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Käypä hoito -suositukset sisältävät tutkimustietoon perustuvia, lääkkeiden  
tehon ja turvallisuuden huomioivia suosituksia. Järkevän lääkehoidon  

toteuttaminen vaatii suositusten soveltamista potilaskohtaisesti, kustannus-
vaikuttavuuden pohdintaa sekä hyötyjen, haittojen ja tavoitteiden  

arvioimista yhdessä potilaan kanssa.

Käypä hoito -suositus  
tukee lääkärin ja potilaan 

välistä vuoropuhelua

Hoitosuosituksilla on kansain-
välisesti merkittävä rooli ter-
veydenhuollon sisällön ohjaa-

misessa. Yhdysvaltalaisen Institute  
of Medicinen määritelmän mukaan 
hoitosuositukset (clinical practice 
guidelines) ovat kannanottoja, jotka 
sisältävät potilaiden hoidon optimoi-
miseen tähtääviä suosituksia. Suo-
situkset perustellaan yhteenvedolla 
niiden taustalla olevasta näytöstä 

sekä arviolla vaihtoehtoisten toimien 
hyödyistä ja haitoista.

Käypä hoito -suositukset 
keskittyvät tehon, vaikuttavuuden 
ja turvallisuuden arviointiin

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
on yhdessä erikoislääkäriyhdistysten 
kanssa laatinut, julkaissut ja ylläpitä-
nyt Käypä hoito -suosituksia runsaan 

20 vuoden ajan. Käypä hoito -suosi-
tukset sisältävät näytönastekatsauksia, 
joihin kootaan ja arvioidaan niitä tut-
kimuksia, joihin suositukset peruste-
taan. Koska lääkkeelliset interventiot 
on useimmiten tutkittu ja dokumen-
toitu paremmin kuin muut hoitoon ja 
kuntoutukseen liittyvät interventiot, 
valtaosa näytönastekatsauksista liittyy 
lääkehoitoon – seikka, josta hoitosuo-
situksia on aiheellisestikin kritisoitu.

Taulukko 1. Esimerkki PICO-kysymyksen laatimisesta.

Määritelmä Esimerkki

P = Patients Sen potilasryhmän kuvaus, jonka kohdalla 
kyseistä hoitoa arvioidaan.

Potilaat, joilla on diagnosoitu fibromyalgia.

I = Intervention Hoitointervention riittävän tarkka kuvaus. Pregabaliinilääkitys millä tahansa annoksella.

C = Comparison Mihin hoitoa on verrattu? Lumelääkitys.

O = Outcomes Mitkä potilaan kannalta merkittävät lopputu-
losmuuttujat on huomioitu (sekä hyödyt että 
haitat)?

Potilaan kokema kipu, raportoidut ja todetut 
haitat, lääkityksen keskeyttäminen.
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Hoitosuositukset keskittyvät yleen-
sä hoidon tehon, vaikuttavuuden ja 
turvallisuuden arvioimiseen kussakin 
terveysongelmassa ja potilaspopulaa-
tiossa. Kustannukset ja kustannusvai-
kuttavuus huomioidaan enemmän tai 
vähemmän satunnaisesti. Niinpä yh-
täältä yhteiskunnan ja toisaalta lääkä-
rin ja potilaan päätettäväksi jää, onko 
hoito riittävän kustannusvaikuttavaa 
ollakseen järkevää. Sen sijaan esimer-
kiksi Britannian NICE (National Ins-
titute of Health and Care Excellence) 
pyrkii omissa hoitosuosituksissaan 
ja terveysteknologia-arvioinneissaan 
järjestelmälliseen kustannusvaikutta-
vuuden arviointiin. Vaikuttavuuteen 
nähden liian kalliiksi osoittautuvia 
hoitoja ei oteta julkisen terveyden-
huollon piiriin.

PICO ohjaa arviointia

Hoitosuosituksia laaditaan vastaa-
malla niin sanottuihin PICO-kysy-
myksiin (taulukko 1). PICO (patients, 

intervention, comparison, outcomes) 
määritetään kussakin suosituksessa 
sillä tarkkuudella kuin se on järkevää 
ja mahdollista. Taulukon 1 mukai-
nen PICO-kysymys kuuluu selkokie-
lellä: ”Lievittääkö pregabaliinilääkitys 

-
pua verrattuna lumehoitoon, ja onko 
lääkityksestä haittoja?” Käytännössä 
hoitosuosituksia varten määritetään 
myös se, millaisilla asetelmilla tehdyt 
tutkimukset otetaan huomioon. Esi-
merkin tapauksessa tutkimustyypit 
tehon osalta rajoittuvat satunnais-
tettuihin kontrolloituihin asetelmiin, 
ja seuranta-aika on vähintään useita 
viikkoja. Haittojen osalta tulisi huo-
mioida myös havainnoivat tutkimus-
asetelmat ja vakavien haittojen osalta 
jopa tapaussarjat, jos niitä on käytet-
tävissä.

Hoitosuositusten soveltaminen 
edellyttää kliinikolta osaamista ja 
potilaalta sitoutumista

Esimerkki tuo esille eräitä hoitosuo-
situsten ongelmia. Ensiksi: suosituk-
sissa on harvoin mahdollista yksilöidä 
potilasryhmää riittävän tarkasti käy-
tännön kliinisen toiminnan kannalta. 
Hoitavan lääkärin pohdittavaksi jää, 
voidaanko tutkimusten tuloksia ja 
siis hoitosuositusta soveltaa yksittäi-
sen potilaan kohdalla vai onko jotain 
syytä, miksi hoito ei hänen kohdal-
laan olisikaan yhtä vaikuttavaa tai 
turvallista kuin tutkimukset antai-

sivat odottaa. Toiseksi: tutkimukset 
tehdään optimaalisissa olosuhteissa, 
jotka eroavat käytännön kliinisestä 
toiminnasta. Hoitavan lääkärin arvi-
oitavaksi jää esimerkiksi se, tuleeko 
potilas käytännössä toteuttamaan 
lääkehoitoa riittävän hyvin. Kolman-
neksi: potilas voi arvottaa hoidon 
toivottujen hyötyjen ja mahdollisten 
haittojen suhteen eri tavoin kuin suo-
situksen laatijat ovat tehneet. Niinpä 
hoitavan lääkärin tulisi ennen hoidon 
aloitusta keskustella potilaan kanssa 
hoidon hyödyistä, haitoista, riskeistä 
ja tavoitteista.

Satunnaistetuissa tutkimuksissa osoi-
tetun hoidon tehon ja arkielämässä 
todettavan hoidon vaikuttavuuden 
väliseen kuiluun ovat osallisina aina-
kin potilasvalinta ja hoitoon sitou-
tuminen. Kustannusvaikuttavuu-
den kannalta järkevää lääkehoitoa 
ei välttämättä ole hoidon ulottami-
nen potilaisiin, joiden taudinkuva on 
merkittävästi lievempi tai vaikeampi 
kuin niiden, joiden kohdalla teho on 
osoitettu. Myöskään ottamatta jäänyt 
tai liian harvoin otettu lääke ei tuo ta-
voiteltuja hyötyjä, mutta se voi tuoda 
mukanaan haittoja lääkkeen haitta-
vaikutuksena tai sairauden pahene-
misena. 

Lääkärin ja potilaan välisessä dialo-
gissa tehtävä yhteinen hoitopäätös 
ohjannee järkevän lääkehoidon toteu-
tumista sekä potilasvalinnan että hoi-
tomyöntyvyyden osalta. Tähän Käypä 
hoito -suositukset pyrkivät tuomaan 
työkaluja. •
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