALY 
Hoidon vaikuttavuuden kuvaus laatupainotettujen elinvuosien (QALY) avulla. Lähde: Sintonen H. Taloudellinen 

arviointi. Kirjassa: Mäkelä M ym. (toim.) Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. Duodecim 2007 



Qaly-mittareita 

 

 

• Mittareita on geneerisiä ja tautikohtaisia 

• Voidaan jakaa profiilimittareihin ja yhden 

indeksiluvun mittareihin 

–15D, EQ-5D, HUI3, SF-6D 

 



EQ-5D- terveydentilojen kuvailujärjestelmä 



15D-mittarin elämän osa-alueet 

• liikuntakyky 

• näkö 

• kuulo 

• hengitys 

• nukkuminen 

• syöminen 

• puhuminen  

• eritystoiminta 
 

• tavanomaiset 
toiminnot 

• henkinen toiminta 

• vaivat ja oireet 

• masentuneisuus 

• ahdistuneisuus 

• energisyys 

• sukupuolielämä 
 



15D- profiili bulimia nervosa potilailla 

International Journal of Eating Disorders 
Volume 43, Issue 7, pages 596-602, 5 OCT 
2009 DOI: 10.1002/eat.20754 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eat.v43:7/issuetoc


Lonkkaleikkauspotilaan 15D profiili 



 

• KYS seuraa 13 potilasprosessia 15D-

mittarilla. Tyypillisesti mitataan 

elämänlaatua juuri ennen hoitoa ja 6 ja 

12 kk hoidon aloituksen jälkeen.  

• HUS on seurannut tiettyjä potilasryhmiä 

vuodesta 2002 alkaen käyttämällä 15D 

mittaria.  

 



ICER 

• Inkrementaalinen kustannusvaikuttavuus, 

kertoo  paljonko ovat yhden lisähyöty-

yksikön tuottamisen kustannukset 

• )(CB-CA)/(EB-EA) 

• Pelkkä keskimääräinen kustannus- 

vaikuttavuussuhde (C/E) voi johtaa 

harhaan  

– Hoito A (100/10) = 10 €, Hoito B (1000/50)= 

20 €, ICER (1000-100)/(50-10)=22,50 € 

 



Epävarmuus 

 

• Yksikään arviointi ei anna 

lopullista/varmaa vastausta 

• Epävarmuutta on niin parametreissa kuin 

mallissakin 

• Epävarmuutta käsitellään erilaisilla 

herkkyysanalyyseilla 

 





ICER vaihtelua 
• Clopidogrel (Plavix) käyttö 

verisuonitukosten ehkäisyssä, ICER 
vaihteluväli £2000  - £ 13600  verrattuna 
pelkkään aspiriiniin 

 

• Nivolumab munuaissyövän hoidossa 

– ICER $ 146 532/QALY verrattuna 
everolimus ja $ 226 197/QALY 
verrattuna plaseboon (Sarfaty et al 2018) 

–Fimea on arvioinut että 
lisäkustannukset Suomessa 25 000- 54 
500 €/potilas 
 

 
 



• Fabryn taudin entsyymikorvaus hoito, 
ICER arvio 3,3milj.€/QALY tai 350 000 
€/QALY (Schuller et al 2015) 

 

• Harvinaissairauden lääkehoito  

–Lääkkeen tuottaja: 336 000 €/QALY 

–Norja: 1,6milj. € /QALY 

–Ruotsi: 580 000- 770 000 €/QALY 

– Irlanti: n 500 000 €/QALY 
 

• Elämäntapaohjaus puhelimitse DM2 
potilaille, ICER 20 000 € verrattuna 
tavalliseen hoitoon (Oksman et al 2017)  



 

 ?  
 

Kiitos ! 


