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• Palveluvalikoimaan ei kuitenkaan kuulu sellainen terveyden- ja 

sairaanhoidon toimenpide, tutkimus, hoito ja kuntoutus, johon 

sisältyy saavutettavan terveyshyödyn kannalta kohtuuttoman suuri 

riski potilaan hengelle tai terveydelle tai jonka vaikuttavuus on 

vähäinen ja jonka aiheuttamat kustannukset ovat kohtuuttomat 

saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon 

nähden” 

• ”Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin 

hoito- ja toimintakäytäntöihin” 

• ”Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tarjottava asiantuntemusta ja 

tukea kunnille järjestämällä koulutusta, kokoamalla hyvinvointi- ja 

terveysseurantatietoja sekä levittämällä kuntien käyttöön 

sairauksien ja ongelmien ehkäisyn näyttöön perustuvia 

toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä” 

 

Terveydenhuoltolaki 2010/1326 

 



Terveydenhuoltolaki 43 § 
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 

• … sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen 
kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien 
työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä 
uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista.  

 

• Asetus (VN 6.4.2011): … sopimuksessa on sovittava, 
miten eritysvastuualueella huolehditaan käytössä 
olevien terveydenhuollon menetelmien arvioinnista ja 
uusien menetelmien käyttöönotosta sekä yhtenäisten 
hoidon perusteiden toteutumisen seurannasta 
yhteistyössä muiden erityisvastuualueiden sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. 

 



Mikä HTA? 

• Arvioinnin kohteena ovat uudet ja jo 
vakiintuneessa käytössä olevat menetelmät, 
joihin kuuluvat lääkkeet, laitteet ja toimenpiteet 
sekä hallinnolliset tukijärjestelmät. 

• Näkökulmana voi olla menetelmän kliininen 
vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset sekä 
menetelmän käyttöön liittyvät sosiaaliset, 
eettiset, organisatoriset ja juridiset vaikutukset. 

• HTA:ssa kootaan ja yhdistetään paras saatavilla 
oleva tieto tukemaan näitä menetelmiä koskevia 
terveyspoliittisia ja kliinisiä päätöksiä.  



Arvioinnin tasot 

• Sairaalataso/ERVA:  

– alueellinen arviointi mini-HTA –pohjaisesti 

• Valtakunnallinen taso I 

– arviointiylilääkärien verkosto 

• Valtakunnallinen taso II 

– FIMEA, PALKO 

• Kansainvälinen taso/EU 

– EUnetHTA, AdhopHTA 

 



Helene Arentz-Hansen, Kunnskapssenteret 



Mini-HTA 

• Johdanto (1-3) 
– ehdottaja, menetelmä, koskettaako muita 

• Menetelmä (4-12) 
– indikaatiot, tutkimusnäyttö, vaikutukset, riskit, 

valtakunnalliset suositukset 

• Potilas (13-14) 
– eettiset ja psykologiset näkökohdat, vaikutus elämänlaatuun ja 

sosiaalisiin olosuhteisiin 

• Organisaatio (15-20) 
– vaikutukset henkilökuntaan, fyysisiin raameihin, muihin 

osastoihin, hoitoketjuun, käyttö Suomessa 

• Talous (21-26) 
– Perustamiskustannukset, toimintakustannukset, 

kokonaiskustannukset sairaalalle ja muille sairaaloille, 
epävarmuustekijät 

 





  HUS KYS TAYS TYKS OYS 

Ryhmän 

kokoonpano 

Kliininen 

lääkearviointiryhmä, 

jossa 10 jäsentä 

Lääkevaliokunta: HaYL + 7 

erikoisalan edustajat.  

Lääketyöryhmä, jossa 15 

jäsentä. Ryhmän kokoonpano 

on julkinen. 

Lääkeneuvottelukunta 

(JYL:n ohje) 

ARYL + 

arviointiryhmä (ad 

hoc) 

Kustannus, 

jonka 

ylittyessä 

arviointi 

tehdään 

Hoidon kustannukset 

>50 000 eur/v. 

Aihevalintaan voi 

vaikuttaa myös esim. 

turvallisuusnäkökulma 

Budjettirajaa ei ole vaan 

kaikille uusille 

lääkevalmisteille tehdään 

esitys käyttöönotosta 

Budjettirajaa ei ole vaan 

kaikille uusille 

lääkevalmisteille tehdään 

esitys käyttöönotosta 

>50 000 eur/hoitojakso Budjettivaikutus 

>35 000 eur/v 

verrattuna entiseen 

menetelmään 

Arviointi-

toiminta 

Ehdotuksen tekijä 

täyttää mini-HTA-

lomakkeen, sihteeri 

katsoo esitäytetyn 

lomakkeen, käy läpi 

keskeiset julkaisut. 
 
Kokouksessa aiheen 

esittely + keskustelua, 

tehdään suositus. 
 
JYL tekee suosituksen 

pohjalta päätöksen 
  

Hankintaehdotus klinikalta, 

ehdotuksen tekijä täyttää 

kirjallisen perustelu-

lomakkeen 
 

Tietoa päätöksenteon tueksi 

julkaisuista ja tietokannoista 

(esim. NICE, Micromedex) 
 
Huom. klinikoiden 

ylilääkäreillä on valtuudet 

tehdä yksittäistä tai 

korkeintaan muutamaa 

potilasta koskevat 

potilaskohtaiset päätökset 

uuden lääkkeen käytöstä. 

Mikäli näyttää, että lääkkeen 

tarve on runsaampaa, 

harkitaan sen ottamista 

peruslääkevalikoimaan 

Käytössä mini-HTA-lomake 
 

Ennen lääketyöryhmän 

käsittelyä lääkkeen 

käyttöönotolle on oltava 

VAJ:n ja TAJ:n hyväksyntä. 

Käyttöönottopäätöksen tekee 

lääketyöryhmä. Mikäli 

päätöksella on kiire, ryhmän 

pj tai JYL voi yksin tehdä 

alustavan käyttöönotto-

päätöksen. Päätös koskee 

vain sitä toimialaa, joka 

tehnyt aihe-ehdotuksen . 

Päätös voi olla ehdollinen 

 

Onkologian alalla tavoitteena, 

että suositukset (ei 

päätökset) olisivat 

yhteneväisiä koko ERVAssa 
 

Aihe-ehdotus kliinikolta 
 
Taustamateriaalina 

EMA:n paperit + kliiniset 

julkaisut, voidaan 

hyödyntää kl. 

farmakologian 

konsultaatiopalvelua. 
Keskustellaan esityksen 

tehneen kliinikon kanssa 

esim. hoidon 

kohdentamisesta, 

potilasmäärästä jne. 
 

Arvioinnin pääpaino 

kliinisessä 

vaikuttavuudessa ja 

turvallisuudessa 

(talousnäkökulma 

sivuroolissa) 
  

Ehdotuksen tekijä 

täyttää mini-HTA-

lomakkeen, joka 

toimitetaan VAJ:lle tai 

TAJ:lle, edelleen 

ARYL:lle. Käsitellään 

ARYL:n tai 

arviointiryhmän 

toimesta. ARYL laatii 

päätösesityksen, 

jonka pohjalta kunkin 

shp:n JYL tekee 

oman päätöksensä 
 

Menettely ei koske 

lääkehoitoja, joista on 

olemassa Fimean 

HTA-arviointi, 

EUnetHTA:n arviointi 

tai HILA:n päätös 

Seuranta 2 v:n kuluttua 

kirjallinen 

seurantaraportti. 

Lisäksi yksittäisissä 

päätöksissä voidaan 

edellyttää 

potilaskohtaista hoidon 

vaikuttavuuden 

seurantaa . 

Sairaala-apteekki seuraa 

arvioinnin kohteena olleiden 

lääkkeiden kulutusta. 

Sairaala-apteekki seuraa 

arvioinnin kohteena olleiden 

lääkkeiden kulutusta. 

Sairaala-apteekki seuraa 

arvioinnin kohteena 

olleiden lääkkeiden 

kulutusta kuukausittain, ja 

tilanteesta informoidaan 

keskeisiä erikoisaloja 

(esim. onkologia). 

1 v:n kuluttua 

kirjallinen 

seurantaraportti. 

Seurantaa tehdään 

myös sairaala-

apteekin kulutus-

tilastojen perusteella. 











FinCCHTA 

• Valtioneuvoston asetus (582/2017) 

erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden 

tehtävien keskittämisestä 

– PPSHP:lle säädetty terveydenhuollon 

menetelmien arviointia (HTA) 

sairaanhoitopiireissä koskevat 

koordinaatiotehtävät ja vastuu Suomen 

EUnetHTA-tehtävistä 

– Toiminta alkoi 1.1.2018 



FinCCHTA 

• FinCCHTA toimii 
verkostomaisesti 

• Ydinverkoston 
muodostavat 
yliopistosairaaloiden 
arviointiylilääkärit 

• Muut hoito-
teknologioiden 
arviointien tuottajat ja 
käyttäjät ovat osa 
verkostoa  

 

 



Toiminnan tavoitteet 2018 

• Arviointiverkoston luominen ja toimintatavan 

vakiinnuttaminen 

• Yhteistyön käynnistäminen keskeisten toimijoiden kanssa 

• HALO-toiminnan jatkaminen ja kehittäminen yhdessä 

sairaanhoitopiirien kanssa 

• Arviointien aloittaminen 

• Kansainvälinen yhteistyö 

– EUnetHTA, HTAi, INAHTA 

• FinCCHTA tunnettavuuden lisääminen viestinnän keinoin  

• HTA-koulutuksen lisäämiseksi Suomessa ollaan aloitteellisia 

ja etsitään yhteistyökumppaneita 



Terveydenhuollon menetelmien arviointi 

ja uusien menetelmien käyttöönotto  

Yhteistoiminta-alueella on sovittu uusien menetelmien 

käyttöönottoprosessista, joka edellyttää terveydenhuollon menetelmien 

tehon, turvallisuuden ja kustannusten arvioinnin käyttäen ns. mini-HTA -

menetelmää.  
 

Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA toimii PPSHP:n 

alaisuudessa ja toteuttaa asetusta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja 

eräiden hoitojen keskittämisestä, jossa sen tehtävät on määritelty 3§:n 6. 

kohdassa. FinCCHTA koordinoi kansallisesti terveydenhuollon 

menetelmien arvioinnin Suomessa. Toiminnan keskiössä on kansallinen 

arviointiverkosto, jonka muodostavat FinCCHTA:n henkilöstö ja 

yliopistosairaaloiden arviointiylilääkärit. FinCCHTA osallistuu aktiivisesti 

STM:n alaisuudessa toimivan Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston 

(Palko) toimintaan ja tiedottaa kansallisen arviointiylilääkäriverkoston 

tuottamien arviointien lisäksi Palkon suositusluonnoksista ja suosituksista.  

 



Terveydenhuollon menetelmien arviointi 

ja uusien menetelmien käyttöönotto  

Arviointiylilääkärit vastaavat arviointien ja suositusten 

tiedottamisesta yhteistoiminta-alueilla. Sairaanhoitopiirit 

sitoutuvat noudattamaan annettuja suosituksia. 

Vaikuttamattomien menetelmien karsimiseksi myös 

käytössä olevia menetelmiä arvioidaan jatkuvasti osana 

työnjakoprosessia, josta vastaavat arviointiverkoston 

lisäksi vastuualuejohtajat ja erikoisalojen ylilääkärit. 



Ehdotus käyttöönotosta 
Mini-HTA -lomakkeella 

Taloudesta vastaava 
TAJ/VAJ päättää ja tiedottaa 

arylia tai ohjaa 
arviointiylilääkärille 

Arviointiverkosto 
laatii suosituksen 

arviointineuvoston 
kanssa 

Yhden alueen 
arvio: Aryl 

yhdessä 
arviointiryhmän 

ja kliinisten 
asiantuntijoiden 

kanssa.  
Aryl tiedottaa 

arviointi-
verkostoa 

Arviointiverkosto käsittelee  
(FinCCHTA koordinoi)  

Oys koordinoi kansallisen arvioinnin 
ja sopii arylverkoston kanssa, missä 

arvioidaan tai ehdottaa 
Fimean/Palkon käsittelyyn.  

Kaikki merkittävät uudet 
menetelmät ja menetelmien 

laajennukset arvioidaan*.  
 

Lääkkeet arvioidaan aina 
arviointiverkoston kautta 

Palkon 
käsittely ja 

suositus 

YksJYLit: 
Päätös +/- 

*Ei koske tutkimuksia tai koe- tai 
erilliskäyttöön ehdotettavia menetelmiä.  



FinCCHTA jatkossa 

• Arviointien tuottaminen ja niistä 

tiedottaminen ovat toiminnan pääalue 

• Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö 

on yksi toiminnan painopistealue. 

• HTA-menetelmäkoulutus ja HTA-tutkimus 

ja tutkimusosaamisen vahvistaminen ovat 

keskeinen osa toimintaa 




