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• Antibiootit (40-luku) 

• Avosydänleikkaukset ja sähköinen 

sydämentahdistin (50-luku) 

• Sepelvaltimoiden pallolaajennus 

ja koeputkihedelmöitys (70-luku) 

• Helikobakteerin ja ulcuksen 

yhteys (80-luku)  

 

Nykypäivää Historiaa, onnistumisia 

Yle Uutiset 26.12.2013 

”Jatkossa harkitaan, kenet leikataan” 
  Yle Uutiset 22.1.2014 



• Menetelmien karsintaa on ollut läpi 

lääketieteen historian 

• Passiivinen karsinta, luonnollinen 

poistuma 

• Aktiivinen karsinta 

• Terveydenhuollon mahdollisuudet ovat 

lisääntyneet, samalla kustannukset ovat 

moninkertaistuneet 

 



Mikä menetelmä poistuu kun uusi 

tulee käyttöön? 

• Ei mitään, menetelmä on uusi. 

• Ei mitään. Hoitomenetelmää tarjotaan 

yhdeksi uudeksi hoitovaihtoehdoksi 

tilanteessa, jossa riittävää vastetta ei 

saada muilla hoitomenetelmillä.  

• Ei mikään. 

•     Vaihtoehtoisia menetelmiä paljon 



 



Karsinta/disinvestment 

• Tarkoittaa päätöksiä, joissa jonkin 
terveydenhuollon menetelmän käyttö 
lopetetaan, joko kokonaan tai osittain. 
Päätös perustuu menetelmän riskeihin tai 
tehottomuuteen. (Elshaug et al 2007) 

• poistamista, vähentämistä tai käytön 
rajoittamista missä tahansa 
terveydenhuoltojärjestelmän osassa, 
mistä tahansa syystä (Harris et al 2017) 



Termit 
 

 

• Karsinnasta käytettäviä termejä on 

runsaasti ja niiden käyttö on 

vakiintumatonta 

• Niven et al 2015 kartoitti käytettyä 

termistöä ja löysi 43 sanaa 

 





 

 

• Hyvää suomenkielistä termiä ei ole 

• Menetelmien karsintaa käytetty jonkin 

verran, poisvalikointi voisi olla yksi 

vaihtoehto 





 

 
(Falkenbach et al. Suomen Lääkärilehti, 2016;71(17):1235-1239) 

 

 

 



Karsinta kliinisen tutkimuksen 

perusteella  – esimerkkejä OYSista 

(Mäkiniemi & Oukka, Kliinisen tutkimuksen merkitys – kuinka Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa tehty tieteellinen tutkimus on muuttanut potilaan hoitoa, 2016)  
 

Menetelmien karsinta eli käytöstä poistaminen  

Virtsateiden 
varjoaineröntgen-
tutkimus 
(miktiokystografia)  

Lapsille  tehdään noin 500 
miktiokystografiatutkimusta 
vähemmän vuosittain  

Tutkimuksesta aiheutuneet 
kustannukset pois 

Kitarisan poisto 
korvatulehdusten 
ehkäisemiseksi  

Kitarisan poistoja ei tehdä Leikkauksesta aiheutuneet 
kustannukset pois 

Nilkkamurtuman 
diagnostiikka – onko 
MRI tarpeellinen?  

MRI ei anna diagnostista 
lisäarvoa 

Tarpeetonta diagnostista 
tutkimusta ei tehdä 



Mitä laki sanoo? 

• Terveydenhuoltolaki 7a § 
– 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 



Suomessa karsintaan liittyvää 

• Palveluvalikoimaneuvosto 

– Antaa suositukset siitä mitkä hoidot kuuluvat 

julkisesti rahoitettu palveluvalikoimaan 

• Käypä hoito-suositukset  

• Vältä viisaasti - suositukset 

– Ensimmäiset v. 2016 

• Fimea 

• HALO – yhteistyö 





Karma, Roine, Simonen, et al. Näyttöön perustuvien suosituksien 
toteutuminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. 
Auditointiraportti, 2013 



Tekijät, joiden perusteella käytöstä 

poistamista tulisi arvioida 

• Näyttö menetelmän käyttöä vastaan 

• Kliinikon tunnistama hyödytön menetelmä 

• Turvallisuuteen liittyvä uhka tai sen epäily 

• Toimipaikkojen tai alueiden väliset suuret erot 
menetelmän käytössä  

• Muutos, joka tuottaa hyötyä merkittävälle määrälle 
ihmisiä 

• Muutos, joka vähentää kustannuksia  

• Epäily siitä, että merkittävä osa potilaista saa 
epäasiallista hoitoa.  

 (Paprica et al., Int J Technol Assess Health Care, 2013; 29:418-23) 





Karsinnan haasteet 

• Vähän voimavaroja karsintapolitiikan mekanismien 

rakentamiseen ja tukemiseen 

• Poliittiset, kliiniset ja sosiaaliset haasteet 

• Niukasti julkaistuja tutkimuksia käytössä olevien 

menetelmien heikosta (kustannus)vaikuttavuudesta 

• Puutteelliset tavat tunnistaa ja priorisoida 

menetelmiä, joiden (kustannus)vaikuttavuus on 

epävarma 

• Insentiivit muutokseen puuttuvat 
  (Elshaug et al 2007) 



• Pelkkä päätös menetelmän käytön 
lopettamisesta ei riitä 

• Tarvitaan suunnitelma kuinka asia 
käytännössä toteutetaan ja miten 
kliinikot sitoutetaan tähän päätökseen 

• Tiedottaminen on tärkeää, kliinikot, 
päättäjät ja asiakkaat. Kaikilla on oma 
erityinen tiedontarpeensa 

• Karsinta tarvitsee voimavaroja, niin 
tutkimukseen kuin toteutukseenkin  



 



Miten ja koska arvioida? 

• HTA uusien menetelmien arviointiin 

– Menetelmän tullessa käyttöön 

• HTR käytössä olevien menetelmien 

arviointiin 

– Tietyn ajan kuluttua edellisestä arvioinnista 

– Kun korvaava menetelmä on tulossa käyttöön 



Maailmalla tehtyä 

• Australiassa SHARE-projekti: 

– Tavoitteena luoda järjestelmät ja 
päätöksentekoprosessit karsinnan 
toteuttamiseksi osana  resurssien 
kohdentamista 

– Järjestelmien ja päätöksentekoprosessien  
tulee olla organisaatiotasoiset, 
systemaattiset, integroidut, avoimet ja 
näyttöön perustuvat 

• Useita julkaisuja 2017 Harris et al.  



• Espanjassa on ollut aktiivisia karsinnan 

menetelmien kehittämisessä ja siellä on 

tehty myös käytännön karsintaa 

• Ruotsissa jonkin verran tehty karsintaa, 

siellä omat ”icke göra”-suositukset 



KIITOS! 


