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• Terveydenhuollon käytettävissä olevat resurssit
ovat rajalliset ja niiden oikea käyttö on tärkeää
• joudutaan tekemään valintoja ja priorisoimaan
• oikeiden päätösten tueksi tarvitaan tutkimustietoa

• Vaikuttamaton terveydenhuolto on epäeettistä
• ihmiset jäävät turhaan hoitoa vaille ja/tai saavat

huonompaa hoitoa kuin mikä olisi mahdollista
• tehottomuus johtaa turhiin kuolemiin ja

kärsimykseen
• Hoitokäytännöissä on suurta vaihtelua eri maiden

ja Suomessa eri sairaanhoitopiirien välillä
• tarvitaan tutkimustietoa siitä mikä on tehokkain ja

taloudellisesti edullisin hoitovaihtoehto



• Terveydenhuollon käytössä on menetelmiä,
joiden vaikuttavuudesta ja
kustannusvaikuttavuudesta ei ole olemassa
tutkittua tietoa
• esim. useat leikkausmenetelmät, diagnostiset

tutkimukset, kuntoutus jne.
• Uudet menetelmät leviävät helposti laajaan

käyttöön ennen kuin niiden vaikuttavuudesta ja
kustannusvaikuttavuudesta tiedetään riittävästi
• esim. tähystyskirurgia, robottikirurgia jne.

• Virallisesti näyttö vaikuttavuudesta ja kustannus-
vaikuttavuudesta on ennen markkinoille pääsyä
vaadittu vain lääkkeiden kohdalla



Tarvitaan terveydenhuollon menetelmien arviointia, joka

• Tutkii järjestelmällisesti ja monitieteisesti
terveydenhuollon menetelmien lyhyt- ja
pitkäaikaisvaikutuksia

• Tiedottaa aktiivisesti tutkimustuloksista erityisesti
kliinikoille, mutta myös poliittisille päätöksentekijöille
ja suurelle yleisölle

• Seuraa tulosten vaikuttavuutta ja käytännöissä
tapahtuvia muutoksia

• Tavoitteenaan tehokkuudeltaan ja
vaikuttavuudeltaan optimaalinen
terveydenhuolto



Terveydenhuollon menetelmien
arviointi Suomessa

• Vuonna1995 perustettiin FinOHTA
• edistämään kotimaista terveydenhuollon

menetelmien arviointitutkimusta ja osallistumaan
tutkimuksiin

• seuraamaan arviointitutkimuksen tuloksia
• tiedottamaan tutkimustuloksista
• työskentelemään kansainvälisten

arviointitutkimusjärjestöjen jäsenenä
arviointitutkimuksen kehittämisessä ja yhteisissä
arviointiprojekteissa







HALO-ohjelma
Sairaanhoitopiirien ja Finohtan yhteistyönä uusien tai

leviämässä olevien terveydenhuollon menetelmien
vaikuttavuuden ja turvallisuuden arviointi vuonna 2006.

Tavoitteena
• Nostaa tutkittu tieto turvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja

kustannuksista keskeiseksi tekijäksi uusien menetelmien
käyttöönottoa suunniteltaessa.

• Tuottaa sairaanhoitopiireissä terveydenhuollon päätösten tueksi
puolueetonta arviointitietoa keskeisistä uusista terveydenhuollon
menetelmistä, joiden käyttö on leviämässä tai vielä
vakiintumatonta.

• Lisätä menetelmien arvioinnin merkitystä ja tuntemusta kaikessa
terveydenhuollon päätöksenteossa.

• Lisätä sairaanhoitopiirien toimijoiden sitoutumista menetelmien
arviointiin.



Sairaanhoitopiirien ja Finohtan yhteinen HALO-ohjelma



• HALO-katsauksia julkaistu 51 kpl
• HALO-suosituksia annettu 56 kpl
• Vihreän valon on saanut 17 menetelmää
• Keltaisen valon on saanut 31 menetelmää
• Punaisen valon on saanut 8 menetelmää
• Sekä HALO-katsaukset että suositukset

julkaistaan Suomen Lääkärilehdessä ja
HALO-ohjelman internetsivuilla
www.thl.fi/halo
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Halo-ohjelman toimivuus (195 vastaajaa)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Edistää hyödyllisiä

Estää näyttöön perustumattomia

Merkittävä vaikutus päätöksiin

Joustava ja reagoi herkästi

Tarvitaan kansallista ohjausta

täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä ei osaa sanoa
osittain eri mieltä täysin eri mieltä
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Käytetään
aktiivisesti

Lääkärilehteen
sopiva

Ajankohtainen ja
keskeinen

Luotettava ja
puolueeton

täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä ei osaa sanoa
osittain eri mieltä täysin eri mieltä

Halo-katsausten luotettavuus, oikea-aikaisuus ja käyttö (193
vastaajaa)



Halo-ohjelman haasteita
• Katsausprosessin hitaus ja kankeus
• Aihe-ehdotusten vähäisyys
• Ohjelman rajallinen volyymi

• kaikkea ei voida arvioida
• arvioinnin ulkopuolelle voi jäädä keskeisiä

menetelmiä
• THL:n vähenevät voimavarat
• Sairaanhoitopiirien vaikutusmahdollisuuksien

väheneminen
• Suosituksista tiedottaminen ja niiden

jalkauttaminen



Muita HTA-aikaansaannoksia

• Yliopistosairaanhoitopiirien arviointiylilääkärien
virat v. 2001 alkaen

• ERVA-alueiden järjestämissopimukset
• Uusien menetelmien käyttöönotto perusteltava

mini-HTA-lomakkeella
• myös käytöstä poistettavaksi ehdotettavat

menetelmät arvioon
• Menetelmien arviointiryhmät eri ERVA-alueilla









Muita HTA-aikaansaannoksia
• Aktiivinen osallistuminen EU:n HTA-ohjelmiin

• EUR-ASSESS
• ECHTA/ECAHI (European Collaboration for

Health Technology Assessment)
• EUnetHTA
• AdHopHTA (Adopting Hospital Based Health

Technology Assessment)
• Osallistuminen kansainväliseen HTA-toimintaan

• INAHTA
• HTAi



Finn Børlum Kristensen /Forum HAS, 2015



Finn Børlum Kristensen /Forum HAS, 2015



Finn Børlum Kristensen /Forum HAS, 2015



Alicia Granados /Forum HAS, 2015



Alicia Granados /Forum HAS, 2015



Yhteenveto
• Järjestelmän muokkaaminen (SOE-uudistus) ei riitä takaamaan

resurssien riittävyyttä – myös sisältöä tulee arvioida
• Terveydenhuollon menetelmien arviointi varmistaa julkisin

varoin ylläpidettyjen palvelujen vaikuttavuuden
• Vaikuttavuuden lisäksi palvelujen tulee olla kustannuksiltaan

järkevässä saavutettaviin hyötyihin
• Suomessa tulee olla kansallinen terveydenhuollon

menetelmien arviointia koordinoiva taho
• Kun Finohta on säästösyistä ajettu alas, sopii tämä rooli hyvin

FinCCHTA:lle
• Arviointi tarvitsee kliinisiä asiantuntijoita, heidän mukana

olonsa ja kiinnostuksena on varmistettava
• Myös arvioinnin tuloksiin sitoutuminen täytyy varmistaa -

tarvittaessa lainsäädännöllä, jos informaatio-ohjaus ei riitä


