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MARJUKKA MÄKELÄ
marjukka.mäkelä@stakes.fi

Ensimmäisen tutkijamatkani ulkomaiseen kon-
gressiin tein Lontooseen vuonna 1986. Väitös-
kirjani osatyö oli hyväksytty posteriksi oman 
erikoisalani maailmankongressiin ja Orion 
Diagnostica antoi esittämistä varten matka-
apurahan. Suomalaisia oli kongressissa pari-
kymmentä; kokeneemmat kongressimatkaajat 
auttoivat aloittelijaa, vaikkei koko matkaa 
yhdessä tehtykään. Sirkka-Liisa Kivelä esitteli 
untuvikot pohjoismaisille professoreille kokka-
reilla, joilla nähtiin myös Elisabeth II. 
 Verkostoituminen jatkui suomalaisjoukossa, 
jonka Simo Kokko johdatteli etniseen ravinto-
laan ja Ulla-Kaija Lammi Tate-galleriaan. Tutki-
janalun mieleen painuivat kuitenkin vahvimmin 
huippututkijoiden loistavat luennot, jotka 
jäsensivät omaa tieteenalaa ja sen suhdetta 
muuhun maailmaan. Tutkijoiden aihevalin-
tojen ja esitysten tason hämmästyttävä vaih-
telu antoi pohjaa oman suorituksen arviointiin. 
Oli hienoa keskustella oman posterin sisällöstä 
kiinnostuneiden kollegojen kanssa - ja kolmen 
pikkupojan äiti nautti myös valmiista aterioista 
ja häiriöttömästä yöunesta!
 Kahteenkymmeneen vuoteen on sittem-
min mahtunut monta ekakertaa kongressissa: 
Ensimmäinen suullinen esitys, workshop, ses-
sion puheenjohtajana toimiminen, yleisesitelmä 
ja ensimmäinen tieteellisen toimikunnan jäse-
nyys. Juniorista on tullut seniori ja neuvonan-
taja, isoimpana ilona tukea sivusta oman talon 
tutkijoita kongressien kiemuroissa. Olen osa 
Finohtan kollektiivista muistia, joka varmistaa 
meille paikkoja menetelmien arvioinnin kan-
sainvälisillä pelikentillä.

Ensimmäinen kerta
 Kesäkuussa Finohtan väki oli joukolla 
mukana HTAi-kongressissa Espanjassa, lähes 
jokainen omalla tieteellisellä panoksellaan. 
Menetelmien arvioinnin asiantuntijat muista 
maista kuulivat kiinnostuneina, miten meillä on 
ratkaistu arvioinnin pulmallisia kohtia. Tieteel-
lisen ohjelman ohella osallistuimme alan jär-
jestöjen ja työryhmien kokouksiin. Ja tietenkin 
verkostoiduimme ahkerasti, niin konkarit kuin 
tämän kesän ekakertalaiset. Picasso-museonkin 
taisi aika moni nähdä.
 Jo ennen matkaa sopimamme työnjako toi 
tärkeimmän tiedon kattavasti kotimaahan. Eräs 
joukko seurasi kongressin kehitysmaita koske-
via esityksiä ja tiivisti niistä tietoa sekä Impak-
tiin että koko Stakesin käyttöön. Toinen ryhmä 
keskittyi kansanterveyttä parantaviin toimiin 
(public health interventions). Informaatikot ja 
toimittajat päivittivät tietojaan kollegojen kera. 
 Tämä Impakti tarjoaa siis kongressiuutisia. 
Kokemuksemme Barcelonassa auttavat myös 
ratkaisevasti arkityössä: tutkijakollegat tunne-
taan ja gurutkin on havaittu ihmisiksi, joiden 
kanssa keskustelu onnistuu hyvin. Omalle koh-
dalleni kongressissa osui tällä kertaa HTAi:n 
hallituksen jäsenyydestä luopuminen ja viimei-
nen hallituksen kokous asiaankuuluvine kris-
tallipysteineen. Vikakerta tekee tilaa jonkun 
muun ekakerralle.
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Toimeenpiteen arvioinnin korttipakassa 163 kysymystä 

HTAi
KONGRESSI

Kerttuli Korhonen

Kesäkuussa julkistettiin ensimmäinen EUnetHTA-projektin kehittämä 
terveydenhuollon menetelmien arvioinnin ydinmalli. Finohtan johdolla 
muotoillaan yhteistä näkemystä siitä, mitä arviointiin kuuluu. 

Arvioinnin ydinmalli muotoutumassa

Kolmivuotinen EUnetHTA-projekti vahvistaa ter- 
veydenhuollon menetelmien arvioinnin yhteis-

työtä Euroopassa[1]. Finohta johtaa projektin kah-
deksasta työpaketista WP4.ää, jonka tavoitteena 
on kehittää menetelmien arvioinnille ydinmallit. 

 Ensimmäinen malleista koskee toimenpiteitä ja 
toinen diagnostisia teknologioita. Mallit pyrkivät 
kuvailemaan arvioinnin ytimen, jonka avulla arvi-
ointien kansainvälinen hyödyntäminen helpottuisi. 
Malleja kutsutaankin ydinmalleiksi (core model). 

Eettinen analyysi selvittää moraali- ja arvokysy-
myksiä, jotka ovat merkittäviä terveydenhuollon 

menetelmien arvioinnin kannalta. 
 Yhteisön normit ja arvot määrittävät keskeisesti  
ympäristöä, jossa terveydenhuollon teknologioita 
sovelletaan. Eri kulttuureissa voi olla jossakin määrin 
erilaisia normeja, ja arvoja painotetaan eri tavoin eri 
yhteisöissä.  Selkeät erot arvostuksissa (esim. uskon-
nolliset erot) ja käytännön olosuhteissa (esim. talou-
delliset resurssit) voivat vaikuttaa huomattavasti sii-
hen, minkälaisen eettisen arvon tietyn teknologian 
soveltaminen eri kulttuureissa saa.
 Terveydenhuollon menetelmien arviointi edellyt-
tää aina monien arvovalintojen tekemistä. Se ei voi 
koskaan olla puhtaasti arvovapaa, tekninen prosessi, 

Eettinen analyysi on olennainen osa menetelmien arviointia

joka pyrkii vain objektiiviseen terveys(taloudellisten) 
hyötyjen maksimointiin. 
 Käytännön HTA-projektin osana eettinen ana-
lyysi pyrkii arvioimaan niitä eettisiä kysymyksiä, 
joita teknologia itsessään herättää, teknologian sovel-
tamisen tai soveltamatta jättämisen seurauksia sekä 
niitä eettisiä kysymyksiä, joita itse arviointiprosessiin 
liittyy. 

Esimerkkejä eettisistä kysymyksistä:

1. Periaatteet:  Onko teknologia tarkoitettu aivan 
uudenlaiseksi hoitomuodoksi, lisähoidoksi vai tavan-
omaisen hoidon korvaajaksi?  
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Kerttuli Korhonen

Niitä testataan arvioimalla kaksi menetelmää, 
ja tuloksena on kaksi ydinarviointia (core HTA) 
– ensimmäinen lääkestenteistä ja toinen moni-
rivi-CT:n käytöstä koronaaritaudin tutkimisessa. 
Ydinarviointien avulla saadaan arvokasta käytän-
nön kokemusta, jonka perusteella malleja kehite-
tään edelleen.

MALLIT JULKAISTAAN  
VUODEN 2008 LOPULLA

Toimenpiteen arviointimalli sekä siihen pohjautuva 
lääkestenttien ydinarviointi julkistettiin Barcelo-
nan HTAi-kongressissa kesäkuussa yli vuoden työn 
jälkeen[2]. Dokumentit ovat vielä luonnosasteella, 
ja niitä parannellaan käynnissä olevan validoinnin 
ja muun palautteen perusteella. Lopulliset versiot 
julkaistaan vuoden 2008 lopulla.
 Tehtävät työpaketissa on jaettu kymmenelle 
asiantuntijaryhmälle, joissa on noin 40 henki-
löä ympäri Eurooppaa. Yksi tiimi vastaa mallien ja 
arviointien yleissuunnittelusta. Muut ryhmät kes-
kittyvät kukin yhteen seuraavista arvioinnin osa-
alueista (domain): menetelmän nykyinen käyttö, 
tekniset ominaisuudet, turvallisuus, kliininen vai-
kuttavuus, kustannukset ja taloudellinen arviointi, 
etiikka sekä organisatoriset, sosiaaliset ja lain-
opilliset näkökohdat. Kukin ryhmistä pyrkii tunnis-
tamaan osa-alueensa sisällä arvioinnin kannalta 
oleellisia aiheita (topics) sekä niitä suppeampia 
kysymyksiä (issues).
 Mallin perusrakenneosina ovat ns. arviointiele-
mentit (assessment elements), jotka määräytyvät 
osa-alueen, aiheen ja kysymyksen yhdistelminä. 
Elementit esitetään kortteina, jotka sisältävät lisätie-

toa ja määrityksiä kustakin elementistä. Esimerkiksi 
jokaisen elementin tärkeys (importance) menetel-
mien arvioinnin kannalta ja siirrettävyys (transfera-
bility) tilanteesta tai paikasta toiseen on pohdittu. 
Kullekin elementille voidaan määritellä suositeltu 
tutkimusmetodologia jne. Luonnoksessa on nyt 
163 kysymystä.
 Mallin tavoitteena on ohjata arviointeja ja nii-
den raportointia hyvin käytännönläheisellä tavalla. 
Kun mallia käytetään ydinarvioinnin tekemiseen, 
määritellään ensin jokaisen arviointielementin rele-
vanssi arvioitavan teknologian osalta. Relevanteiksi 
katsottujen elementtien kysymykset (issues) kään-
netään varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi, joihin 
arvioinnissa etsitään vastaukset. Malli siis ohjaa 
tutkimuskysymysten tekoa ja tukee tutkimusmeto-
dologioiden valintaa.
 Ydinmalli on yritys määritellä ja standardi-
soida menetelmien arvioinnin rakenneosat aiem-
paa selkeämmin. Mallin avulla voidaan edistää 
yhteistä näkemystä siitä, mitä arviointiin kuuluu. 
Sen pohjalta tehdyissä raporteissa tulokset on esi-
tetty kysymys-vastausparien muodossa. Yhtenäi-
nen rakenne helpottaa tiedon löytymistä. Jos lukija 
on kiinnostunut esimerkiksi teknologian vaatimista 
investoinneista, kyseinen tieto on saatavilla aina 
vakiopaikasta. Ydinmallin avulla tiedon käsittelyä 
ja levittämistä voidaan myös automatisoida.
KRISTIAN LAMPE
kristian.lampe@stakes.fi

[1] http://www.eunethta.net
[2] http://www.eunethta.net/Work_Packages/WP_4/
Activities/

2. Autonomia: Voiko teknologia aiheuttaa erityis-
riskejä tai muita tilanteita, jotka pitää selvittää poti-
laalle?  Kohdistuuko teknologia potilaisiin, jotka ovat 
erityisen herkkiä tai muuten suojattomia?

3. Ihmisarvo: Voiko teknologia vaikuttaa potilaiden 
tai muiden ihmisarvoon?

4. Integriteetti: Voiko teknologia vaikuttaa ihmisten 
integriteettiin (koskemattomuuteen, rehellisyyteen, 
moraaliseen eheyteen)?  

5. Hyödyn tuottaminen ja haittojen välttäminen: 
Minkälainen hyötyjen ja haittojen tasapaino tekno-
logian käytöstä tai soveltamatta jättämisestä seuraa; 

ketä hyödyt ja haitat koskevat; kuka tulee käytän-
nössä arvioimaan tämän tasapainon ja millä keinoin?

6. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo: Miten terveyden-
huoltojärjestelmässä nykyisin suhtaudutaan eettisesti 
vastaaviin tilanteisiin?

7. Oikeudet: Vaikuttaako teknologian soveltaminen 
ihmisoikeuksien toteutumiseen? 

8. Lainsäädäntö: Onko olemassa oleva lainsäädäntö 
ja sääntely teknologian soveltamisen kannalta riittä-
vää ja oikeudenmukaista?

SAMULI SAARNI
samuli.saarni@helsinki.fi
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Terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa 
organisaation toiminta ja potilaan sairaalasta 

pääsyn jälkeinen elämä eivät ole saaneet näkyvää 
roolia, joten suurin painoarvo on ollut kliinisillä 
tekijöillä. EUnetHTA -hankkeessa kehitellään uusia 
tapoja arvioida organisatorisia ja sosiaalisia tekijöitä. 
Niiden arvioinnissa vastataan kahdentyyppisiin 
kysymyksiin. Yhtäältä selvitetään millaisia voima-
varoja (ihmisiä, tukea, rahaa) tarvitaan. Toisaalta 
kartoitetaan erilaisia seurauksia, joita menetelmän 
käyttö voi jatkossa tuottaa.  
 Organisatoriset ja sosiaaliset tekijät ovat vahvasti 
sidoksissa ympäristöön. Terveydenhuollon prosessit 
ovat moninaisia ja potilaan tilanteet sairaalasta pää-
syn jälkeen vaikeasti ennustettavia. Siten tutkimus-
tuloksia on hankalampaa siirtää toisiin ympäristöi-
hin kuin perinteisillä HTA:n osa-alueilla. 
 Organisatoristen ja sosiaalisten tekijöiden arvi-
ointi onnistuu parhaiten ns. translaatiomallin 
mukaan. Siinä terveydenhuollon menetelmät näh-
dään elimellisenä osana organisaatiota ja sen toi-
mintaprosesseja. Menetelmää eivät kuvaa riittävästi 
vain sen tekniset ominaisuudet, vaan siihen kuulu-
vat myös henkilöstön tiedot ja taidot sekä työpaikan 
rakenteet ja toiminnot. Translaatiomallissa menetel-
mät nähdään inhimillisen ja teknisen toiminnan ver-
kostona, jossa tapahtuu muutoksia kaiken aikaa. 
 Organisatoristen ja sosiaalisten tekijöiden arvi-
ointi on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osa HTA:ta. 
Niiden jäsennys ja selvittäminen voi tuottaa hyödyl-
listä tietoa sekä paikallisten että kansallisten päätök-
sentekijöiden käyttöön.  

ULLA SAALASTI-KOSKINEN
HEIDI ANTTILA

Ulla Saalasti-Koskinen, Juha Koivisto, Camilla Palmhøj-
Nielsen ym. Organisational aspects. Teoksessa: HTA Core 
Model for medical and surgical interventions. First public 
draft 17th of June 2007. www.eunethta.net
Juha Koivisto, Heidi Anttila, Päivi Reiman-Möttönen ym. 
Social aspects. Teoksessa: HTA Core Model for medical and 
surgical interventions. First public draft 17th of June 2007. 
www.eunethta.net

Organisatorisia kysymyksiä:

Työprosessit: Minkälaisia muutoksia uusi menetelmä 
vaatii työprosesseilta?

Keskittäminen ja hajauttaminen: Mille terveyden-
huollon tasolle uusi menetelmä sijoitetaan?

Henkilöstö: Minkälaista asiantuntijuutta uusi mene-
telmä vaatii?

Yhteistyö ja kommunikaatio: Minkälaista tiedonvä-
littämistä uusi menetelmä vaatii?

Rahoitus: Mitä investointeja menetelmän käyttö 
edellyttää?

Johtaminen: Kuka päättää tavoitteista? 
 

Sosiaalisia kysymyksiä: 

Hoitoonpääsy: Mitä muutoksia menetelmän käyt-
töönotto aiheuttaa eri potilaiden hoitoonpääsyssä?

Tuen tarve: Millaisia palveluja menetelmän käytön 
tukeminen edellyttää sairaalahoidon jälkeen? Mil-
laista fyysistä tai henkistä tukea potilaan perhe tai  
lähiomaiset tarvitsevat?

Työelämässä tarvittavat muutokset: Millaisia muu-
tostöitä menetelmän käyttö vaatii potilaan työpai-
kalla? 
 
Työkyvyn muutokset: Millaisia seurauksia menetel-
mällä on potilaan työkykyyn?

Taloudellinen asema: Millaisia muutoksia menetelmä 
aiheuttaa potilaan taloudelliseen toimeentuloon?

Uudet HTA:n alueet : organisatoriset ja sosiaaliset tekijät
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Terveydenhuollon menetelmien arvioijat kohtasivat Barcelonassa, jossa 
järjestettiin alan kansainvälinen huipputapahtuma, HTA for Evidence-Based 
Public Health.

HTAi
KONGRESSI

Kansainvälinen HTAi-kongressi 17.–20. kesäkuuta 2007

Barcelonassa rikottiin ennätyksiä

Australialaistutkija tekee merkintöjä powerpoint-
tulosteiden marginaaliin. Espanjalainen tohtori 

kuuntelee simultaanitulkkausta amerikanenglan-
nista omalle kielelleen. Unkarin terveysministeriön 
virkamies oivaltaa, mistä menetelmien arvioin-
nissa on kyse. Tänäkin vuonna HTA-guru Clifford 
Goodman johdatti täpötäyden luentosalillisen kuu-
lijoita terveydenhuollon menetelmien arvioinnin 
saloihin. 
 Barcelonan kongressipäivät saattoi hyödyntää 
joko avoimin mielin tai valikoivalla korvalla. Kan-
sainvälisen tiedetapahtuman teema – menetelmien 
arviointi ja näyttöön perustuva kansanterveys – tar-
josi noin 200 suullista esitystä. Aiheita olivat mm. 
lihavuus, maahanmuutto, kehitysmaalääketiede, 
lääkkeiden riskit, rokotteet, telelääketiede ja kan-
salaisten osallistuminen. Tapahtuman järjestelyistä 
vastasi Katalonian hallituksen terveysosasto. 

ARVIOINNIN YSTÄVÄT  
RIKKOIVAT ENNÄTYKSIÄ

Picasson, Miron ja ennen kaikkea Gaudin kau-
punki osoitti vetovoimansa myös kongressikaupun-
kina. Kokoukseen saapui ennätykselliset 
1 044 osallistujaa 45 eri maasta. Kolme vuotta sit-
ten pidetty ensimmäinen HTAi-kongressi veti noin 

600 vierasta Krakovaan. Vuonna 2005 Roomassa 
osallistujia oli liki 800, viime vuonna Australiassa 
noin 450. Osallistujamäärä kertonee myös alan 
suosion kasvusta. 
 Suuri enemmistö HTA-vieraista oli eurooppa-
laisia. Joka kymmenes tuli Pohjois-Amerikasta. 
Sekä Latinalaisesta Amerikasta että Aasiasta saapui 
Katalonian pääkaupunkiin noin 150 osallistujaa. 
Kaukaisimmat vieraat lensivät Barcelonaan Oseani-
asta. Suomesta oli 28 osallistujaa.
 Joka kolmas kongressivieras työskenteli asian-
tuntijana kansallisessa terveydenhuollon menetel-
mien arviointiyksikössä. Joka viides ilmoittautunut 
oli päätöksentekijä, joka vaikutti esimerkiksi maa-
kuntahallinnossa tai ministeriössä. Kongressi kiin-
nosti myös satoja terveydenhuollon ammattilaisia, 
yliopistojen tutkijoita, lääketeollisuuden edustajia 
ja vakuutusalan asiantuntijoita.
 Myös kongressiin hyväksyttyjen posterien 
määrä on paisunut vuosi vuodelta. Krakovassa 
ripustettiin vajaat 200 julistetta, kun nyt Barcelo-
nassa esille pantiin 400 posteria. Kongressin viral-
linen, tuhti abstraktikirja sisälsi 580 esityksen 
tiivistelmän. Eniten kirjaan oli painettu espanjalais-
ten (112) ja brittien (108) abstrakteja. Suomalais-
abstrakteja hyväksyttiin 15 kappaletta.

Kerttuli Korhonen
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SUOMALAISET AHKEROIVAT  
USEISSA SESSIOISSA

Barcelonan HTAi-kongressin suuri suomalaisdele-
gaatio toi myös paljon esityksiä. Eniten suomalaisia 
kongressivieraita oli Finohtasta. Suullinen esityksen 
piti seitsemän Finohtan työntekijää. Finohtan tutki-
joiden tuottamia postereita oli useita (ks. s. 18). 
 Ylilääkäri Ilona Autti-Rämö toimi kongressin 
tieteellisessä ohjelmatoimikunnassa. Autti-Rämö ja 
ylilääkäri Antti Malmivaara osallistuivat abstrak-
tien arviointiin ja valintaan 70 kansainvälisen asi-
antuntijan joukossa. 
 Ilona Autti-Rämö johti puhetta kongressin 
ensimmäisessä työpajassa, jossa pohdittiin seu-
lontaohjelmien vaikuttavuutta osana kansanter-
veystyötä. Sessiossa esitelmöi kolme Finohtan 
asiantuntijaa. Autti-Rämö piti esityksen, jossa hän 
käsitteli puolueettoman tiedon puutetta ja kustan-
nus-vaikuttavuusanalyysin suunnittelua. Etiikan 
asiantuntija Samuli Saarni tarkasteli seulontoihin 
kytkeytyviä eettisiä kysymyksiä potilaan näkökul-
masta. Tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä kertoi 
seulontaohjelmien vaikuttavuuden arvioinnin haas-
teista.
 Eurooppalainen HTA-hanke, EUnetHTA, esit-
teli työnsä alustavia tuloksia työpajassa, jossa Suo-
men osuudesta kertoi ylilääkäri Kristian Lampe. 
Kliinisiin käytäntöihin keskittyneessä sessiossa yli-
lääkäri Antti Malmivaara puhui alaraajalaskimojen 
laserhoidon vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta, 
siis HALO-ohjelman tuoreen arviointihankkeen 
tuloksista. Ylilääkäri Autti-Rämö esitelmöi sikiöiden 
poikkeavuuksien seulonnasta ja arviointiraportin 
merkityksestä kansallisessa päätöksentekoproses-
sissa. Tutkija Pirjo Räsäsellä oli esitys lääkestent-
tien taloudellisesta arvioinnista.

POSTERIT VINHASSA MYÖTÄTUULESSA

Katalonian kongressikeskuksen ala-aula oli toimiva 
kohtauspaikka. Esitelmiä seurannut pääsi virkis-
täytymään virvokkeiden, postereiden ja näyttely-
osastojen parissa. Pyöreiden pystypöytien äärellä 
vaihdettiin kuulumisia ennen kuin taas riennettiin 
kokoussaleihin. 
 Eniten tungosta oli posterialueella. Haitarimalli-
siin telineisiin oli kerralla ripustettu 200 tieteellistä 
julistetta. Finohtan posterit erottautuivat edukseen 
yhtenäisellä ulkoasullaan. Moni otti myös luetta-
vakseen tuoreen englanninkielisen Impakti-lehden. 
 Messuosastolla toimintaansa esittelivät mm. 
NICE, INAHTA, Ruotsin arviointiyksikkö SBU ja 
Birminghamin yliopisto, joiden tiskeillä jaettiin tie-
dejulkaisujen lisäksi mukeja, stressipalloja ja tar-
ralappuja. Oma osastonsa oli myös ensi vuoden 
HTAi-kongressin promoottoreilla Montrealilla ja 
Kanadan arviointiyksiköllä. 
 HTAi-kongressien järjestelyissä on sponsorien 
määrä kasvanut vuosi vuodelta. Tämä tarkoittaa 
lähinnä kansainvälisen lääketeollisuuden ja tekno-
logiayritysten myöntämän taloudellisen tuen leve-
nemistä. Sponsorien vaikutus ei kuitenkaan ulotu 
varsinaiseen kongressin sisältöön, vaikka varmaan 
pienentää osallistumiskustannuksia. 

KERTTULI KORHONEN
kerttuli.korhonen@stakes.fi

Kongressitauolla levähtivät aktiiviset finohtalaiset, 
etiikan asiantuntija Samuli Saarni, tutkija Heidi 
Anttila ja kehittämispäällikkö Niina Kovanen. 

Kerttuli Korhonen

Seuraava kansainvälinen HTAi-kongressi järjeste-
tään Montrealissa, Kanadassa, 6.–9. heinäkuuta 
2008. Kongressin teemana on HTA in context. 
Lisätietoja verkko-osoitteessa www.htai2008.org.

Kerttuli Korhonen
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 Kehitysmaateema toi hyvän perspektiivin muille 
teemoille. 
 – Vaikka kehitysmaiden kansanterveysongelmat 
painottuvat eri tavoin kuin meillä, niin HTA-yhtei-
sön haasteena on kaikkialla luotettavan ja ajanta-
saisen tiedon kytkeminen päätöksentekoon.
Intialaisen Joseph Mathew’n esitys Intian polio-
ohjelmasta jäi mieleen yhtenä parhaista. Loistava 
puhuja ja painavaa asiaa, Eeva Mäkinen muisteli. 
 

Kongresseissa on profes-
sori Olli-Pekka Ryynä-
sen mukaan olennaista 
se, että pääsee tapaa-
maan alansa tutkijoita 
henkilökohtaisesti. 
   – Tutkija oppii pian 

tuntemaan paperilla ne henkilöt, jotka kirjoittavat 
alasta. Näihin henkilöihin syntyy myös yksi mie-
lenkiintoisimmista ihmissuhteista. Alan tutkijat ovat 
ihmisiä, joita ei välttämättä ole koskaan tavannut, 
mutta jotka alkavat tuntua lapsuudenystäviltä. 
Kongresseissa voi tavata nämä henkilöt kasvokkain, 
kuunnella heidän esityksiään ja hämmästyä, miten 

vähän he vastaavat sitä 
mielikuvaa, mikä heistä 
tuli tekstejä lukemalla. 
Tähän ilmiöön Ryynä-
nen tutustui jälleen Bar-
celonassa.  
    - Mielenkiintoisin oli 
Horizon scanning 
-sessio. Se on työtä, 
jossa systemaattisesti 
yritetään hahmottaa 
terveydenhuollon tule-
vaisuuden teknologioita. 
Tarttis tehdä meilläkin...
   Ryynäsen mukaan 
kokousjärjestelyjen 
sujuvuutta voi verrata 

siivoamiseen. Kun homma toimii, ei kukaan sitä 
huomaa. Barcelonassa kaikki  toimi ilmastointia 
myöten, joten hellekään ei haitannut tiedonsaan-
tia.      KK

Finohtan erikoistutkijan Sirpa-Liisa Hovin mukaan 
HTAi-kongressissa puhuttiin paljon potilaan osallis-
tumisesta. 
 – Potilas-sanan tilalla ehdotettiin käytettäväksi 
kansalainen-sanaa, joka voi olla myös kuluttaja, 
käyttäjä tai veronmaksaja. Osallistuvan kansalaisen 
löytäminen on kuitenkin vaikeaa: onko hän täy-

sin maallikko, tek-
nologian käyttäjä 
vai potilasjärjestön 
valitsema edustaja? 
Kansalaisedusta-
jankin kohdalla on 
aina selvitettävä 
sidonnaisuudet.
 Terveydenhuol-
lon menetelmien 
arviointi, HTA, vas-
taa kysymykseen, 
toimiiko jokin 
teknologia. Nyt 
ehdotettiin myös 

kysymystä, pitäisikö teknologia ottaa käyttöön, ja 
jos, niin miten. 
 – Suosittelisin Suomeenkin Tanskan sairaa-
loissa käytössä olevaa mallia. Uuden teknologian 
käyttöönotto edellyttää Tanskassa mini-HTA:ta, 
jossa arvioidaan teknologian aiheuttamat muutok-
set henkilöstölle, toiminnalle ja kustannuksiin. Ensi 
vuoden kongressin teema ’HTA kontekstissa’ var-
maankin valottaa tätä puolta lisää.

Ensimmäiseen 
HTAi-kongressiinsa 
osallistunut tutkija-
lääkäri Eeva Mäki-
nen piti ohjelmaa 
todella monipuoli-
sena.
 – Aloittelijaa 
uhkasi infoähky. 
Toisaalta juuri 
monipuolisuus on 
osa HTA:n viehä-
tystä. 

Aloittelijaa uhkasi infoähky
HTAi

KONGRESSI
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”Monipuolisuus on osa HTA:n viehätystä”

 
 Tiedelehdistä  
 tuttuja  
 tapaamassa
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Menetelmien arvioinnin merkitys  
huomattu kehitysmaissakin
Kehitysmaiden resurssit ovat niukat, joten on erityisen tärkeää, että 
käyttöön otettavat menetelmät perustuvat näyttöön. Kehitysmaiden 
aktiivinen osallistuminen terveydenhuollon menetelmien arviointiin 
onkin alkamassa. 

HTAi
KONGRESSI

Kehitysmaat kohtaavat suuria haasteita tervey-
denhuollon menetelmien arvioinnissa. 

 – Voimavarat ovat rajalliset. Lisäksi terveyden-
huoltojärjestelmien toiminta sekä lääkkeiden ja 
laitteiden sääntely ovat heikosti organisoituja. Tär-
keä kysymys onkin, miten tehdä HTA toimivaksi 
myös kehitysmaissa, totesi malesialainen professori 
Sadasivan Sivalal kehitysmaa-aamupäivän alkupu-
heenvuorossa.

POLIOROKOTUKSISTA ENEMMÄN HAITTAA 
KUIN HYÖTYÄ INTIASSA1

Lastenlääkäri Joseph L. Mathew arvosteli WHO:n 
poliorokotusohjelman toteutusta ja tuloksia Inti-
assa. Suun kautta annostellun poliorokotteen 
uskottiin suojaavan koko väestöä, ja siksi erityisesti 
kehitysmaissa toteutettiin suuria rokotuskampan-
joita. Intiassa on käytetty vuodesta 1980 lähtien 
suun kautta annosteltavaa poliorokotetta, jolla tar-
tuntoja ei ole onnistuttu vähentämään merkittä-
västi. Vuonna 1995 aloitettiin uusi kampanja, joka 
ei sekään ole tuottanut toivottua tulosta. 
 Polioviruksen hävittämisessä ongelmana ovat 
olleet oireettomat tautitapaukset ja taudin esiinty-
minen myös eläimissä. Lisäksi suun kautta annos-

teltu rokote ei takaa immuniteettia ja voi aiheuttaa 
polion. Kustannuksiltaan rokoteohjelma on ollut 
kallis. Mathew painottikin, että ohjelmien suun-
nittelussa on otettava epidemiologisten tekijöi-
den ohella huomioon myös taloudelliset ja eettiset 
näkökohdat. 
 – Kokonaiskustannukset on arvioitava etukä-
teen, ja niitä laskettaessa on huomioitava epä-
suorat kustannukset. Kalliimman, pistoksena 
annettavan rokotteen valitseminen olisi tullut 
lopulta edullisemmaksi. 
 Etukäteen olisi arvioitava, onko samanaikai-
sia tärkeämpiä terveysongelmia. Olisi myös poh-

dittava, mikä vaikutus on 
sillä, että vain jotkut yksilöt 
yhteisössä saavat rokotuk-
sen. Toisaalta jokaisella on 
oltava oikeus myös kieltäy-
tyä rokotuksista. 
 Mathew toi painokkaasti 
esille kantansa, että toteu-
tettujen rokotuskampanjoi-

den taustalla ovat vaikuttaneet paitsi lääkeyritysten 
tarve markkinoida tuotteitaan, myös pyrkimys 
hävittää polio länsimaista. Siinä onkin onnistuttu, 

Kerttuli Korhonen

 
 Kalliimpi 
 rokote 
 halpaa 
 edullisempi
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ter veydenhuollon menetelmien arvioimiseksi. Toi-
minta on terveysministeriön alaista, ja tavoitteena 
on sekä arvioida teknologioita että antaa arvioin-
tien pohjalta suosituksia terveydenhuollolle.

TUTKIMUSTIETOA KEHITYSMAISTA

Tänä vuonna kehitysmaat olivat näkyvästi esillä 
myös julisteissa ja suullisissa esityksissä. Osa tut-
kimusaiheista käsitteli erityisesti kehitysmaille tyy-
pillisiä terveysongelmia. Esimerkkinä voi mainita 
botuliinitoksiinin käytön kustannusten vähentämi-
seen tähdänneen, Brasiliassa toteutetun ohjelman4. 
Koska HTA palvelee terveydenhuollon julkisten 
menojen suunnittelua, sen merkitys nähdään tär-
keänä monissa kehitysmaissa. 
 Australialaisen Eugene Salolen esityksessä hah-
moteltiin Aasian maiden alueellista yhteistyöelintä, 
HTA-foorumia.5  Aasiassa asuu 54 % maapallon 
väestöstä, mutta HTAi:n jäsenistä vain 6 % tulee 
näistä maista.  Nykytilanne tarjoaa ainutlaatuisen 
mahdollisuuden edistää menetelmäarviointia muun 
muassa lisäämällä koulutusta ja asiantuntijayhteis-
työtä, vaikuttamalla päätöksentekoon ja sitoutta-
malla eri osapuolia tukemaan arviointitoimintaa. 
Alueellinen HTAi-organisaation käynnistämä foo-
rumi voisi palvella näitä tavoitteita. 
 Esimerkkejä kehittyvien maiden terveydenhuol-
lon monipuolisesta aihekirjosta olivat Intian maa-
seudulla suoritettavat kaihileikkaukset6, lukiolaisten 
päihteiden väärinkäyttöä tarkastellut tutkimus 
Malesiasta7 ja lihavuuden hoitoon liittyvät leikka-
ukset Brasiliassa8.  

PÄIVI REIMAN-MÖTTÖNEN, EVA KIURA JA 
ANTTI MALMIVAARA 

paivi.reiman-mottonen@stakes.fi
eva.kiura@stakes.fi
antti.malmivaara@stakes.fi

mutta Intiassa polio on edelleen terveysongelma. 
Poliota ei taudin vakavuudesta huolimatta pidetä 
kehitysmaissa tärkeimpänä infektiotautina, ja valta-
viin rokotuskampanjoihin käytetyt voimavarat olisi 
voitu suunnata esimerkiksi tuhkarokon tai kurkku-
mädän torjuntaan. 
 – Tarina opettaa, että terveydenhuollon mene-
telmien arviointia tarvitaan. Arvioinnin on koh-
distuttava kaikkiin ohjelman suunnittelun ja 
toteutuksen vaiheisiin. Tällä hetkellä odotukset ja 
todellisuus eivät kohtaa. Polion lopullinen häviämi-
nen ja rokotusten lopettaminen Intiassa eivät ole 
näköpiirissä, Mathew totesi. 

ITÄ-AFRIKAN MAAT YHTEISTYÖSSÄ2

Professori Nelson Sewankambo Ugandasta esit-
teli REACH-aloitteen (Regional East African Health 
Collaboration). Tavoitteena on saada Itä-Afrikan 
tutkijat ja päättäjät kerran vuodessa saman pöydän 
ääreen keskustelemaan julkisen terveydenhuollon 
kehittämisestä ja laatia yhtenäisiä, näyttöön perus-
tuvia suosituksia. 
 Kipinän antoi Tansaniassa vuonna 1997 tehty 
tutkimus, johon osallistui kaksi terveydenhuolto-
piiriä. Sen mukaan paikallistason toimenpiteillä 
pystyttiin merkittävästi pienentämään alle 5-vuoti-
aiden lasten kuolleisuutta. 
 – Tulos loi optimismia ja vahvisti käsitystämme 
siitä, että käyttöön otettavien menetelmien pitää 
perustua näyttöön ja soveltua paikallisiin olosuh-
teisiin. Tämä ei aina pidä paikkaansa esimerkiksi 
WHO:n antamissa suosituksissa, Sewankambo 
totesi.
 REACH-kokoukset käynnistyivät syksyllä 2006 
ja niihin osallistui edustajia Tansaniasta, Keniasta ja 
Ugandasta. 

ARVIOINNEISTA MINISTERIÖN SUOSITUKSIA 
BRASILIASSA3

Professori Marcos Bosi Ferraz São Paulon yliopis-
tosta kertoi erityisesti terveydenhuollon päätök-

sentekoon vaikuttamisen 
haasteista. Brasilia on val-
tava maa, jossa on 185 
miljoonaa asukasta 26 osa-
valtiossa, kaupunkeja on yli 
5500. Julkiseen terveyden-
huoltoon käytetään noin  

3,5 % ja yksityiseen noin 4 % kansantuotteesta. 
Yksityisen sektorin palvelut kohdentuvat kuitenkin 
vain noin 20 %:lle väestöstä. 
 Ferraz totesi, että Brasilian terveydenhuolto 
kohtaa 2000-luvun kiusaukset 1980-luvun resurs-
seilla ongelmien painopisteen ollessa 1960-luvulta. 
 Priorisoinnin tueksi Brasilian terveysminis-
teriö on nyt hyväksynyt kansallisen linjauksen 

 Brasiliassa 
 käynnistyy 
 priorisointi

1 Mathew J.L: Look before you leap: Moral of the story of 
poliomyelitis eradication. 
2  Sewankambo N: Bridging the worlds of research and 
Policy in East Africa
3 Ferraz M.B: HTA in Brazil: Challenges to Inform Decisions. 
4 Picon P: Implementation of Brazilian Guidelines for 
Botulinum Toxin: a three-year follow-up of a cost-reduction 
strategy in the public health system. 
5  Salole E: HTA in Asia: HTAi and an Asian regional HTA 
forum.  
6 Rengaraj V: Willingness to pay for cataract surgery in rural 
India. 
7 Shaharudin I: Assessment and effectiveness of drug abuse 
testing among secondary students in Malaysia. 
8  Mesquita A: Baratric surgery diffusion in public and 
private health system in São Paulo State, Brazil. 
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Riskejä riittää uniapnealeikkauksessa 
Pohjoismaiset tutkijat löysivät vahvaa näyttöä siitä, että CPAP-hoito vähentää 
uniapneapotilaan päiväväsymystä ja unenaikaisia hengityskatkoksia. Finohtan 
tuore arviointiseloste kertoo SBU:n raportin tuloksista.

Pohjoismaisten HTA-yksiköiden tekemän jär-
jestelmällisen katsauksen mukaan uniapnea 

lisää sydän- ja verisuonitautien, aivohalvauksen 
ja miesten enneaikaisen kuoleman sekä liikenne-
onnettomuuksien riskiä. Sen sijaan uniapnean ja 
verenpainetaudin tai diabeteksen välisestä yhtey-
destä ei löytynyt riittävää näyttöä.
 Noin neljä prosenttia miehistä ja kaksi pro-
senttia naisista kärsii obstruktiivisesta uniapneaoi-
reyhtymästä, johon kuuluvat päiväväsymys sekä 
unenaikaiset hengityskatkokset. 
 Apnea-hypopneaindeksi (AHI) kertoo hengitys-
katkosten lukumäärän nukuttua tuntia kohti. Poik-
keavana pidetään AHI:n arvoa, joka on yli 5. 
Uniapnean diagnosoinnin viitemenetelmänä käy-
tetään koko yön kestävää polysomnografiaa, johon 
kuuluvat hengityksen seuranta, pulssioksimetria, 

HTA
RAPORTTI

Erään kuorsaajan tarina

Kehitysvammaisten ohjaaja Makla Laine (44) oli 
kuorsannut niin kauan kuin muisti. Nelisen vuotta 
sitten hän vihdoin hakeutui työterveyslääkärin vas-
taanotolle.
 – Olin nähnyt TV:ssä ohjelman uniapneasta ja 
lukenut muutamia lehtiartikkeleita. Epäilin, että 
totaalinen uupumukseni johtui kuorsauksesta. Sain 
lähetteen uniapneatutkimuksiin Laakson sairaalaan. 
Tutkimuskutsun saamiseen menikin sitten reilusti yli 
puoli vuotta, Makla Laine muistelee.
 Sairaalassa Laineeseen kiinnitettiin pieni rekis-
teröintilaite, jonka kanssa hän nukkui kotona yhden 
yön. Lisäksi hän piti päiväkirjaa kahden viikon ajan 
nukkumisista, yöllisistä heräilyistä ja vireystasosta.

sydänsähkökäyrä ja univaiheiden määritys aivosäh-
kökäyrän perusteella. Käytössä on myös monenlai-
sia suppeita kannettavia diagnosointilaitteita, sillä 
polysomnografia on kallis tutkimus.
 Kun kannettavien rekisteröintilaitteiden tuloksia 
tulkitaan manuaalisesti, AHI tunnistaa poikkeavat 
tulokset herkästi ja spesifisesti. Myös automaatti-
nen tulkinta on herkkä, mutta sen spesifisyys on 
heikko.  
 Pelkän pulssioksimetrian ja sillä mitattavan 
ODI-indeksin perusteella ei pystytä määrittämään 
patologista apnea-hypopneaindeksiä, joten uniap-
neaoireyhtymästä kärsivät potilaat saatetaan luoki-
tella virheellisesti terveiksi. Potilaan esitietoihin ja 
lääkärin tutkimukseen perustuva kliininen vaiku-
telma ei riitä obstruktiivisen uniapneaoireyhtymän 
diagnosointiin tai sen poissulkemiseen.

– Lomakkeessa ei seurattu pelkästään nukkumaan 
menoa ja nukkumista. Kirjasin ylös asioita myös päi-
vällä. 
 Tutkimuslomakkeeseen hän kirjasi, milloin 
väsytti niin, että piti mennä lepäämään. Samoin, jos 
lepääminen aiheutti nukahtamisen. Lomakkeessa 
kysyttiin myös, alkaako nukuttaa, jos joutuu pysäh-
tymään punaisiin liikennevaloihin.
 Elokuussa 2004 Makla Laineelle kerrottiin, että 
hän kärsii vakavasta uniapneasta: hänellä oli yön 
aikana todettu keskimäärin 50 hengityskatkosta tun-
nissa. Lääkäri kertoi erilaisista hoitovaihtoehdoista, 
mutta suositteli CPAP-laitetta. Joulukuussa Laine sai 
laitteen kotiin kokeiltavaksi. CPAP-hoidon vaikutuk-
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Finohta on julkaissut Ruotsin terveydenhuollon 
menetelmien arviointiyksikön SBU:n raportin  
pohjalta arviointiselosteen, jossa esitellään  
katsauksen tärkeimmät tulokset ja johtopäätök-
set.  Julkaisu on luettavissa Finohtan verkkosivuilla 
http://finohta.stakes.fi. Kroonisen uniapneaoire-
yhtymän diagnosoinnista ja hoidosta on myös  
valmisteilla Käypä hoito -suositus.

 Yleisimmät uniapnean hoitokeinot ovat jatkuva 
positiivinen hengitystiepainehoito (CPAP-hoito), 
alaleukaa eteenpäin ohjaavat laitteet ja erilaiset 
leikkaustoimenpiteet. Hoidoksi on ehdotettu myös 
useita muita menetelmiä ja elintapamuutoksia. 
 Pohjoismaiset tutkijat löysivät vahvaa näyttöä 
siitä, että CPAP-hoito vähentää päiväväsymystä ja 
unenaikaisia hengityskatkoksia riippumatta uniap-
neaoireyhtymän vaikeudesta. Laite puhaltaa mas-
kin kautta paineilmaa, joka pitää hengitystiet 
avoimina koko yön. Hoidon siedettävyys ja hoito-
myöntyvyys ovat hyvät. Yksilöllisesti muotoillut, 
alaleukaa eteenpäin ohjaavat laitteet vähentävät 
päiväväsymystä, jos potilaalla on lievä tai kohtalai-
nen uniapneaoireyhtymä. Laitteet myös vähentävät 
hengityskatkoksien määrää, tosin vähemmän kuin 
CPAP-hoito. 
 Kuorsauksen tai obstruktiivisen uniapnean 
vuoksi tehtyihin leikkauksiin liittyy vakavien komp-
likaatioiden, kuten kuoleman, verenvuodon ja hen-
gitysvaikeuksien riski. Pysyvät haittavaikutukset 
ovat yleisiä, ja lähes kolmasosalla potilaista esiintyy 
nielemisvaikeuksia. 

 Yksikään katsauksen valintakriteerit täyttävä 
tutkimus ei osoita, että painonpudotusohjelmilla, 
liikalihavuuden hoitamiseksi tehtävillä leikkauk-
silla, lääkkeillä, tahdistimilla, kyljellään nukkumista 
edesauttavilla laitteilla, australialaisen puhaltimen 
(didgeridoon) soittamisella tai elintapamuutoksilla 
olisi vaikutuksia obstruktiiviseen uniapneaoireyhty-
mään.

EVA KIURA
eva.kiura@stakes.fi

sia arvioitiin kyselylomakkeella ja potilaan omilla 
kokemuksilla. Hän huomasi heti, että laitteesta oli 
hyötyä.
 – Olin edelleen väsynyt, mutta silti minusta tuntui, 
että sain yöllä levättyä. Totaalinen uupumukseni hel-
pottui ja mielialakin parani. Siitä lähtien olen käyttä-
nyt laitetta lähestulkoon joka yö. Mökillekin hankin 
sitä varten aurinkopaneelin.
 Hoidon alussa Makla Laine kävi lääkärin luona 
kontrolleissa. Nykyään hän vie CPAP-laitteen kerran 
vuodessa Helsingin Iho- ja Allergiasairaalaan, jossa 
lääkintävahtimestarit purkavat laitteen keräämät tie-
dot sairaskertomukseen. Kahden ja puolen vuoden 
aikana CPAP-laitteeseen on liittynyt pieniä hanka-

luuksia, jotka tulevat esiin lähinnä nukahtamisvai-
heessa.
 – Jos vaikka peiton kulma tulee maskin eteen, 
laite kohisee häiritsevästi. Myös maskista virtaava 
ilma tuntuu kiusalliselta osuessaan paljaalle iholle. 
Kun sitten on kunnolla nukahtanut, tällaisiin asioi-
hin ei enää kiinnitä huomiota. 
 Maskin käyttöön liittyy myös joskus ”sosiaalista 
epämukavuutta”.
 – Yövieraille saattaa joutua selittämään, että 
minulla on tällainen sairaus ja hoito. En kuiten-
kaan koe asiaa nöyryyttävänä, koska CPAP-laite on 
minulle tärkeä apuväline. Laitettani en anna koskaan 
pois, Makla Laine toteaa lopuksi.      EK
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Kansanterveyden menetelmät puntarissa

HTAi
KONGRESSI

Tämänvuotisen HTAi-kongressin teemaa ”Näyttöön perustuva 
kansanterveys” lähestyttiin kliinikon, päättäjän ja potilaan näkö-
kulmista. Kongressiin osallistuneet Finohtan asiantuntijat tiivistivät 
esitysten ja postereiden sanomaa. Osa tiivistelmistä perustuu 
aineistoon, joka ei ole läpikäynyt tieteellistä vertaisarviointia. 

Papilloomavirusrokote kohdun-
kaulan syövän ehkäisyssä
Pwee K H ym. Human Papillomavirus 16/18 vaccines 
in the prevention of invasive cervical cancer:  
a systematic review of randomised controlled trials. 
Ministry of Health, Singapore. Poster.

Ihmisen papilloomaviruksen (human papillomavi-
rus, HPV) alatyypit HPV 16 ja HPV 18 aiheutta-
vat jopa 70 % kohdunkaulan syövistä. Rokotteella 
pyritään ehkäisemään viruksen aiheuttama infek-
tio ja sitä kautta altistuminen kohdunkaulan syö-
välle. Erityisesti uusiutuvista infektioista kärsivien 
potilaiden riski sairastua kohdunkaulan syöpään on 
kohonnut.
 Singaporelaistutkijoiden järjestelmällinen kat-
saus keskittyy etsimään näyttöä HPV 16/18 -rokot-
teen turvallisuudesta ja vaikuttavuudesta. Yli tuhat 
potilasta käsittäviä satunnaistettuja kontrollitutki-
muksia löytyi kattavan haun tuloksena kaksi.  Tut-
kimusten laatua arvioitiin Jadad-kriteeristön avulla. 
Toisen tutkimuksen seuranta-aika oli lähes viisi 
vuotta.
 Rokote todettiin hyvin siedetyksi, vastustus-
kykyä tuottavaksi ja vaikuttavaksi jatkuvan ja 
uusiutuvan kohdunkaulan infektion hoidossa. Pit-
käaikainen näyttö rokotteen turvallisuudesta ja 
vaikuttavuudesta syövän estäjänä jää kuitenkin 
puutteelliseksi.
NIINA KOVANEN

Tupakointikielto suojaa hyvin 
irlantilaisia
Clancy L.  Environmental tobacco smoke regulation: 
evidence for evidence. Research Institute for a Tobacco 
Free Society & St. James Hospital, Ireland. Oral 
presentation.

Irlantilaiset halusivat tietää, miten hyvin maalis-
kuussa 2004 voimaan tullut kansallinen tupakoin-
tikielto suojaa tupakansavun haitoilta. Passiivinen 

tupakointi altistaa mm. syöville, sydänkohtauksille 
ja vakaville hengityssairauksille.  
 Luke Clancyn tutkimusryhmä selvitti hiukkas- 
ja bentseenialtistusta 42 pubissa ennen tupakoin-
tikiellon voimaantuloa ja sen jälkeen. Mittaukset 
tehtiin samaan kellonaikaan, samana viikonpäivänä 
ja vuoden samalla viikolla. Ravintolailman pien-
hiukkasten (PM2.5) määrä oli vähentynyt 83 pro-
sentilla ja bentseenin määrä 80 prosentilla.
 Tutkijat testasivat myös 82 ravintolatyönteki-
jän keuhkojen toimintakykyä. Mittareina käytettiin 
ylä- ja alahengitystieoireiden sekä ärsytysoirei-
den, kuten vuotavien silmien, yleisyyttä. Kiellon 
voimaantulon jälkeen nämä oireet vähenivät mer-
kittävästi – oli työntekijä sitten tupakoija tai ei. 
Tupakoinnin lopettaneiden hengitystieoireet vähe-
nivät 47 prosenttia ja tupakoivien ärsytysoireet 53 
prosenttia. Keuhkojen toimintakyky parani. Syljessä 
oli vähemmän kotiniinia ja uloshengitysilman hiili-
monoksidipitoisuus pieneni. 
TIINA LEHMUSSAARI

Tiatsidit ja simvastatiini
säästävät kustannuksia
primaariehkäisyssä
Wisloff T ym. Cost-effectiveness of primary prevention 
against cardiovascular disease. University of Oslo & 
University of Bergen. Poster.

Verenpaineen ja veren rasva-arvojen lääkehoito 
on osoitettu kustannusvaikuttavaksi ainoastaan 
korkean riskin ryhmillä. Norjassa valmistellaan 
suositusta sydän- ja verisuonisairauksien primaa-
riehkäisystä. Tätä varten haluttiin tuoretta tietoa 
verenpainelääkkeiden ja statiinien kustannusvaikut-
tavuudesta.
   Analyysi tehtiin Markov-mallilla erikseen naisille 
ja miehille olettaen, että lääkehoito aloitetaan 
asianmukaisin perustein 40–60 vuoden iässä. 
Tarkastelujaksona oli koko elinaika. Lääkkeiden 
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Professori Muir Gray (paneelissa vasemmalla) haastoi yleisönkin keskusteluun.

vaikuttavuustieto haettiin uusimmista meta-
analyyseistä. 
Lääkehoito luokiteltiin joko kustannuksia säästä-
väksi, kustannusvaikuttavaksi (rajana 53 000 € / 
saavutettu lisäelinvuosi) tai ei-kustannusvaikutta-
vaksi.
 Verenpaineen hoito matalalla tiatsidiannoksella 
ja kolesterolin hoito simvastatiilla (annoksella 20 
mg) todettiin kustannuksia säästäväksi useimmissa 
potilasryhmissä. Herkkyysanalyysi ei muuttanut 
tuloksia.
 Tiatsidit säästävät kustannuksia, kun kymme-
nen vuoden kardiovaskulaari-kuoleman riski on 
50-vuotiaalla miehellä yli 0,5 prosenttia tai naisella 
yli 0,2 prosenttia. Simvastatiinille vastaavat luvut 
ovat 1,5 ja 1,3 prosenttia.
 ACE-estäjät ovat kustannusvaikuttavampia kuin 
tiatsidit 40-vuotiailla korkean riskin potilailla. Kal-
siumestäjät ovat myös kustannusvaikuttavia, mutta 
suuremmin kustannuksin kuin tiatsidit.
    Sydän- ja verisuonisairauksien primaariehkäisy 
simvastatiinilla ja eri ryhmien verenpainelääkkeillä 
on nykyisillä lääkehinnoilla kustannusvaikuttavaa, 
ja joissakin tilanteissa saavutetaan jopa 
kustannussäästöjä.
EEVA MÄKINEN

Robottiavusteinen 
eturauhaskirurgia
Llanos-Méndez A. ym. Robot-assisted surgery using 
da vinci® robot telemanipulation in prostatectomy. 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 
Andalucia. Poster.

Robottiavusteisessa leikkausmenetelmässä ei ole 
vapinaa tai tarpeettomia liikkeitä kuten kirurgilla, 
joten tarkkuus ja kontrolli ovat parempia.

Kerttuli Korhonen

Elastografia maksafibroosin  
diagnosoinnissa
Polo de Santos MM ym. Early assessment of transient 
elastography: new diagnostic technology to quantify 
liver fibrosis. Agencia de Evaluación de Tecnologias 
Sanitarias de Andalucia. Poster.

Maksafibroosin tutkimiseen on kehitetty kajoama-
ton, elastografinen menetelmä, joka mittaa maksa-
kudoksen elastisuutta matalataajuisen värähtelyn ja 

ultraäänen avulla. Perinteisesti kultaisena standar-
dina on pidetty koepalatutkimusta.
 Espanjalaisessa nopeassa katsauksessa arvioitiin 
FibroScan®-laitteella tehtävää maksan elastogra-
fiaa. Mukaan otettiin yksitoista tapaussarjatutki-
musta, joissa potilailla oli joko hepatiitti C tai muu 
krooninen maksasairaus.
 FibroScanilla mitattu maksakudoksen kim-
moisuus korreloi koepalatutkimuksella arvioidun 
maksafibroosin asteen kanssa. Menetelmä oli diag-
nostisesti tarkin tutkittaessa vaikea-asteista fibroo-
sia; spesifisyys oli 0,87–0,97 ja herkkyys 0,77–1,00. 
Kohtalaisen fibroosin arvioinnissa osuvuus oli hei-
kompi. Lievän tilan arvioinnissa spesifisyys vaihteli 
0,33:sta 1,00:aan ja herkkyys 0,55:stä 1,00:aan. 
Elastografian ja verinäytteestä tehtävän FibroTestin 
yhdistelmällä pystyttiin tunnistamaan vaikea-astei-
nen fibroosi 94 prosentissa tapauksista.
 FibroScan-tutkimus on nopea, eikä siitä ei 
aiheudu potilaalle haittavaikutuksia. Katsauksen 
tekijät arvioivat, , että elastografia voi pian korvata 
koepalatutkimuksen maksafibroosin kultaisena 
standardina. Tulevassa laajassa katsauksessa saata-
neen tarkempaa, eri laitemerkkejä koskevaa tutki-
mustietoa tämän johtopäätöksen tueksi. 
MAIJA SAIJONKARI
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 Andalusian terveydenhuollon teknologian arvi-
ointiyksikkö teki systemaattisen kirjallisuuskat-
sauksen robottiavusteisen eturauhasleikkauksen 
tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseksi. Vuo-
silta 1999 – 2006 tehdyssä haussa jäi arvioitavaksi 
12 julkaisua: seitsemän alkuperäistutkimusta, kaksi 
systemaattista katsausta sekä taloudellinen arvio, 
tekninen raportti ja suositus. Tutkimuksissa oli pal-
jon menetelmällisiä ongelmia: satunnaistamista ei 
ollut tehty eikä tuloksia arvioitu sokkona, kahdessa 
tutkimuksessa oli kontrolliryhmänä jälkikäteen 
valittu kohortti, otoskoot olivat pieniä, tulosmittarit 
olivat erilaisia eikä sekoittavia tekijöitä ollut huomi-
oitu.
 Katsauksessa verrattiin robottiavusteista, avointa 
ja tähystystoimenpiteenä tehtyä eturauhasen pois-
toa. Robottiavusteisessa toimenpiteessä potilailla 
oli vähemmän verenvuotoa leikkauksen aikana, 
lyhyempi sairaalassaoloaika ja vähemmän kipua. 
Lisäksi virtsan pidätyskyky ja erektiotoiminta pala-
sivat nopeammin robottiavusteisen leikkauksen 
jälkeen. Mikroskooppisessa tarkastelussa eroja ei 
havaittu solujen erilaistumisasteessa eikä näytteen 
puhtaiden reunojen leveydessä.
 Avoin eturauhasleikkaus oli kustannusvaikut-
tavin menetelmä. Robotti maksaa 1,1 – 1,2 mil-
joonaa euroa, jonka lisäksi tulevat 300 000 euron 
vuotuiset käyttökustannukset.
SIRPA-LIISA HOVI

Retkahdusvamman diagnostiikka 
lapsenkengissä
Elvsaas I-K, Norderhaug I. Diagnostic measures of 
whiplash associated disorders. Norwegian Knowledge 
Center for the Health Services. Poster. Koko raportti 
luettavissa www.nokc.no.

Niskan retkahdusvamma, whiplash, tulee tyypil-
lisimmin liikenneonnettomuudessa. Peräänajo-
kolariin joutuneista 3–5 prosenttia saa oireilevan 
vamman, ja osalla heistä oireilu pitkittyy jopa vuo-
siksi.
 Norjalaiset arvioivat retkahdusvamman diag-
nostisia menetelmiä järjestelmällisessä  katsauk-
sessa. Kirjallisuushaut tehtiin toukokuussa 2005. 
Vaikeimmat vammat (WAD-luokka 4) rajattiin 
ulkopuolelle. Diagnostiikan tuli perustua kuvanta-
miseen tai muihin objektiivisiin mittareihin. Tutki-
muspotilaita tuli olla vähintään 20.
 Katsaukseen hyväksyttiin 31 tutkimusta. Niiden 
laatu arvioitiin heikoksi tai keskitasoiseksi. Vain 
kolmessa tutkimuksessa potilaita seurattiin etene-

vässä asetelmassa vamman syntyhetkestä alkaen ja 
verrattiin kliinisiä löydöksiä kuvantamisen tuloksiin. 
 Akuutti tai subakuutti vamma oli aiheena 13 
tutkimuksessa ja pitkittynyt (yli kolme kuukautta 
kestänyt) oireilu 18 tutkimuksessa. Tutkittuja mene-
telmiä oli useita: röntgenkuvaus, magneettikuvaus, 
tietokonekerroskuvaus, emissiotomografia (PET / 
SPECT), neurofysiologiset menetelmät (motorinen 
herätevaste, EMG, EEG), kallonpohjavaltimoiden 
doppler-kaikukuvaus sekä niskan liikelaajuuden 
mittaaminen. 
 Yhdenmukaisia löydöksiä ei havaittu. Yksikään 
tutkimus ei osoittanut korrelaatiota tutkimuslöydös-
ten ja oireiden välillä. Aineistosta ei saatu luotetta-
vaa näyttöä WAD 1–3-tasoisen retkahdusvamman 
diagnoosimenetelmistä. Vankempaa näyttöä odote-
taan uusista, käynnissä olevista tutkimuksista. 
EEVA MÄKINEN

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön 
uusiutumisen lääkkeetön ehkäisy
Beynon S ym. Psychosocial interventions for the 
prevention of relapse in bipolar disorder: a systematic 
review of controlled trials. Centre for Reviews and 
Dissemination, University of York & Department of 
Psychiatry, University of Oxford. Oral session.

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä uusien sai-
rausjaksojen, relapsien, ehkäisy on keskeinen hoi-
totavoite. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa 
mielialaa tasaavaa lääkehoitoa.
 Brittien järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus 
arvioi, onko psykososiaalisista interventioista hyö-
tyä kaksisuuntaisen mielialahäiriön uusiutumisen 
estossa lääkehoidon lisänä.
 Psykososiaalisilla interventioilla pyritään paran-
tamaan lääkehoitoon sitoutumista, sairauden 
ymmärtämistä, prodromaalioireiden varhaista tun-
nistamista ja selviytymistaitoja (coping skills).
 Katsaukseen hyväksyttiin 12 tutkimusta, joissa 
oli yhteensä 1330 potilasta. Alkuperäistutkimuk-
set olivat pieniä ja niiden laatu vaihteli. Eniten 
näyttöä oli kognitiivis-behavioraalisen terapian 
hyödystä lääkehoidon lisänä relapsin estossa. 
Ryhmä psykoedukaatio oli tehokkaampaa kuin 
strukturoimattomat käynnit. Niukkaa näyttöä oli 
perheterapian paremmuudesta yksilöpsykososiaali-
seen terapiaan verrattuna. Ryhmäpsykoedukaation 
ja perheterapian tehokkuudesta relapsin estossa 
lääkehoidon lisänä tarvitaan kuitenkin lisätutki-
muksia.
MERJA VIIKKI
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Menetelmien arvioinnilla on keskeinen rooli nyky-
aikaisessa terveydenhuollossa, jossa yhä useam-
mat terveyspoliittiset ja kliiniset päätökset syntyvät 
näyttöön perustuvasta tiedosta. 
 HTAi-verkostoon kuuluu noin 750 jäsentä. Eni-
ten jäseniä on Kanadasta (138), Australiasta (98) ja 
Isosta-Britanniasta (80). Suomalaisjäseniä on noin 
20. Verkostoa johtaa presidentti, jonka toimikausi 
on neljä vuotta. Heinäkuun 1. päivänä uutena 
HTAi-presidenttinä aloitti kanadalainen Reiner 
Banken. 
 HTA-järjestön julkaisukanavia ovat verkkosi-
vut (www.htai.org) ja tieteellinen lehti International 
Journal of Technology Assessment in Health Care. 
IJTAHC-lehteä kustannetaan yhteistyössä Cam-
bridgen yliopistopainon kanssa. Verkostoon kuulu-
vat saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän lehden 
jäsenetunaan. HTAi-kongressi on tärkein vuosittai-
nen tapahtuma, joka järjestetään joka toinen vuosi 
Euroopassa. Jäsenet maksavat kongressiin osallistu-
misesta muita pienemmän hinnan. 

HTAi (Health Technology Assessment Interna-
tional) on kansainvälinen järjestö, joka rakentaa 
perustaa terveydenhuollon menetelmien arvioin-
nin (Health Technology Assessment, HTA) tunnet-
tuudelle ja käytön yleistymiselle. Järjestö tarjoaa 
ammatillisen ja tieteellisen foorumin kaikille, jotka 
tuottavat tai käyttävät arviointitutkimusta. Tervey-
denhuollon menetelmien tutkijat, päättäjät ja ter-
veydenhuollon ammattilaiset kohtaavat toisensa ja 
pääsevät pohtimaan ajankohtaisia kliinisiä, eetti-
siä, taloudellisia, metodologisia ja yhteiskunnallisia 
kysymyksiä. HTA:ssa kyse on siis moniammatilli-
sesta yhteistyöstä.
 Vuonna 2003 perustettu HTAi jatkaa edeltä-
jänsä ISTAHC:n (International Society for Techno-
logy Assessment in Health Care) perinnettä. 
Jäsenet ja tavoitteet ovat säilyneet ennallaan. Teh-
tävä ei ulotu vain läntisiin teollisuusmaihin, vaan 
se on maailmanlaajuinen. Myös kehitysmaissa tar-
vitaan tietoa terveydenhuollon menetelmien vai-
kuttavuudesta ja resurssien tehokkaasta käytöstä. 

HTAi-verkostossa kohtaavat tutkijat ja päättäjät 

Perheterapiasta apua 
alkoholin liikakäyttössä
Meads C ym. The clinical effectiveness of family 
therapy to reduce alcoholism and alcohol-related 
outcomes. A West Midlands Health Technology 
Assessment Collaboration report.

Liiallinen alkoholin käyttö aiheuttaa terveydellis-
ten ja sosiaalisten haittojen lisäksi huomattavia 
kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle. 
Isossa-Britanniassa alkoholismi koskettaa kuutta 
prosenttia miehistä ja kahta prosenttia naisista. 
 Britit arvioivat järjestelmällisessä kirjallisuus-
katsauksessa perheterapian kliinistä ja kustan-
nusvaikuttavutta alkoholin liikakäyttöön liittyvien 
haittojen vähentämisessä. Kirjallisuushaku tehtiin 
13 elektronisesta tietokannasta heinäkuuhun 2006 
mennessä ilman kielirajoituksia. Vertailuasetelma 
saattoi olla minkätyyppinen perheterapia tahansa 
verrattuna muuhun neuvontaan tai siihen, ettei 
annettu lainkaan terapiaa. 

 Sisäänottokriteerit täytti kahdeksan satunnais-
tettua koetta, joista kuusi oli Yhdysvalloista, yksi 
Kiinasta ja yksi Kanadasta. Tutkimusten laatu vaih-
teli keskitasoisesta heikkoon ja otoskoko vaih-
teli 36:sta 300:aan. Seuranta-aika oli pisimmillään 
kolme vuotta. Meta-analyysiä ei voitu tehdä tutki-
musten heterogeenisyyden vuoksi.
 Perheterapia näyttäisi vähentävän alkoholin lii-
kakäytön aiheuttamia haittoja. Kahden kustan-
nus-hyötyanalyysin perusteella näyttää siltä, että 
behavioraalinen pariterapia yhdistettynä yksilö-
neuvontaan tai retkahduksen ehkäisyneuvontaan 
vähentää terveydenhuollon ja oikeustoimen kuluja.
Tuloksiin tulee suhtautua varauksella tutkimusten 
vähäisen määrän ja heikon laadun vuoksi. Kustan-
nusvaikuttavuuden arvioimiseksi tarvitaan laaduk-
kaita tutkimuksia, joiden otoskoko on suuri. Hoito 
pitää myös kuvata tarkasti. 
MINNA KÄRKKÄINEN
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Kansainvälisen terveydenhuollon menetelmien 
arvioinnin vuosikokouksessa Barcelonassa 

17.–20.6.2007 oli ennätyksellinen määrä posteri-
esityksiä, yhteensä noin 400. Perinteisessä posteri-
kilpailussa jaettiin kaksi palkintoa opiskelijasarjassa 
ja kaksi yleisessä sarjassa. Toinen yleisen sarjan 
palkinnoista myönnettiin Finohtan tutkimukselle 
The effectiveness of two occupational health inter-
ventions for employees at risk of work disability. 
Two randomised controlled trials. Tutkimusryhmän 
jäsenet ovat Simo Taimela, Elina Justén ja Jaakko 
Tiekso (Evalua Oy), Timo Aro (Eläkevakuutusyh-
tiö Ilmarinen) sekä Antti Malmivaara, Esa Läärä ja 
Harri Sintonen Finohtasta.
 Tutkimuksessa seulottiin aiemmin validoidulla 
kyselymenetelmällä 1 341 työntekijästä ne, joi-
den työkyvyttömyysriski oli suuri (418 henkilöä) tai 
kohtalainen (537 henkilöä). Henkilöt, joilla oli suuri 
riski joutua työkyvyttömiksi, arvottiin joko työter-
veyshuollon perusteellisiin selvityksiin jatkotoimen-
piteineen tai tavanomaiseen hoitoon. Kohtalaisen 
työkyvyttömyysriskin ihmiset arvottiin saamaan 
joko puhelinneuvontapalvelua tai tavanomaista 
hoitoa ilman puhelinpalvelumahdollisuutta. Suuren 
riskin työntekijöiden sairauslomat vähenivät vuo-
dessa noin kolmasosan eli 19 päivää.    
 Yksinkertaisella kyselymenetelmällä voidaan siis 
tunnistaa ne työntekijät, joilla on suuri riski joutua 
työkyvyttömiksi, ja työterveyshuollon toimenpi-
teillä on selvä vaikutus. 

ANTTI MALMIVAARA  
antti.malmivaara@stakes.fi

Finohtan posterit  
Barcelonan HTAi-kongressissa 

- Alaranta H, Malmivaara M. Assessment of rehabi-
litation technology within INAHTA organizations. 
- Anttila H, Kärki A, Rautakorpi UM. Lymphedema 
therapy in breast cancer patients.  
- Aronen P, Taimela S, Justén S, Sintonen H, Läärä 
E, Malmivaara A, Aro T. An occupational health 
intervention program for workers at high risk for 
sickness absence. Cost-effectiveness analysis based 
on a randomised controlled trial.
- Autti-Rämö I, Mäkelä M. Ethical evaluation in 
screening programmes. 
- Autti-Rämö I, Mäkelä I. Ethical evaluation in 
screening programmes.
- Hovi SL, Lyytikäinen O, Autti-Rämö I, Laitinen R, 
Mäkelä M. Prevention of perinatal streptococcal 
infection: comparing cost-effectiveness of screen-
ing programs. 
- Lampe K, Raustia L, Kiura E, Saarekas O, Korho-
nen K, Elberkennou J, Hovi SL, Kovanen N, Kärk-
käinen M, Laasonen H, Lampila P, Malmivaara 
A, Mäkinen E, Reiman-Möttönen P, Saijonkari M, 
Viikki M, Vuori I, Mäkelä M. Increasing local awa-
reness of international HTAs - the Ohtanen data-
base.
- Pasternack I, Saijonkari M, Mäkelä M. Jet 
injectors in the administration of medicines and 
vaccines: a rapid view.
- Saalasti-Koskinen U, Mäkelä M, Saarenmaa I, 
Autti-Rämö I. Information in personal invitations to 
mammography screening.
- Salonen R, Kovanen N, Räsänen P, Autti-Rämö I, 
Sintonen H, Roine R. Use of quality-adjusted life 
years for the estimation of effectiviness of screen-
ing programmes: a systematic literature review. 
- Taimela S, Malmivaara A, Justén S, Läärä E, Sin-
tonen H, Tiekso J, Aro T. The effectiveness of two 
occupational intervention programs for employees 
at risk of work disability.
- Veerus P, Fischer K, Hovi SL, Hakama M, Hem-
minki E. Health technology assessment in a 
random ized trial with blind and non-blind sub-
trials.

Posteripalkinto Barcelonasta Suomeen

Posterit tiedottivat Finohtan 
tutkimuksista



19

  4/2007 Finohta

HTA
UUTUUKSIA Tällä palstalla julkaistaan valikoitujen, äskettäin ilmestyneiden  

HTA-raporttien lähdetiedot. Yleensä raportit on julkaistu otsikon kielellä, 
ja niissä on englanninkielinen yhteenveto.

LAITTEET
A systematic review of duplex 
ultrasound, magnetic resonance 
angiography and computed 
tomography angiography for 
the diagnosis and assessment of 
symptomatic, lower limb peripheral 
arterial disease. NCCHTA, 2007.  
http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/

Adjunctive Hyperbaric Oxygen 
Therapy for Diabetic Foot Ulcer: 
An Economic Analysis. CCOHTA, 
2007. http://www.cadth.ca/

ELaboratory tests in general 
practice. KCE, 2007.  
http://www.kce.fgov.be/

Electromagnetic Fields: Annual 
Update 2006. GR, 2007.  
http://www.gr.nl/

Obstruktivt sömnapnésyndrom - 
diagnostik och behandling. SBU, 
2007. http://www.sbu.se/

Pacemaker för synkronisering av 
hjärtkamrarnas rytm (CRT) vid 
kronisk hjärtsvikt. SBU, 2007. 
http://www.sbu.se/

The use of cranial orthosis 
treatment for infant deformational 
plagiocephaly. NHS QIS , 2007. 
http://www.nhsqis.org/

Ljusterapi vid depression. SBU, 
2007. http://www.sbu.se/

LÄÄKKEET
Alteplase for the treatment of acute 
ischaemic stroke. NICE, 2007. 
http://guidance.nice.org.uk/

Bevacizumab and cetuximab for the 
treatment of metastatic colorectal 
cancer. NICE, 2007. http://www.
nice.org.uk/

Måttligt förhöjt blodtryck. SBU, 
2007. http://www.sbu.se/

Methadone and buprenorphine 
for managing opioid dependence. 
NICE, 2007.  
http://www.nice.org.uk/

Naltrexone for the management of 
opioid dependence. NICE, 2007. 
http://www.nice.org.uk/

TNF-hemmere ved revmatiske 
sykdommer (del 3): Helseøkonomi. 
NOKC, 2007.  
http://www.kunnskapssenteret.no/

Varenicline for smoking cessation. 
NICE, 2007.  
http://guidance.nice.org.uk/

ROKOTTEET
Cost-effectiveness analysis of 
rotavirus vaccination of Belgian 
infants. KCE, 2007.  
http://www.kce.fgov.be/

Økonomisk evaluering av humant 
papillomavirus (HPV)-vaksinasjon. 
NOKC, 2007.  
http://www.kunnskapssenteret.no/

SEULONTA
Mammografiscreening av kvinner 
40-49 år. NOKC, 2007.  
http://www.kunnskapssenteret.no/

Screening for type 2 diabetes: 
literature review and economic 
modelling. NCCHTA, 2007.  
http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/

TOIMENPITEET 
Bitumen (vapour and aerosol): 
Health-based recommended 
occupational exposure limit. GR, 
2007. http://www.gr.nl/

Chronic care of persons with 
acquired brain injury between the 
age of 18 and 65 years. KCE, 2007. 
http://kce.fgov.be/

Corneal implants for keratoconus: 
Guidance. NICE, 2007.  
http://guidance.nice.org.uk/

Dyspepsi och reflux. SBU, 2007. 
http://www.sbu.se/

Forebygging av selvmord, del 2. 
NOKC, 2007.  
http://www.kunnskapssenteret.no/

Hereditary Nonpolyposis 
Colorectal Cancer: Diagnostic 
Strategies and Their Implications. 
AHRQ, 2007. http://www.ahrq.gov/

Intensity-modulated radiotherapy. 
KCE, 2007. http://www.kce.fgov.be/

Laparoscopic deroofing of simple 
renal cysts: Guidance. NICE, 2007. 
http://guidance.nice.org.uk/

Management of Uterine Fibroids: 
An Update of the Evidence. AHRQ, 
2007. http://www.ahrq.gov/

Meditation Practices for Health: 
State of the Research. AHRQ, 2007. 
http://www.ahrq.gov/

Psykososiale tiltak ved kriser og 
ulykker. NOKC, 2007.  
http://www.kunnskapssenteret.no/

Pulmonary Function Tests in 
Adults. KCE, 2007.  
http://www.kce.fgov.be/

Rapid Assessment: Cardiovascular 
Primary Prevention in the Belgian 
General Practice. KCE, 2007.  
http://kce.fgov.be/

Should blood donors be tested for 
Variant Creutzfeldt-Jakob disease? 
GR, 2007. http://www.gr.nl/

Therapeutic percutaneous image 
guided aspiration of spinal cysts: 
Guidance. NICE, 2007.  
http://guidance.nice.org.uk/

TUKITOIMET
Breastfeeding and Maternal 
and Infant Health Outcomes in 
Developed Countries. AHRQ, 2007. 
http://www.ahrq.gov/

Effectiveness of Continuing 
Medical Education. AHRQ, 2007. 
http://www.ahrq.gov/

Financing of hospital nursing care. 
KCE, 2007. http://kce.fgov.be/

Improving the use of research 
evidence in guideline development. 
NOKC, 2007.  
http://www.kunnskapssenteret.no/

Nurse Staffing and Quality of 
Patient Care. AHRQ, 2007.  
http://www.ahrq.gov/

Organisation and financing of 
musculoskeletal and neurological 
rehabilitation in Belgium. KCE, 
2007. http://www.kce.fgov.be/

Pasientsikkerhet i sykehus - 
kunnskap eller kampanje?  
NOKC, 2007.  
http://www.kunnskapssenteret.no/

Pasientvolum og 
behandlingskvalitet ved hjerte- 
og karsykdommer. NOKC, 2007. 
http://www.kunnskapssenteret.no/

MUU 
Bitumen (vapour and aerosol) 
Health-based recommended 
occupational exposure limit. GR, 
2007. http://www.gr.nl/

Comments concerning possible 
MRI restrictions due to 
implementation of a EU Directive. 
GR, 2007. http://www.gr.nl/

Consumer-Oriented Strategies for 
Improving Health Benefit Design: 
An Overview. AHRQ, 2007.  
http://www.ahrq.gov/

Glucocorticoid-induced 
osteoporosis: a systematic review 
and cost-utility analysis. NCCHTA, 
2007. http://www.ncchta.org/
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UUTISET Koonnut Sari Kosonen

Finohtan tunnusmerkki - käärme, 
vaakakupit ja logoteksti - on 
uudistunut. Samalla on luotu 
graafinen ohjeistus, joka yhte-
näistää Finohtan ilmettä. Uudis-
tuksen on tehnyt graafikko 
Heikki Pälviä. 
 Uutta on mm. se, että yksi-
kön nimi kirjoitetaan nyt myös 
logotekstissä kuten normaali 
erisnimi eli Finohta, ei siis enää 
FinOHTA. Tunnuskuvio on säily-
nyt entisellään. 
 Uudistunut merkki päivite-
tään niin painettuihin kuin säh-
köisiin julkaisuihin.

LT, thorax- ja verisuonikirurgian 
erikoislääkäri, kirurgian dosentti 
Tuija Ikonen toimii ylilääkäri 
Pekka Kuukasjärven sijaisena 
13.8.2007 - 31.7.2008 osa-ai-
kaisena (60 %) Hän on toiminut 
mm. sairaalalääkärinä Afrikassa 
sekä thoraxkirurgina TAYS:ssa ja 
HUS:ssa. Hän jatkaa nykyisessä 
tehtävässään  verisuonikirurgian 
osastonylilääkärinä TYKS:ssa 
osa-aikaisena. 

Suomalaistutkimus osoittaa, 
että sairauspoissaoloja voidaan 
vähentää merkittävästi kartoit-
tamalla työntekijöiden sairaus-
poissaoloriskiä ja kohdentamalla 
työterveyshuollon toimet erityi-
sesti riskiryhmille. 
 Tutkimuksessa selvitettiin 
vuosina 2004–2005 erään Ilmari-
sen asiakasyrityksen työntekijöi-
den omaan arvioon perustuvien 
terveysongelmien ja sairauspois-
saolojen yhteyttä. Tutkimukseen 
osallistui 1 341 rakennusalalla 
tai huolto- ja ylläpitotoiminnassa 
työskentelevää henkilöä. 
 Tutkimuksen toteuttivat 
yhteistyössä Evalua Internatio-
nal Ltd, Helsingin yliopiston kan-
santerveystieteen laitos, Oulun 
yliopiston matematiikan laitos, 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen ja Finohta. Tutkimus 
julkaistiin elokuussa Occupatio-
nal and Environmental Medicine 
-tiedelehdessä, http://oem.bmj.
com/onelinefirst.dtl  

Uusia kasvoja Finohtassa

LT, dosentti Jaana Leipälä toi-
mii ylilääkäri Ilona Autti-Rämön 
sijaisena 13.8.2007 - 31.7.2008. 
Hänen vastuualueenaan ovat 
seulonnat. Leipälä on aikaisem-
min toiminut mm. lastentautien 
ja neonatologian erikoislääkärinä 
HYKS:ssä ja apulaisylilääkärinä 
KYS:ssä, ylilääkärinä Terveyden-
huollon oikeusturvakeskuksessa 
sekä tutkijana Englannissa ja 
Yhdysvalloissa.

VTM Sari Kosonen toimii Kert-
tuli Korhosen äitiyslomasijai-
sena Impaktin toimitussihteerinä 
1.8.2007 alkaen. Hän on työs-
kennellyt aiemmin toimittajana 
ja tiedottajana, viimeksi Suoma-
laisessa Lääkäriseurassa Duode-
cimissa. 

Finohtassa ylilääkäreinä ovat aloit-
taneet Jaana Leipälä (vas.) ja Tuija 
Ikonen. 

Työkalu suositusaiheiden 
valintaan

Käypä hoito -suositukset ovat 
niin suosittuja, että aiheita ehdo-
tetaan enemmän kuin suosituksia 
ehditään tuottaa. Niinpä aihei-
den valinnassa pitää varmistaa, 
että suosituksia saadaan suoma-
laisille tärkeimmistä terveyson-
gelmista. Duodecim, Tampereen 
yliopisto ja Finohta kehittivät 
työkalun aiheiden valintaan. Tär-
keimmiksi valintakriteereiksi 
nousivat taudin yleisyys, vaihtelu 
hoitokäytännöissä ja terveyden-
huollolle koituvat kustannuk-
set. Kuvaus priorisointitavasta 
on vastikään julkaistu Journal of 
Evaluation in Clinical Practice 
-lehdessä.

Finohtalle  
graafinen ohjeistus

Raportti lymfaterapiasta 
rintasyöpäpotilailla

Rintasyöpähoitojen jälkeen imu-
nesteen kuljetus voi häiriintyä 
ja yläraaja turvota. Kompressio-
sidokset vähentävät yläraaja-
turvotusta todennäköisesti 
parhaiten. Muiden terapiamene-
telmien vaikuttavuudesta ei löy-
tynyt luotettavaa tutkimustietoa 
Finohtan järjestelmällisessä kirjal-
lisuuskatsauksessa fysioterapia-
menetelmien vaikuttavuudesta 
rintasyöpäpotilailla. Aiheesta ker-
rotaan tarkemmin Impaktin seu-
raavassa numerossa.

Keinoja sairauspoissaolojen 
vähentämiseen
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Ureahengitystesti 
havaitsee heliko-
bakteeri-infektion
Carbon-labelled urea breath tests 
for diagnosis of Helicobacter pylori 
infection. MSAC application 1085. 
Assessment report. 2006 February/
March.  www.msac.gov.au. 

Ureahengitystesti on tarkin kajoa-
maton tutkimus helikobakteeri-
infektion toteamisessa ja 
poissulkemisessa. Tähän tulokseen 
päädyttiin australialaiskatsauksessa, 
jossa verrokkina käytettiin serolo-
gista (veren vasta-aineita tutkiva) 
testiä ja ulostetestiä. Referenssitut-
kimuksena oli vatsalaukun tähystys 
ja koepalatutkimus. Kahdessatoista 
poikkileikkaustutkimuksessa urea-
hengitystestien herkkyys oli 90–100 
%, spesifisyys 86–100 %. 
 Ylävatsaoireisten potilaiden hoi-
totulokset ovat parhaat, kun hoito 
perustuu ureahengitystestin tai vat-
salaukun tähystyksen tuloksiin. 
Tämä havaittiin neljässä etenevässä 
satunnaistetussa tutkimuksessa. 
Ylävatsaoireet lievenevät tai häviävät 
huonommin niillä potilailla, joilla 
vatsahapon eritystä vähentävä lää-
kitys aloitetaan ilman diagnostisia 
tutkimuksia. Tällöin vatsalaukun 
tähystys, serologinen testi tai urea-
hengitystesti tehdään vasta, jos lää-
kitys ei tehoa.  Potilaille, joilla on 
hälyttäviä oireita, suositellaan vat-
salaukun tähystystä ureahengi-
tystestin sijaan, jotta mahdolliset 
ylemmän maha-suolikanavan kas-
vaimet havaitaan. 
 Serologisten testien ja ureahengi-
tystestien käytöstä aiheutuvat koko-
naiskustannukset ovat yhtenevät. 
Molemmilla testeillä saadaan saman 
verran laatupainotteisia elinvuosia, 
ja potilaan oireet pysyvät poissa yhtä 
kauan. Ureahengitystesti on kal-
liimpi kuin serologinen testi, mutta 
tarkkaan ureahengitystestin tulok-
seen perustuva hoitostrategia vähen-
tää maha- tai pohjukaissuolihaavan 
ja mahasyövän riskiä. 

MAIJA SAIJONKARI

Voidaanko itsemurhia 
ehkäistä?
Mehlum L ym. Forebygging av 
selvmord, del 1: Psykoterapi, 
medikamentelle intervensjoner og 
elektrokonvulsiv terapi.  
www.nokc.no

Euroopassa itsemurhan tekee arvi-
olta 135 000 henkilöä vuosittain. 
Norjalaiset tekivät järjestelmälli-
sen kirjallisuuskatsauksen psykiat-
risten interventioiden vaikutuksista 
itsemurhien ennaltaehkäisyyn. Kir-
jallisuutta haettiin viidestä tietokan-
nasta ja haku tuotti 3854 artikkelia, 
joista 62 läpäisi sisäänottokriteerit. 
 Osassa tutkimuksia psykotera-
pian todettiin vähentävän itsetuhoi-
suutta. Niissä arvioidut menetelmät 
olivat: kognitiivinen käyttäytymis-
terapia, epävakaata persoonallisuus-
häiriötä sairastavien dialektinen 

Päivitetty suositus 
rytmihäiriö-
tahdistimen käytöstä
National Institute for Health and 
Clinical Excellence. Implantable 
cardioverter defibrillators (ICDs) 
for the treatment of arrhythmias. 
NICE, 2006. www.nice.org.uk

NICE on päivittänyt vuoden 2000 
suositusta rytmihäiriötahdistimen 
käytöstä sydänperäisen äkkikuole-
man ehkäisyssä. Elektrofysiologista 
tutkimusta ei enää vaadita tietyin 
kriteerein, ja primaariehkäisy kos-
kee nyt myös potilaita, joiden syn-
nynnäinen sydänvika on korjattu 
leikkauksella. 
 Sydänperäisen äkkikuoleman 
primaariehkäisyllä tarkoitetaan 
ensimmäisen henkeä uhkaavan ryt-
mihäiriön estämistä. Sekundaari-
ehkäisy tähtää henkeä uhkaavan 
tilanteen estämiseen potilailla, jotka 
ovat selvinneet äkillisestä sydänta-
pahtumasta tai joilla esiintyy toistu-
via rytmihäiriöitä.

NICEn suositus 2006

Sekundaariehkäisyn aiheet:
Yksi seuraavista, eikä hoidettavaa 
syytä rytmihäiriölle:  
- selviytyminen kammiotakykar-
dian tai kammiovärinän aiheutta-
masta sydänpysähdyksestä 
- itsestään syntynyt pitkäkestoinen 

kammiotakykardia, joka aiheut-
taa tajunnanhäiriön tai merkittäviä 
hemodynaamisia ongelmia
- pitkäkestoinen kammiotakykardia 
ja vasemman kammion ejektiofrak-
tion aleneminen (LVEF alle 35 %, 
NYHA I−III).
Primaariehkäisyn aiheet:
- yli kuukauden takainen sydänin-
farkti ja 
 joko 
vasemman kammion vajaatoiminta 
(LVEF alle 35 %, NYHA I−III) ja 
lyhytkestoinen kammiotakykar-
dia Holter-nauhoituksella ja elekt-
rofysiologisella testillä aikaansaatu 
kammiotakykardia 
 tai 
vasemman kammion vajaatoiminta 
(LVEF alle 30 %, NYHA I−III) ja 
QRS-aika  120 ms  tai enemmän 
- perinnöllinen sydänvika, jossa on 
korkea äkkikuoleman riski  
- synnynnäisen sydänvian korjaus-
leikkaus.
Suositus ei koske ei-iskeemistä laa-
jentavaa kardiomyopatiaa.

EVA KIURA

Finohtan lääketieteelliset 
kirjoittajat laativat tiivistelmiä 
terveydenhuollon menetelmien 
arviointiyksiköiden 
julkaisemista raporteista. 
Tiivistelmiä tarkastavat Anneli 
Ahovuo-Saloranta, Heidi 
Anttila, Minna Kaila, Niina 
Kovanen, Antti Malmivaara, 
Iris Pasternack, Ulla-Maija 
Rautakorpi, Risto P. Roine, 
Olli-Pekka Ryynänen,  
Ulla Saalasti-Koskinen ja Ilkka 
Vuori.
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Vähentävätkö lääkkeet 
vaihdevuosien jälkei-
seen osteoporoosiin 
liittyviä murtumia?
Stevenson M. ym. A systematic 
review and economic evaluation 
of alendronate, etidronate, 
risedronate, raloxifene and 
teriparatide for the prevention 
and treatment of postmenopausal 
osteoporosis. www.hta.ac.uk.

Kysymystä selvitettiin 90 satun-
naistettua tutkimusta sisältäneen 
meta-analyysin perusteella. Lääk-
keet olivat alendronaatti, etidro-
naatti, risedronaatti, raloksifeeni 
ja teriparatidi. Vertailuhoitoja oli-
vat D-vitamiini, kalsitrioli, kalsium, 
estrogeeni, liikunta, lumelääke ja 
hoitamattomuus.
 Kaikki viisi lääkettä vähensi-
vät nikamamurtumia naisilla, joilla 
oli selvä osteoporoosi ja jotka sai-
vat riittävästi kalsiumia. Vain ralok-
sifeeni vähensi nikamamurtumia 
luuntiheydestä riippumatta. Mikään 
lääke ei vähentänyt muita murtumia 
vastaavalla tavalla valikoimatto-
milla naisilla. Mikään lääkkeistä ei 
ollut suorien vertailujen perusteella 
muita tutkittuja lääkkeitä tai muita 
hoitoja vaikuttavampi. Kaikki tutki-
tut lääkkeet lisäsivät laatupainotet-
tuja elinvuosia. Tämä hyöty suureni 
voimakkaasti iän kasvaessa.
 Murtumien ja rintasyöpätapa-
usten (raloksifeenilla hoidettaessa) 
vähenemisen perusteella arvioidut 
lääkehoitojen kustannukset vaihteli-
vat suuresti. Kaikilla lääkkeillä mur-
tumista johtuvat nettokustannukset 
pienenivät iän kasvaessa. Osa lää-
kehoidoista tuotti säästöä vasta iäk-
käillä potilailla, joilla oli aikaisempi 
murtuma. Kustannukset laatupai-
notettua elinvuotta kohti arvioitiin 
pienimmiksi raloksifeenilla hoidet-
taessa. Eri lääkehoitojen vaikutta-
vuuden selvittämiseksi tarvitaan 
lisätutkimuksia erityisesti hyvin 
iäkkäillä naisilla.

ILKKA VUORI

ADHD:n lääkehoitoja 
vertailtiin
King S. ym A systematic review and 
economic model of the effectiveness 
and cost-effectiveness of 
methylphenidate, dexamfetamine 
and atomoxetine for the treatment 
of attention deficit hyperactivity 
disorder in children and 
adolescents. www.hta.ac.uk.   

Arviot tarkkaavaisuus- ja ylivilkka-
ushäiriön (ADHD) esiintyvyyden 
ikäryhmittäisistä eroista vaihtele-
vat. Hoitona ovat sosiaaliset, psyko-
logiset ja käyttäytymiseen liittyvät 
interventiot sekä lääkehoito. Katsa-
uksessa arvioitiin alle 18-vuotiaiden 
lasten ja nuorten hoidossa käytettä-
vien lääkkeiden, metyylifenidaatin, 
deksamfetamiinin ja atomoksetiinin 
kliinistä vaikuttavuutta ja kustan-
nusvaikuttavuutta.
 Lääkkeiden välillä ei havaittu 
merkittäviä eroja tehossa tai hai-
toissa. Lähdeaineiston pienen 
määrän vuoksi tuloksiin on suh-
tauduttava varoen. Lääkehoito 
todettiin paremmaksi lääkkeet-
tömään vaihtoehtoon verrattuna. 
Monissa tutkimuksissa todettiin, 
että metyylifenidaatti ja deksamfe-
tamiini vähentävät ylivilkkautta ja 
parantavat elämänlaatua lapsilla. 
Useimmissa näistä tutkimuksista ei 
kuitenkaan raportoitu selkeästi käy-
tettyä metodologiaa. Atomoksetiini 
todettiin selvästi vaikuttavammaksi 
kuin lumelääke. Lääkkeiden haitta-
vaikutuksista ei ole asianmukaista 
tietoa.
 Kustannusvaikuttavuustutki-
muksissa puutteita oli erityisesti 
lääkkeiden vaikuttavuuden ja hyö-
tyjen arvioinnissa. Taloudellisen 
arvion perusteella parhaaksi hoito-
strategiaksi osoittautui deksamfeta-
miini ensimmäisen linjan hoitona, 
nopeavaikutteinen metyylifenidaatti 
mahdollisten haittavaikutusten 
ilmaantuessa ja atomoksetiini hait-
tojen uusiutuessa. Lääkkeiden kus-
tannuksissa todettiin huomattavia 
eroja. 

PÄIVI REIMAN-MÖTTÖNEN

käyttäytymisterapia, päiväosastolla 
toteutettu psykodynaaminen terapia 
ja nuorten multisysteeminen tera-
pia. 
 Useimmissa masennuslääketut-
kimuksissa todettiin lääkehoidon 
helpottavan masennusta ja vähen-
tävän itsemurha-ajatuksia sekä 
muutamissa tapauksissa myös itse-
tuhoista käyttäytymistä verrattuna 
lumelääkkeeseen. Tutkimuksissa 
oli käytetty pääasiassa selektiivi-
siä serotoniinin takaisinoton estäjiä 
(SSRI), trisyklisiä antidepressant-
teja (TCA) ja monoamiinioksidaasin 
(MAO) - estäjiä. 
 Metodologisesti laadukkaita tut-
kimuksia sähköhoidon vaikutuk-
sista itsetuhoisuuteen ei löytynyt. 
 Suurin osa tutkimuksista oli 
tehty maissa, joiden kulttuuri ja ter-
veydenhuollon organisaatiot ovat 
erilaisia kuin Norjassa. Lisäksi val-
taosa tutkimuksista käsitteli lyhyt-
aikaisia interventioita, niissä oli 
metodologisia puutteita ja suu-
ren itsemurhariskin potilaat oli sul-
jettu pois. Potilasmäärät olivat usein 
niin pieniä, että kliinisesti merkitse-
vät vaikutukset ovat saattaneet jäädä 

huomiotta.       

MINNA KÄRKKÄINEN
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PALVELUKORTTI

Palvelukortin voit lähettää osoitteeseen Stakes/Finohta,  
PL 220, 00531 Helsinki tai faksata (09) 3967 2278. 

LUKIJAPAL AU T E 4 / 2 0 07

Mitkä artikkelit ovat mielestäsi numeron kiinnostavimmat?

Toivomuksia lehden sisällöstä

Tilaan lehden työpaikalle                    kotiin

Nimi/työyhteisön nimi

Ammattinimike

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin Telefax

Sähköposti

Muu viesti  (esim. osoitteenmuutos)

TIL AUS
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Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö
Finnish Office for Health Technology AssessmentFinohta

Postiosoite Stakes/Finohta , PL 220, 00531 Helsinki, Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Puhelin (09) 39 671 (vaihde)/ (09) 3976 2297, Faksi (09) 3967 2278, Sähköposti etunimi.sukunimi@stakes.fi

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö 
Finohta tuottaa tietoa päätösten tueksi.

Yksikkö on perustettu vuonna 1995 ja se toimii 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-
keskus Stakesissa. 

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti 

Terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa 
(Health Technology Assessment, HTA)  
selvitetään järjestelmällisesti menetelmien käytön 
lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia. 

Arviointi tehdään eri tieteenalojen yhteistyönä. 
Siihen kuuluu myös menetelmien käytöstä 
koituvien sosiaalisten ja eettisten seuraamusten 
sekä kustannusten tarkastelu. 

FINOHTAN PÄÄLLIKKÖ 
Marjukka Mäkelä  
tutkimusprofessori

FINOHTAN SIHTEERI 
Terhi Ilonen

Linda Akiola 
toimistosihteeri 
Heidi Anttila  
tutkija 
Riitta Grahn 
informaatikko 
Sirpa-Liisa Hovi 
erikoistutkija 
Tuija Ikonen
ylilääkäri
Jaana Isojärvi 
informaatikko  
Eva Kiura
tieteellinen toimittaja 
Sari Kosonen 
toimitussihteeri
Niina Kovanen  
kehittämispäällikkö 
Pia Kärki 
toimistosihteeri 
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Helsingin Stakes-talo 

Seulontaseminaari Kuntatalossa
STM:n seulontatyöryhmä järjestää seulontaseminaarin 
22. marraskuuta kello 12 – 16 Kuntalossa Helsingissä.
Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa mm. syöpä- ja 
sikiöseulonnoista seulontojen järjestäjille.
Ilmoittautuminen Finohtan nettisivuilla:
http://finohta.stakes.fi

Nordic G-I-N Meeting 
Hoitosuositusorganisaatioiden kansainvälinen yhteis-
järjestö G-I-N (Guidelines International Network) 
pitää pohjoismaisen kokouksensa 26. lokakuuta Aller-
giatalossa Helsingissä. Teemana on ”Methodological 
and ethical aspects of the clinical guidelines”.  
Lisätietoja: www.kaypahoito.fi


