
Pääkirjoitus: Optimaalisesti 
lääketiedettä 
Kansainvälisen asiantuntijaryhmän määritelmän mukaan terveys on yksilön kykyä 
sopeutua ja korjata sosiaaliseen, fyysiseen tai tunne-elämään liittyvän haasteen 
aiheuttamat häiriöt (1). Määritelmä sisällyttää biolääketieteellisen ajattelutavan lisäksi 
ihmisen ympäristöön ja psyykkiseen tilaan liittyviä tekijöitä.  

Terveydenhuollon tavoite on auttaa potilasta edistämään ja palauttamaan terveyttään ja 
terveyteen liittyvää elämänlaatuaan. Terveydenhuollon arvo luodaan terveydenhuollon 
henkilöstön ja potilaiden välisessä vuorovaikutuksessa, jossa huomioidaan potilaan 
ympäristö ja sosiaaliset tekijät. Tässä vuorovaikutuksessa potilaat ovat aktiivisia toimijoita, 
joiden arvot ja arvostukset vaikuttavat päätöksentekoon.  

Lähtökohtana potilaan auttamisessa on diagnoosin ja muiden potilaan tilaan ja 
ennusteeseen vaikuttavien tekijöiden sekä hoitovaihtoehtojen arviointi. Tämän arvioinnin 
pohjalta potilas saa tietoa taudin tai tilan syistä ja ennusteesta sekä ohjeita, miten toimia, 
jotta oireet lievittyisivät ja toipumisen todennäköisyys paranisi (Kuva 1). Potilas saa myös 
tukea ja rohkaisua pyrkimyksissään muuttaa elämäntapaansa terveyden kannalta 
suotuisemmaksi. On näyttöä siitä, että usko omaan kykyyn muuttaa elämäntapaansa on 
edellytys muutoksessa onnistumiselle. Sairaudet aiheuttavat usein vaikeuksia selvitä 
päivittäisissä toimissa ja osallistumisessa yhteisön toimintaan. Sairauden aiheuttamien 
haittojen arvioinnilla ja minimoinnilla voidaan hoidon vaikuttavuutta edelleen lisätä. Laadun 
arviointi ja vertaiskehittäminen tuovat lisävaikuttavuutta. 

Mikäli sairauteen on käytettävissä biologisesti tai fysikaalisesti vaikuttava spesifinen hoito 
(kuten lääkitys tai kirurginen hoito) tuottaa tämän käyttö potilaalle lisähyötyä. Lääkehoidon 
kohdalla vaikuttavuustieto perustuu yleensä kaksoissokkoutetuista kokeista saatuihin 
tuloksiin. Kaksoissokkoutetut kokeet tuottavat kuitenkin abstraktia tietoa vaikuttavuudesta, 
joka ei ole sama kuin terveydenhuollon arjessa. Arjessa potilas saa ulkoisista tekijöistä 
puhdistetun vaikuttavuuden lisäksi hoitoon liittyvän plasebovaikutuksen sekä hoitavan 
henkilön vuorovaikutuksen kautta tulevan epäspesifisen vaikutuksen (Kuva 2).  

Terveydenhuollon kuusi päätavoitetta ovat hoidon ja kuntoutuksen saavutettavuus, 
lääketieteellinen ja potilaan kokema laatu, yhdenvertaisuus, vaikuttavuus, turvallisuus ja 
kustannusvaikuttavuus. Nämä kuusi impaktia ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa, 
esimerkiksi hoidon saavutettavuus on edellytys vaikuttavalle hoidolle eikä vaikuttavaakaan 



hoitoa pidä antaa, mikäli haitat ylittävät hyödyt. Myöskään ei yleensä ole viisasta kuluttaa 
terveydenhuollon rajallisia voimavaroja vähäisen vaikuttavuuden vuoksi.  

Terveydenhuollon kokonaisuuden tasolla toimintaa kannattaa optimoida suuntaamalla 
samanaikaisesti voimavaroja osaamiseen, näyttöön perustuvaan lääketieteeseen sekä 
laadun ja vertaiskehittämisen edistämiseen. Optimaalisesti lääketiedettä (optimizing 
medicine) sopii iskulauseeksi yhä parempaan terveydenhuoltoon pyrittäessä (4).  

 

  

Kuva 1. Kumulatiivinen arkivaikuttavuus potilaan hoidossa. Vihreä ympyrä: epäspesifiset 
vaikutukset, punainen ympyrä: biologiset/fysikaaliset vaikutukset ja plasebo- (lume-) 
vaikutus; oranssi ympyrä: laadun arvioinnin ja vertaiskehittämisen vaikutukset. 
 
 



 

Kuva 2. Vaikuttavuus sokkoutetuissa ja avoimissa satunnaistetuissa kokeissa. Graafinen 
toteutus Seija Puro, THL 
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