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Pääkirjoitus

Tutkimuksen lähtökohtana tulisi olla hyvä 
tieto ja ymmärrys jo julkaistusta tieteellisestä 
kirjallisuudesta. Järjestelmälliset katsaukset 
auttavat tutkijaa ja päätöksentekijää. Katsa-
ukset tuottavat tietoa tutkimuksista ja niissä 
esiintyneistä menetelmällisistä puutteista. 
Katsausten tuntemus ei kuitenkaan riitä. Tar-
vitaan myös kokeneen kliinikon näkemystä 
siitä, kuinka hyvin järjestelmällinen kat-
saus nivoo tieteellistä tietoa kliiniseen arki-
päivään. Esitetäänkö oikea kysymys? Onko 
osattu tulkita tieto oikein ja suhteuttaa 
tutkimustieto kliiniseen tietämykseen? 
 Järjestelmällisiä kirjallisuuskatsauksia on 
syytä hyödyntää lääketiedettä opetettaessa. 
Tehtävä on kuitenkin pulmallinen. Katsaus-
ten määrä on kasvanut voimakkaasti. Päivit-
täin julkaistaan keskimäärin neljä uutta kat-
sausta. Julkaisujen taso on yhtä kirjava kuin 
alkuperäistutkimustenkin. Jyvät on erotet-
tava akanoista ja arvioitava kriittisesti par-
haimpiakin. Kuka tämän osaa tehdä? Maas-
samme on hyvin vähän kliinikkoja, jotka 
ovat laatineet järjestelmällisiä katsauksia. 
Onneksi kaikki tiedekunnat hyväksyvät jär-
jestelmällisen kirjallisuuskatsauksen väitös-
kirjan osajulkaisuksi ja tieteelliseksi ansioksi. 
Tilanne on siis korjautumassa. 

Järjestelmälliset katsaukset kulmakiviksi?
 Vaikuttavuutta selvittävillä järjestelmälli-
sillä katsauksilla on vakiintunut paikka poti-
lastyön tukena. Diagnostisista tutkimuksista 
on sitä vastoin julkaista vähän järjestelmäl-
lisiä katsauksia. Näiden laatiminen on huo-
mattavasti vaativampaa kuin vaikuttavuutta 
selvittävien katsausten. Diagnostiikka liittyy 
kiinteästi kliiniseen tilanteeseen. Jopa tutki-
muksen luotettavuuden arvioinnissa on otet-
tava huomioon diagnostinen kysymyksen-
asettelu. Diagnostiset katsaukset tuovat kirk-
kaasti esiin sen, kuinka mahdoton on järjes-
telmällisten katsausten tulkinta keittokirja-
periaattein.  
 Sairaalan ja sairaanhoitopiirin päätöksen-
tekoon ei systemoitu katsaus sellaisenaan 
yleensä riitä, vaikka järkevän päätöksenteon 
kulmakivenä onkin mahdollisimman luotet-
tava vaikuttavuustieto. Perustaksi tarvitaan 
myös epidemiologista ja hoitojärjestelmään 
liittyvää taustatietoa. On kyettävä arvioi-
maan tutkittavan menetelmän kustannusvai-
kuttavuutta ja vaikutuksia koko hoitojärjes-
telmään. Usein on punnittava myös eettisiä 
kysymyksiä. Tämä arvioinnin kokonaisuus 
on FinOHTAn ominta aluetta.

Antti Malmivaara
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FinOHTAn
HANKKEET

Ingram

Arviointihankkeessa selvitetään terveydenhuollon 
menetelmien vaikuttavuutta. Tutkijoiden työka-

luja ovat järjestelmällisten kirjallisuuskatsaus ja kus-
tannusvaikuttavuuden mittaaminen. Hankkeissa on 
otettava huomioon myös menetelmiin liittyvät sosi-
aaliset, eettiset ja lainsäädännölliset näkökohdat. 
 Tuki myönnetään tutkimusryhmälle tai yhtei-
sölle. FinOHTA ei maksa tutkimustukea verotto-
mina apurahoina eikä osallistu tutkimushenkilö-
kunnan suoraan palkkaukseen. Tuettavat hankkeet 

FinOHTA arviointihankkeiden tukijana 
FinOHTA edistää kotimaista arviointitutkimusta koordinoimalla 
arviointityötä, välittämällä tietoa ja tukemalla tutkimuksia. Tällä hetkellä 
menetelmätukea tai rahoitusta saa parikymmentä arviointihanketta.

voivat olla varsinaisia arviointitutkimuksia tai ylei-
sempiä esiselvityksiä. Tuettava osuus voi myös olla 
osa suuremmasta tutkimushankkeesta. FinOHTAn 
rahoituksen piiriin eivät kuulu tuotekehitys ja laite-
hankinnat. 

ARVIOINNIN MONIPUOLISUUS

Terveydenhuollon menetelmien arviointi on pelk-
kää arviointitutkimusta laajempi prosessi. Se lähtee 
ongelmien ja menetelmien tunnistamisesta edeten 

1. Onko ongelma kansanterveydellisesti tai taloudellisesti merkittävä?

2.  Vastaako tutkimusasetelma esitettyyn kysymykseen?

3.  Sisältääkö tutkimussuunnitelma hyvän arviointihankkeen osiot ja tavoitteet?

4.  Onko tutkimusmenetelmä laadukas?

5.  Voidaanko tutkimustuloksia hyödyntää käytännössä?

6.  Ovatko taloudelliset, eettiset ja sosiaaliset näkökohdat huomioitu?

7.   Ovatko tietosuojakysymykset huomioitu?

8.  Ovatko tutkijoiden mahdolliset taloudelliset sidonnaisuudet esitetty?

9.  Ovatko tekijät päteviä toteuttamaan tutkimuksen suunnitelman mukaan?

10. Onko rahoitus oikeassa suhteessa hankkeen tavoitteisiin?

11.  Onko hankkeen aikataulu realistinen?

12.  Miten varmistetaan, että tutkimustulokset todella johtavat muutokseen terveydenhuollon toimintavoissa 

 ja miten tämä muutos voidaan osoittaa?

 Hankkeiden arvioinnin perustana FinOHTA käyttää seuraavia kriteereitä:
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esiselvitysten ja varsinaisen arviointitutkimuksen 
kautta tiedon synteesiin. Tämän jälkeen tehtävinä 
ovat vielä arviointitiedon levittäminen, käytön tuki 
sekä vaikuttavuuden seuranta. 
 Arviointia tarvitaan erityisesti, kun menetelmä 
on uusi, kallis tai kiistanalainen. Samoin arviointi 
on tarpeen, jos menetelmän käytössä havaitaan 
merkittävää alueellista vaihtelua tai jos sen käy-
tölle ei löydy tukea laadukkaasta tutkimustiedosta.  
 Tällä hetkellä arviointiyksikkö on mukana 
omassa talossa tehtävien arviointihankkeiden 
lisäksi 18 hankkeessa, joiden toteuttamisesta vas-
taavat ulkopuoliset asiantuntijat ja tutkijat tai yhtei-
söt ympäri Suomen. 

ESITYKSESTÄ RAHOITUSPÄÄTÖKSEEN

Vuosittain FinOHTAan saapuu noin 30 hanke-
esitystä. Arviointihankkeiden aihepiiri on laaja: 
lääkintähelikopterien vaikuttavuuden arvioinnista 
nivelreuman monilääkehoitoa koskevaan tutki-
mukseen. 
 Arviointihankkeet käsitellään ensin FinOH-
TAn yksikkökokouksessa, joka kokoontuu noin 
kolmen viikon välein. Käsittelyyn osallistuvat 
FinOHTAn henkilökunnan lisäksi pysyvät asi-
antuntijat. Hanke-esityksiin tehdään tarvittaessa 
parannusehdotuksia ja niihin voidaan pyytää 
myös tarkennuksia. 

 Rahoitukseltaan mittavat arviointihankkeet vie-
dään yksikkökokouksen käsittelyn lisäksi 4–6 ker-
taa vuodessa kokoontuvan FinOHTAn 14-jäseni-
sen tieteellisen toimikunnan käsittelyyn. Suurten 
hankkeiden rahoituksesta tekee lopullisen päätök-
sen Stakesin johtoryhmä. Hanke-esityksen saa-
pumisesta myönteiseen tai kielteiseen rahoitus-
päätökseen kuluu 2–6 kuukautta. Käsittelyaikaan 
vaikuttaa kokousaikataulujen lisäksi se, miten pal-
jon esitystä matkan varrella pitää muokata ja täy-
dentää.

HANKE ONNISTUU YHTEISTYÖNÄ

Jos arviointihankkeelle myönnetään tukea, tutki-
musryhmän johtaja sopii käytännön rahoitusjär-
jestelyistä FinOHTAn kanssa. Osoitettu määräraha 
maksetaan tutkimusryhmän taustayhteisölle, jonka 
kanssa arviointiyksikön tukemasta tutkimusosuu-
desta tehdään kirjallinen sopimus. Tutkimusten 
kulusta ja niihin liittyvästä rahankäytöstä tiedote-
taan FinOHTAlle erikseen sovittavalla tavalla. 
 Arviointiyksikkö tiedottaa tutkimustuloksista 
hankkeen vetäjän kanssa yhdessä sovitulla tavalla. 
Arviointihankkeesta julkaistut artikkelit toimitetaan 
FinOHTAan, jonne myös tutkimuksen kulkua refe-
roiva loppuraportti on tervetullut.

NIINA KOVANEN
niina.kovanen@stakes.fi

1. TVT-leikkauksen ja laparoskooppisen verkko-
kolposuspension kustannus-hyötyvertailu naisten 
ponnistusinkontinessin hoidossa
Satunnaistettu kliininen koe tutkii kahden uudenai-
kaisen, mini-invasiivisen leikkauksen tuloksia ja kus-
tannusvaikuttavuutta naisten virtsankarkailun hoi-
dossa. Aineisto koostuu 128 potilaasta, joilla on 
todettu kirurgista hoitoa vaativa ponnistusinkonti-
nenssi. Hankkeen vetäjä on Keski-Pohjanmaan 
Naistenklinikan apulaisylilääkäri Antti Valpas.

2. Omatoimisen hemodialyysitoiminnan kustannus-
vaikuttavuustutkimus
Tutkimus kartoittaa omatoimisen dialyysitoiminnan 
kustannusvaikuttavuutta sekä vertailee kotihemodia-
lyysin ja potilaan itsensä satelliittiasemalla tekemän 
hemodialyysin kustannuksia ja saavutettua elämänlaa-
tua. Tutkimus suoritetaan Helsingin alueella vuosien 
2004–2005 aikana. Hankkeen vetäjänä toimii HUSin 
Nefrologian klinikan ylilääkäri Eero Honkanen. 

3. Solisluun murtuman hoito
Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen menetelmin 
selvitetään solisluun murtuman konservatiivisen ja 
operatiivisen hoidon vaikuttavuutta. Lisäksi paneu-
dutaan tutkimustulosten kliiniseen yleistettävyyteen, 

ESIMERKKEJÄ UUSIMMISTA FINOHTAN TUKEMISTA HANKKEISTA

arvioidaan näytön luotettavuutta ja laaditaan yhteen-
veto kirjallisuuden tuottamasta vaikuttavuus- ja tur-
vallisuustiedoista. Hankkeen yhdyshenkilönä toimii 
ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Kaisa 
Virtanen Töölön sairaalasta.

4. Review of the benefits, cost and use of tele-mental 
health services
Kanadalaisten tutkijoiden kanssa toteutettavassa 
yhteistyöhankkeessa vertaillaan telepsykiatrisia sekä 
tavanomaisia mielenterveyspalveluita. Lisäksi kartoi-
tetaan telepsykiatrian käytön laajuutta. Keinona on 
järjestelmällinen kirjallisuuden tarkastelu. Raportin 
luonnoksen on tarkoitus valmistua elokuussa 2006. 
Tutkimuksen yhdyshenkilönä Suomessa toimii Hel-
singin yliopistollisen sairaalan arviointiylilääkäri 
Risto Roine.

5. Proteesin vaihto polven tekonivelinfektion hoitona
Tutkimuksessa tarkastellaan järjestelmällisesti, millai-
sia tuloksia polviproteesin kaksivaiheisella vaihdolla 
on saavutettu polven tekonivelinfektion hoidossa ver-
rattuna yksivaiheiseen hoitoon. Hankkeesta vastaa 
lääketieteen kandidaatti Esa Jämsen Tampereen yli-
opistosta ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2006  
alkupuolella.
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HTA
UUTUUKSIA

Tällä palstalla julkaistaan valikoitujen, äskettäin ilmestyneiden 
HTA-raporttien lähdetiedot. Raportit on julkaistu otsikon kielellä,
ja niissä on englanninkielinen yhteenveto.

SEULONNAT
Genetic Risk Assessment and BRCA 
Mutation Testing for Breast and 
Ovarian Cancer Susceptibility: 
Evidence Synthesis. AHRQ, 2005. 
http://www.ahrq.gov/downloads/
pub/prevent/pdfser/brcagensyn.pdf

Effectiveness and cost-effectiveness 
of population screening for 
colorectal cancer. A systematic 
review of the literature. NZHTA, 
2005. http://nzhta.chmeds.ac.nz/
publications/colorectal_cancer.pdf

Bestuurlijke visie neonatale 
screening op PKU/CHT/AGS. 
CVZ, 2005. http://www.cvz.nl/
resources/0510_visie_NS_bijl_
tcm13-15860.pdf

TOIMENPITEET
Percutaneous Heart Valve 
Replacement. CCOHTA, 
2005. https://www.ccohta.ca/
publications/pdf/390_No28_
heartvalve_replacement_e.pdf

Transfusjon kontra alternative 
behandlingsmetoder ved akutte 
blødninger. SMM, 2005. http://
www.kunnskapssenteret.no/filer/
Rapport8-05_transfusjon.pdf

Regelbundet byte av perifer 
venkateter (PVK) för att förebygga 
tromboflebit. SBU, 2005. http://
www.sbu.se/Filer/Content0/
publikationer/3/SBU_Alert_
Regelbundet_byte_av_perifer_
venkateter_PVK_for_att_forebygga_
tromboflebit_200505.pdf

A systematic review of clinical 
predictors of outcomes in adults 
with recent major low limb 
amputation.  VATAP, 2005. 
http://www.va.gov/vatap/pubs/
finalformattedreport4-05.pdf

Should one or two embryos be 
transferred in IVF. DACEHTA, 
2005. http://www.sst.dk/publ/
Publ2005/CEMTV/IVF_1_2/IVF_1_
or_2.pdf

Bettavvikelser och tandreglering 
i ett hälsoperspektiv. SBU, 
2005. http://www.sbu.se/Filer/
Content0/publikationer/1/Fulltext_
tandreglering.pdf

Laparoscopic Radical 
Prostatectomy: An Accelerated 
Systematic Review. ASERNIP-
S, 2005. http://www.
surgeons.org/AM/Template.
cfm?Section=ASERNIP_S_
Publications&TEMPLATE=/

CM/ContentDisplay.
cfm&CONTENTID=5741

A systematic review of prostate 
cancer biopsy schemes (August 
2005). CRD, 2005. http://
www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/
report29summ.pdf

Unicompartmental knee arthro-
plasty for unicompartmental 
osteoarthritis of the knee: A 
Systematic Review. ASERNIP-S, 
2005. http://www.surgeons.org/
AM/Template.cfm?Section=
ASERNIP_S_Publications&CONT
ENTID=5732&TEMPLATE=/CM/
ContentDisplay.cfm

Endometrial ablation techniques 
for chronic refractory menorrhagia. 
MSAC, 2005. http://www.msac.gov.
au/pdfs/reports/msacref31.pdf

HTA Stomamateriaal in België. 
KCE, 2005. http://www.
kenniscentrum.fgov.be/documents/
D20051027327.pdf

MUUT
Referenceprogram for epilepsi. 
DACEHTA, 2005. http://www.
sst.dk/upload/planlaegning_og_
behandling/cemtv/sfr/epilepsi_
180505.pdf

Embryonic stem cells without moral 
pain? AHRQ, 2005. http://www.
gr.nl/pdf.php?ID=1270&p=1

Diagnosis, Prognosis, and 
Treatment of Impaired Glucose 
Tolerance and Impaired Fasting 
Glucose. AHRQ, 2005. http://www.
ahrq.gov/downloads/pub/evidence/
pdf/impglucose/impglucose.pdf

NZHTA Technical Brief - What is 
the evidence for the safety and 
effectiveness of surgical and non-
surgical interventions for patients 
with morbid obesity? NZHTA, 
2005. http://nzhta.chmeds.ac.nz/
publications/morbid_obesity.pdf

Evaluatie van forfaitaire persoonlijk 
bijdrage op het gebruik van 
spoedgevallendienst. KCE, 2005. 
http://www.kenniscentrum.fgov.be/
documents/D20051027321.pdf

Prospectief bepalen van de 
honoraria van ziekenhuisartsen 
op basis van klinische paden en 
guidelines: makkelijker gezegd dan 
gedaan. KCE, 2005. http://www.
kenniscentrum.fgov.be/documents/
D20051027319.pdf

DIAGNOSTIIKKA
Moleculaire Diagnostiek in 
België. KCE, 2005. http://www.
kenniscentrum.fgov.be/documents/
D20051027323.pdf

LAITTEET
Comparison of digital  mammo-
graphy and film screen mammo-
graphy. Evidence Note 7. NHS 
QIS, 2005. http://www.nhshealth
quality.org/nhsqis/files/20699%20
Evidence%20Note%207.pdf

The use of multislice computed 
tomography angiography (CTA) for 
the diagnosis of coronary artery 
disease. Evidence Note 9. NHS QIS, 
2005. http://www.nhshealthquality.
org/nhsqis/files/Final%20EN9_
11July.pdf

Continuous glucose monitors in 
diabetes mellitus. Evidence Note 
8. NHS QIS, 2005. http://www.
nhshealthquality.org/nhsqis/files/
evidence_note8.pdf

LÄÄKKEET
NZHTA Report - Evidence based 
review of weight-loss medicines: 
a report commissioned by New 
Zealand Accident Compensation 
Corporation (ACC). NZHTA, 
2004. http://nzhta.chmeds.ac.nz/
publications/weightloss.pdf

NZHTA Report - Evidence based 
review of medicines for sexual 
dysfunction in men. A report 
commissioned by the New Zealand
Accident Compensation 
Corporation (ACC). NZHTA, 
2004. http://nzhta.chmeds.ac.nz/
publications/male_sexual.pdf

MIELENTERVEYS
Behandling av ångestsyndrom 
(volym 1). SBU, 2005. http://
www.sbu.se/Filer/Content0/
publikationer/1/angest_Vol_1.pdf

Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid 
borderline personlighetsstörning. 
SBU, 2005. http://www.sbu.se/
Filer/Content0/publikationer/3/
SBU_Alert_Dialektisk_beteende
terapi_DBT_vid_borderline_
personlighetsstorning_200507.pdf

The effectiveness of mental 
health promotion, prevention and 
early intervention in children, 
adolescents and adults: a critical 
appraisal of the literature. NZHTA, 
2005. http://nzhta.chmeds.ac.nz/
publications/finalmhp7_05.pdf
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Artikkeli

Kerttuli Korhonen

Selkäleikkausten määrissä on eri maissa suu-
ria alueellisia vaihteluja. Suomessa alueelliset 

vaihtelut ovat olleet kolminkertaisia1. 1990-luvun 
alussa tehdyn kansainvälisen selvityksen mukaan 
maassamme tehtiin selkäleikkauksia asukaslukuun 
suhteutettuna lähes kaksinkertainen määrä Ruot-
siin ja kolmenkertainen määrä Englantiin verrat-
tuna. Tämä on noin puolet Yhdysvaltojen leikkaus-
määristä. 
 Suomessa välilevytyräleikkausten määrä on 
vähentynyt1. Stenoosi- ja luudutusleikkaukset 
lisääntyvät edelleen voimakkaasti. Lanneselän luu-
dutus- tai stenoosileikkauksia tehtiin 57 eri sairaa-
lassa, joista vain 14:ssä tehtiin vähintään 50 leik-
kausta vuodessa. Vaihtelun taustalla on huonosti 
tunnettu hoidon vaikuttavuus, joka johtaa erilaisiin 
leikkauskäytäntöihin ja leikkausaiheen vaihteluun. 

SELKÄLEIKKAUSTEN 
VAIKUTTAVUUTTA TUTKITTU

Hollantilais-suomalaisena yhteistyönä on selvitetty 
selkäkirurgian vaikuttavuutta tämänhetkisen tie-
don pohjalta2. Tämä artikkeli pohjautuu kyseiseen 
tutkimukseen.

Lannerangan välilevytyrä
Lannerangan välilevytyrän leikkauksia tehtiin Suo-
messa vuonna 2002 noin 3 560. Vuonna 1997 
leikkauksia tehtiin noin 4 2001.
 Norjalainen Weber on julkaissut ensimmäisen 
satunnaistetun tutkimuksen, jossa vertailtiin välile-
vytyrän leikkausta ja konservatiivista hoitoa3. Lei-
katut voivat paremmin kahden vuoden seuran-
nassa, mutta neljän vuoden kohdalla ero ei enää 
ollut tilastollisesti merkitsevä. 10 vuoden kuluttua 
molemmat hoitoryhmät voivat yhtä hyvin.
 Järjestelmällinen Cochrane-katsaus löysi 27 
satunnaistettua tai kvasi-satunnaistettua tutkimusta 
välilevytyrän leikkaushoidosta4. Tutkimuksista 16 
liittyi kemonukleolyysiin eli välevypullistuman 
entsymaattiseen liuottamiseen. Kymmenessä tut-
kimuksessa vertailtiin erilaisia kirurgisia tekniikoita 
keskenään ja yksi tutkimus vertasi leikkausta 
konservatiiviseen hoitoon. 
 Katsauksen tekijät totesivat perinteisen avoleik-
kauksen olevan valikoiduille potilaille vaikuttava 
hoito, joka johtaa nopeampaan iskiaskivusta toi-
pumiseen kuin konservatiivinen hoito. Leikkauk-
sen pitkäaikaiset vaikutukset välilevytyrän taustalla 

Kirurgian vaikuttavuus 
selkäsairauksissa 
Näyttö selkäkirurgian vaikuttavuudesta on kohentunut viime vuosina.  
Pohjoismaissa on tehty useita satunnaistettuja hoitotutkimuksia, joiden myötä 
tietämys on lisääntynyt. Tässä artikkelissa suomalaistutkijat nostavat myös 
esille kysymyksen kirurgisen hoidon markkinavetoisuudesta. 

>>



8

  6/2005 FinOHTA

olevaan välilevyrappeumaan ovat epäselvät. Mik-
roskooppiavusteisen ja perinteisen avoleikkauksen 
välillä ei todettu vaikuttavuuseroa, mutta perku-
taaniset leikkaustekniikat (ns. tähystysleikkaukset) 
todettiin selvästi vähemmän vaikuttaviksi.
 Suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin mikro-
skooppiavusteisen välilevytyräleikkauksen vaikutta-
vuutta vuosina 1996–1999 5. Satunnaistettuun hoito-
tutkimukseen osallistui 56 potilasta, joiden keski-ikä 
oli 37 vuotta. Iskiaskivun kesto vaihteli 6–12 viikon 
välillä. Kaikilla tutkittavilla oli kliinisesti ja radiolo-

gisesti todettava 
välilevytyrä, jossa 
vakiintuneen käy-
tännön mukainen 
kiireetön leikkaus-
aihe oli olemassa. 
Puolet potilaista 

satunnaistettiin välilevytyräleikkaukseen ja puolet 
hoidettiin konservatiivisesti. Kahden vuoden seu-
ranta-aikana kirurgisesti hoidetut potilaat toipuivat 
jalkakivusta ja sairauteen liittyvästä haitasta hieman 
nopeammin ja olivat saamaansa hoitoon tyytyväi-
sempiä kuin konservatiivisesti hoidetut potilaat. 
 Leikkaus on siis vaikuttava välilevytyrän hoito, 
mutta sen vaikuttavuus kipuun, haittaan, elämän-
laatuun ja työkykyyn jäi suomalaistutkimuksessa 
odotettua pienemmäksi.

Lannekanavan ahtauma 

Suomessa tehtiin vuonna 2002 lannerangan ahtau-
man vuoksi noin 1800 leikkausta. Määrä on lähes 
kolminkertaistunut 10 vuodessa1.
 Spinaalistenoosin leikkaushoidosta on valmis-
tunut suomalainen monikeskustutkimus6. Tutkimus 
on ensimmäinen satunnaistettu vertailututkimus 
keskivaikean spinaalistenoosin leikkaushoidon ja 
konservatiivisen hoidon välillä. Tutkimukseen osal-
listui 94 potilasta, joilla oli yli 6 kuukautta jatkunut 
kliininen oire, joka oli sopusoinnussa radiologisesti 
todetun spinaalistenoosilöydöksen kanssa. Kirur-
gisessa ryhmässä Oswestryn indeksillä mitattu 
selkäkipuun liittyvä haitta ja kipujanalla mitattu 
selkä- ja jalkakipu vähenivät merkittävästi konser-
vatiiviseen ryhmään verrattuna. Ero oli nähtävissä 
kuuden kuukauden seuranta-ajankohtana ja se säi-
lyi kahteen vuoteen asti. Itse ilmoitetussa tai käve-
lymatolla mitatussa matkassa sen sijaan ei tullut 
esille ryhmien välisiä eroja; molemmissa ryhmissä 
kävelymatkan avulla mitattu toimintakyky parani 
alkutilanteeseen nähden.
 Kivun ja haitan osalta parantumista tapah-
tui myös konservatiivisessa ryhmässä, joten hoi-
don aloitus keskivaikeassa stenoosissa on konserva-
tiivinen. Osalla potilaista oirekuva on aaltoileva ja 
saattaa rauhoittua, jolloin leikkausta ei tarvita. Kon-
servatiivinen hoito on myös turvallista, sillä myöhem-
min tehtävän leikkauksen vaikuttavuus näyttää ole-
van samanveroinen kuin aikaisen leikkauksen, joten 
odottelulla ei vaaranneta lopullista tulosta.

Spondylolisteesi 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan nikaman kaaren 
höltymään eli spondylolyysiin liittyvän nikaman 
siirtymän (istmisen spondylolisteesin) leikkaus-
hoidolla oli vaikuttavuutta konservatiiviseen hoi-
toon verrattuna, kun seuranta-aika oli kaksi vuotta. 
Vaikuttavuus ei kuitenkaan ollut keskimäärin vii-
den vuoden seurannassa enää tilastollisesti mer-
kitsevä7,8. Spondylolisteesin luonnollinen kulku on 
myös todettu hyvänlaatuiseksi9.

Rappeuman lanneselkäkipu

Vuonna 2002 Suomessa tehtiin luudutusleikkauk-
sia noin 1 250.  Määrä on kolminkertaistunut 10 
vuodessa1.
 Rappeumaan liittyvän alaselkäkivun leikka-
ushoidon vaikuttavuudesta on hiljattain julkaistu 
satunnaistettuja hoitotutkimuksia. Ruotsalais-
ten monikeskustutkimuksessa kirurgista luudu-
tushoitoa verrattiin ”normaaliin” konservatiivi-

seen hoitoon eli 
lähinnä alaselkä-
kivun luonnol-
liseen kulkuun 

10. Kahden vuo-
den seurannassa 
kivun intensiteetin 

lasku, toimintakyvyn kohentuminen ja subjektii-
vinen tyytyväisyys olivat leikkauksella hoidetuilla 
merkittävästi parempia. Pitkäaikaisseuranta (5–10 
vuotta) osoitti oireiden lievittyneen myös konser-
vatiivisessa ryhmässä eivätkä erot olleet enää tilas-
tollisesti merkitseviä11. 
 Tutkimuksen tekijät korostavat, etteivät tulokset 
puhu luudutuskirurgiaa vastaan ja leikkaushoidolla 

Vaikuttavuustieto 
vai markkinavoimat 
ohjaa kirurgiaa?

Selkäleikkkausten 
määrät ovat 
moninkertaistuneet.

>>
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”voitetaan aikaa”. Vastaavanlaiset satunnaistetut 
tutkimukset on tehty myös Norjassa12 ja Isossa-Bri-
tanniassa13. Kirurgista hoitoa verrattiin aktiiviseen 
kognitiivis-behavioraaliseen ja liikunnalliseen kun-
toutukseen. Yhden vuoden seurannassa ryhmien 
välillä ei ollut eroja kivun intensiteetissä, toiminta-
kyvyssä ja elämänlaadussa.
 Luudutuskirurgiassa ei ole osoitettu nikamien 
välisten kiinnitteiden, esimerkiksi transpedikulaa-
risen instrumentaation, lisäävän kirurgisen hoidon 
vaikuttavuutta kliiniseen lopputulokseen. Luutu-
misaste on todettu paremmaksi, kun kiinnitteitä on 
käytetty.
 Välilevyproteesien käyttöä verrataan parhail-
laan luudutusleikkauksiin. Näyttö vaikuttavuudesta 
on toistaiseksi puutteellinen. Välilevyn sisäisistä 
elektrokoagulaatiohoidoista näyttö on ristiriitaista 
ja puutteellista14. 

VAIKUTTAVUUSTIETO KEHITYKSEN VALTIKSI

Instrumentaatioiden suosio ja välilevyproteesien 
käyttö ovat vahvasti lisääntyneet ilman, että tutki-
muksellinen vaikuttavuustieto tukee kehitystä. On 
syytä olla huolissaan siitä, että selkäkirurgian kehi-
tys on edelleen enemmän markkinavetoista kuin 
tutkimukseen perustuvaa.
 Vaikeissa selkäkipuongelmissa tarvitaan kon-
servatiivisen hoidon kriittistä asiantuntemusta sekä 
riittävää kokemusta ja taitoa kirurgisesta tekniikasta 
ja hoitoaiheiden asettamisesta. Vaikeita selkäon-
gelmia hoitavien selkäkeskusten tulisi seurata tie-

teellisesti toiminnan tuloksellisuutta ja tuottaa kriit-
tistä vertailututkimusta. 
 On tärkeää, että uudet teknologiat altistetaan 
vaikuttavuustutkimuksille ennen käyttöönottoa. 
Näytön asteen arviointi tulisi tehdä ennen kuin 
mahdollisesti liian myöhään vaikuttamattomaksi 
tai jopa ei-toivotuksi osoittautuva kirurginen hoito 
leviää laajaan käyttöön. 

SEPPO SEITSALO
Professori
Sairaala ORTON
seppo.seitsalo@invalidisaatio.fi

ANTTI MALMIVAARA
antti.malmivaara@stakes.fi

KIRJALLISUUS
1.  Mikkola H ym.: Ortopediset leikkaukset Suomessa
  1987–2002. Duodecim, 2005;121:861–71. 
2.  van Tulder M, Koes B, Seitsalo S, Malmivaara A.
 Outcome of invasive treatment modalities on back
 pain and sciatica. An evidence-based review.
 European Spine Journal. In press. 
3.  Weber H. Lumbar disc herniation. A controlled, 
 prospective study with ten years of observation. Spine
  1983;8:131–140.
4.  Gibson JNA ym.: Surgery for lumbar disc prolapse
  (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 
 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
5.  Österman H ym.: Leikkaushoito lanneselän
 välilevytyrässä. Satunnaistettu vertailututkimus. 
 Suomen Ortopedia ja Traumatologia 2002;25:237–243.

Kirjallisuusluettelo on julkaistu kokonaisuudessaan 
IMPAKTI-lehden verkkosivuilla osoitteessa www.stakes.
fi/finohta/impakti.

Cochrane
YHTEISTYÖ

PsiTri-verkkopalveluun on koottu tietoa mielen-
terveyden ongelmien, käytös- ja kehityshäiriöi-

den, päihdeongelmien sekä muistin parantamiseen 
liittyvien hoitojen vaikuttavuudesta. PsiTri:n takana 
on Stakesin Mielenterveysryhmä. Palvelu on käyttä-
jille maksuton.
  PsiTri ei ole perinteinen viitetietokanta, vaan 
kyseessä on tutkimusrekisteri. Yhdistämällä saman 
tutkimuksen eri viitteet PsiTri vähentää toistuvaan 
julkaisemiseen liittyvää harhaa. Tietokantaan sisäl-
lytetään vain laatukriteerit täyttäviä tutkimuksia. 
Vähimmäisvaatimuksena on etenevä kontrolloitu 
koeasetelma.
 PsiTri päivitetään kerran kuukaudessa. Tietokan-
taa kokoaa viisi Cochranen mielenterveyden alan 
katsausryhmää. Tietokantatyyppejä ovat ns. flat-
tiedostomalli (ProCite) ja relaatiotietokantamalliin 
perustuva sovellus (MeerKat). Tietokannat yhdis-
tetään yhdeksi Access-tietokannaksi; kaikkien ryh-
mien tutkimus- ja viitetietueet siirretään vastaaviin 
tietokantatauluihin. 

PsiTri tarjoaa tietoa mielenterveydestä

 PsiTri-tietokannassa on lähes 21 000 kliinistä 
tutkimusta, joiden joukosta voi hakea tietoa yksin-
kertaisella tai edistyneemmällä tavalla. Tuloksesta 
näkyvät joka tutkimuksen perustiedot: potilas-
ryhmä, vertaillut toimenpiteet ja käytetyt tulosmitta-
rit. Access-tietokantaan mahtuu ainakin 40 000 tut-
kimusta viitteineen. Tietokantasovellusta voidaan 
laajentaa. Sovelluksen toimivuus on käytännössä 
kiinni työaseman tallennuskapasiteetista. 
Ekqvist E, Wahlbeck K. From many to one: converting 
different databases into an XML database. Poster. 
Melbourne XIII Cochrane Colloquim.

MARKO EKQVIST
Systeemisuunnittelija
Mielenterveysryhmä/Stakes
marko.ekqvist@stakes.fi

PsiTri on  näyttöön perustuvaan lääketieteeseen pohjautuva mielenterveysalan 
tietokanta. PsiTri antaa luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa eri käyttäjä-
ryhmien tarpeisiin toimien myös kliinisen päätöksenteon tukena.

Tutustu PsiTri-verkkopalveluun osoitteessa 
http://psitri.stakes.fi

Melbournen XIII Cochrane-kokouksen aiheista 
kerromme lisää IMPAKTIn sivuilla 15 ja 18–19.
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Terveydenhuollon tehtäviin on totuttu sisällyt-
tämään sairauksien ehkäisy, niiden tutkimus ja 

hoito, estettävissä olevan kuoleman torjuminen, 
kärsimyksen vähentäminen sekä potilaan tukemi-
nen varsinkin hänen elämänsä viimeisissä vaiheissa. 
Yhteiskunnan ja terveydenhuollon teknologian muu-
tos ovat muuttaneet toiminnan painotuksia vähitel-
len, mutta silti tuntuvasti: työvoiman uusintamisen 
sijasta kasvava osa toiminnasta kohdistuu jo työpäi-
vänsä päättäneeseen väestön osaan ja yhä useam-
min akuuttien ongelmien asemesta kroonisiin ter-
veyspulmiin. Tavoitteena onkin yksilön autonomia eli 
määräysvallan ja mahdollisimman monipuolisten ja 
itsenäisten valintojen ylläpito, selviytymisen tukemi-
nen jokapäiväisessä elämässä sekä koetun elämän-
laadun parantaminen tai säilyttäminen. 
 Teorian mukaan niukkuus pakottaa valintoihin ja 
rationaaliset valinnat edellyttävät puolestaan joten-
kin ilmaistuja valintaperusteita. Koska kroonistuvat 
terveysongelmat, kuten aistitoimintojen, liikkumis- 
ja kommunikaatiokykyjen heikentyminen, näkyvät 
enintään heikosti kuolleisuustilastoissa, on järjestel-
män – juuri mainitun rationaalisuuden vaatimuksen 
takia – varauduttava mittaamaan potilaiden oman 
elämän subjektiivista laadullista kokemusta. Poikit-
taisvertailun tarve edellyttää mittaustuloksilta vähin-
tään karkeaa keskinäistä vertailtavuutta ja valitulta 
mittarilta riittävää spesifisyyttä ja herkkyyttä.
 Suomeen on kertynyt jo runsaasti kokemusta 15-
ulotteisen, nimenomaan suomalaisten terveysmiel-
tymyksillä painotetun elämänlaatumittarin käyttämi-
sestä. Pääosa tästä kokemuksesta liittyy yksittäisten 
sairauksien hoidon tuottaman elämän laadullisen 
muutoksen kvantitointiin. Muutaman vuoden ajan 
15D-mittaria on käytetty myös kirjavampien potilas-
joukkojen elämänlaadun tarkasteluun ennen–jälkeen-
asetelmassa. Jarmo Kukkonen lienee ensimmäinen 
tutkija, joka on soveltanut mittaria väitöskirjansa tut-
kimusmenetelmäksi, kun arvioidaan monien erilais-
ten potilasryhmien hoidon vaikuttavuutta. 
 Kukkonen on asettanut tutkimustyölleen useita 
samanaikaisia tavoitteita, joista koetellun 15D-mitta-
rin käyttö erikoissairaanhoidon yleisenä laatumitta-
rina on vain yksi, vaikkakin tärkein. Sen lisäksi hän 
on kiinnostunut kokeilemaan dynaamisen, nimen-
omaan subjektiivisen elämänlaadun muutosta pun-
nitsevan mittarin käyttökelpoisuutta. Muutosmittari, 
Kukkosen 15Ds, osoittautuukin perinteistä parem-
maksi nimenomaan akuuttien tilojen muutoskuvaaja 
ja nimenomaan suuremman herkkyytensä ansiosta. 

15D-mittari väitöstutkimuksen menetelmänä 

Mitä terveydenhuolto saa aikaan? 
Mutta mikä herkkyydessä tässäkin voitetaan, se spe-
sifisyydessä hävitään. 
 Kuvatun pääjuonen rinnalle Kukkonen raken-
taa myös toisen tärkeän kehittelyuran. Hän täyden-
tää frekventististä tilastoanalyysiä bayesilaisellä ana-
lyysillä ja vertailee tuloksia. Jälkimmäinen soveltuu 
Kukkosen mukaan nimenomaan pienehköjen poti-
lasaineistojen tarkasteluun paremmin, eikä se aseta 
etukäteisehtoja havaintojen jakautumille. Normaali 
lääketieteellinen päätöksenteko, ainakin jos se joh-
taa päättelijän kliinisen kokemuksen karttumiseen, 
perustuu juuri Bayes-tyyppiseen ajatteluun (vaik-
kei sitä kuusivuotisen lääkärikoulun aikana kukaan 
meille ehtinyt kertoakaan): uusi havainto liittyy aikai-
semmin tiedettyyn.  
 Kukkosta voi onnitella tärkeästä ja hyvin perus-
teellisesti tehdystä työstä. Väitöskirja ei kuitenkaan 
ole kovin helppolukuinen siitäkään huolimatta, että 
Kukkonen näkee lähes oppikirjan kirjoittajan tavoin 
vaivaa käyttämiensä käsitteiden selvittämiseksi. 
Tilastomatemaattisten tulosten karsinta olisi voinut 
helpottaa kultahippujen poimintaa nyt kovin laajaksi 
jääneen vaskoolin pohjalta.
 Mitä me siis saamme Kukkosen mukaan toimin-
nallamme aikaan Pohjois-Karjalassa, yhdessä Suo-
men kustannustehokkaimmista sairaanhoitopii-
reistä? Kyllä me saamme rahalle terveysvastetta, ja 
jopa niin, että suurempaa panostusta näyttäisi voi-
van seurata tuntuvampi elämän laadullinen muutos. 
Muutos ei silti riipu vain panostuksesta. Myös kart-
tunut ikä nakertaa saavutettua terveystulosta aivan 
kuin poran kanssa hääräävä Kuolema Hugo Sim-
bergin maalauksessa. 
 Kukkonen on hiihtänyt auki hyvin tärkeän ladun. 
Toivon, että perässähiihtäjät kiinnittävät päähuomion 
juuri niihin prioreihin, jotka vahvimmin ennustavat 
koetun terveydentilan myönteistä muutosta poikki 
interventioiden. Näiden tekijöiden tunnistaminen on 
yhä tärkeämpää järjestelmässä, josta kukaan ei pysty 
enää koskaan poistamaan valintojen tarvetta. 

MARTTI KEKOMÄKI
martti.kekomaki@hus.fi

Kirja-arvio

Kukkonen J. Terveydenhuollon vaikuttavuu-
den arviointi rutiinisti kerätyn tiedon pohjalta. 
Väitöskirja. Kuopion yliopiston julkaisuja D. 
Lääketiede 355, 2005.
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Laatupainotettuja elinvuosia pidetään yhtenä 
parhaista keinoista, kun arvioidaan hoidon 

vaikuttavuutta. Sillä voidaan vertailla erikoissai-
raanhoidon vaikuttavuutta yhteismitallisesti yli eri-
koisalojen. Laatupainotetuissa elinvuosissa huomi-
oidaan myös potilaiden itsensä antama arvio siitä, 
mikä on hoidolla saavutun elämänlaadun muutos. 
 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
(HUS) kustannusvaikuttavuushankkeessa on kartoi-
tettu terveyteen liittyvä elämänlaatu yli 10 000 poti-
laalta. Hanke käynnistyi keväällä 2002 ja siinä on 
mukana kymmenen eri lääketieteen erikoisalaa ja 
noin 30 potilasryhmää. Hankkeessa käytetään elä-
mänlaatumittausta jokapäiväisen rutiinitoiminnan 
arviointiin. 

YHTEISMITALLISTA TIETOA VAIKUTUKSISTA

QALY (The Quality Adjusted Life Year) mahdollis-
taa eri erikoisalojen ja erilaisten terveydenhuollon 
toimenpiteiden kustannusvaikuttavuuden yhteis-
mitallisen, ja siten tasapuolisen vertailun ja seu-
rannan. National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE), joka ohjaa Ison-Britannian kan-
sallista terveydenhuoltoa, pitää QALY:a tärkeim-
pänä hoidon vaikuttavuuden mittarina.
 Eri hoitomuotojen kustannusvaikuttavuus arvi-
oidaan selvittämällä potilaiden terveyteen liittyvä 
elämänlaatu 15D-mittarilla ennen ja jälkeen hoi-
don sekä yhdistämällä tieto elämänlaadussa tapah-

Yli 10 000 potilaan elämänlaatua selvitetty

Erikoissairaanhoidon vaikuttavuutta 
arvioidaan HUSissa HTA

HANKEErikoissairaanhoidon kustannusvaikuttavuutta voidaan kartoittaa laatu-
painotteisina elinvuosina (QALY). Tällainen tieto on välttämätöntä, jotta 
järkevät palvelut turvataan ja voimavaroja kohdennetaan optimaalisesti. 

tuneesta muutoksesta tietoon siitä, mitkä ovat hoi-
don kustannukset.  Analysointia varten tarvittavat 
diagnostiset ja toimenpidekohtaiset tiedot sekä 
hoidon järjestämistä koskeva informaatio saadaan 
suoraan HUSin Ecomed-tietojärjestelmästä. 

LISÄÄ JÄRKEÄ VOIMAVAROJEN KÄYTTÖÖN

Koottu tieto antaa uudenlaisen pohjan resurssien jär-
kevälle kohdentamiselle sairaanhoitopiirin alueella. 
 Esimerkiksi syömishäiriöpotilaiden hoidon hyvä 
kustannusvaikuttavuus, ja toisaalta potilaiden erittäin 
huono terveyteen liittyvän elämänlaadun lähtötaso, 
antavat aiheen miettiä, pitäisikö tämän potilasryh-
män hoitoon panostaa enemmän. Kaihileikkauspoti-
laille leikkaus tuottaa potilaiden subjektiivisen arvion 
perusteella varsin vähän hyötyä. Ovatko siis leik-
kausindikaatiot kohdallaan, ja voitaisiinko leikkauk-
sesta saatavaa hyötyä lisätä, esimerkiksi leikkaamalla 
molemmat silmät lähes samanaikaisesti. Tähän suun-
taan tulokset näyttäisivät osoittavan. 

PIRJO RÄSÄNEN
pirjo.rasanen@stakes.fi

TtM Pirjo Räsänen on mukana tutkijana HUSin 
tutkimushankkeessa ”Elämänlaatumittaukset 
erikoissairaanhoidon kustannusvaikuttavuuden 
arvioinnissa”. Räsänen toimii FinOHTAssa 
terveystaloustieteen tutkijana.

Kerttuli Korhonen
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Artikkeli

Arviointityön tavoite on kaikille selvä: arvioi-
daan ensin, ja otetaan käyttöön vasta sitten, 

kun menetelmien myönteinen ja voimavarojen 
vaihtoehtoisiin käyttötarkoituksiin suhteutettu kus-
tannusvaikuttavuus on voitu osoittaa. Julkaistaan 
sitten tulokset, varmistetaan niiden helppo saa-
vutettavuus siirtämällä ne vahvoihin ja aktiivisesti 
päivitettyihin tietokantoihin. Viedään varmuuden 
vuoksi tieto myös väestön käytettäväksi, jotta tie-
dollinen asymmetria poikki vastaanottohuoneen 
pöydän olisi alun alkaen mahdollisimman pieni. 
 Tämän ketjun tarkoituksena on siis muokata tie-
teellisen tutkimuksen tulokset hoitosuosituksiksi 
ja ne, edelleenkin mahdollisimman tehokkaasti, 
oikeiksi hoitovalinnoiksi ja nämä puolestaan väes-
tön kohentuneeksi terveydeksi.
 Mutta miten tässä työssä onnistutaan? Jo vuosi-
kymmen sitten kysyttiin ääneen: ”Do practice gui-
delines guide practice?” Joskus vastaus oli myön-
tävä; Suomessa pystyttiin osoittamaan esimerkiksi 
makrolidien käyttösuositusten ja niiden käytön 
muuttumisen välillä selvä ajallinen yhteys. Joissakin 
muissa tapauksissa kovin selvää muutosta ei ollut 
havaittavissa. Ennen muuta pantiin merkille, ettei 
hoitosuositusten – vaikkapa Impaktin, vaikutusta, siis 
impaktia – useinkaan ollut edes yritetty selvittää. 

YKSILÖIDEN TERVEYSHYÖTY MOTIVOI

Oma työmme on siis jotenkin merkillisesti kesken. 
Terveydenhuollon menetelmiä arvioidessamme 
meitä ei kiinnosta tuottavuus eli systeemissä yli-
malkaan syntyvä häärääminen, joka välillä yltyy 
hyörimiseksi. Sen mukaisesti ensisijaisen kiinnos-
tuksemme kohteena eivät ole sen enempää tuote-
tut käynnit, hoitojaksot eivätkä edes tuotetut DRG-
pisteet. Ne ovat niin sanottuja ”outputteja”, joiden 
yhteys työn tuloksiin eli ”outcomes”-tason muutok-
seen jää usein todistamatta. 
 FinOHTA, toisin kuin suurten sairaalayksiköi-
den poliittinen johto, ei siis ole kiinnostunut vain 
voimavarojen kulutuksesta, vaan edellyttää toimin-
nasta syntyvän yksilötason terveyshyötyjä. 
 Arviointiylilääkärien virkojen perustamisen jäl-
keen tilanne on tosin muuttumassa järkevämpään 
suuntaan, mutta hyvin hitaasti: kovin käsitettävinä 
konstruktioina sairaaloiden hoitopäivätuottavuus 
ja investoinnit ohjaavat edelleen puoluepoliittista 
puhetulvaa ja kai myös ajatuksen kulkua valtuusto-
seminaareissa.

YKSI SYSTEMATIIKASTA PUUTTUU

Analogia FinOHTAn oman toiminnan kanssa on 
selvä: yksikkömme saattaa saada puhtaanpuolei-

Valtakunnalliset rekisterit ja arviointityön tulokset kiinnostavat

Mikä on Impaktin impakti? 
Terveydenhuollon menetelmien arvioinnista on tullut sekä kansainvälisesti 
että kansallisesti arvostettu osa koko palvelujärjestelmän ohjausta. 
Mitä tiedämme työmme vaikutuksista ja kustannusvaikuttavuudesta?

Kerttuli Korhonen
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set paperit omasta hääräämisestään, joka tässä 
tarkoittaa tulosten ahkeraa ja monimuotoista 
raportointia. Selvitystyömme kohteetkin saattavat 
olla jotenkin järkevästi valittuja, ei siis pahaa sii-
näkään. Mutta yksi systematiikasta puuttuu, ja jos 
ei sen mukana kaikki, niin paljon kuitenkin: mikä 
on työmme tulos? 
 Vallan hyvin tiedän, että valveutuneimmat lää-
käriesimiehet seuraavat omien alaistensa hoitova-
lintoja ja tuovat valintojen vertailun tehokkaasti ja 
konkreettisesti silmien eteen. Mutta eikö samaa 
menetelmää voitaisi ajatella sovellettavan myös 

valtakunnallisella 
tasolla? Tähän työ-
hön tarjoan tueksi 
yhtä suomalaista 
kustaviaaniselta 
ajalta periytyvää 
vahvuutta, valta-
kunnallisia rekis-
tereitä. Osa rekis-
tereistä on vieläpä 
saman katon alla 
Stakesissa.
 Jos siis FinOHTA 
tutkimukseen 
perustuen suosit-
telee jonkin hoi-

tokäytännön muuttamista, käyttöön ottamista, 
lisäämistä nykyisestään taikka vähentämistä, tulisi 
suosituksen impaktia ainakin puoliautomaattisesti 
seurata. Vähenevätkö kitarisan poistoleikkauk-
set, jos näyttö toimenpiteen välikorvan tulehduk-

sia vähentävästä vaikutuksesta haihtuu olemat-
tomiin? Lisääntyykö lonkkamurtumapotilaiden 
tavoitteellinen kuntoutus, jos näyttö sen kus-
tannusvaikuttavuudesta vahvenee? Vähentyykö 
sikiöseulontojen alueellinen kirjavuus, jos niiden 
käyttöön otetaan maan parhaiden asiantuntijoi-
den toimesta kantaa? 

REKISTERIEN KÄYTETTÄVYYS PAREMMAKSI
Suuri osa toiminnasta ei tietenkään näy rekiste-
reissä, eikä kaikki toiminta näy niissä koskaan. Tie-
don elektronisen käsittelyn aikana on silti selvää, 
että rekisterien muokkaaminen toimintaa parhaiten 
ohjaavaan muotoon helpottuu joka vuosi. Rekiste-
ritiedon laatu paranee nopeimmin juuri tuota tietoa 
käyttämällä. Suomi voisi aivan hyvin nostaa itsensä 
teknologian arviointitoiminnan arvioinnin (sic!) 
piikkipaikalle ja esimerkiksi monelle muulle maalle. 
 Pienellä lisäväännöllä saisimme itse asiassa 
FinOHTAn toiminnan suhteellisen kustannusvai-
kuttavuudenkin selville, edes osapuilleen. Nyt 
näemme lähinnä harmaata. 
 Kuulen jo huomautettavan, ettei FinOHTA voi 
eikä saa olla valvontaviranomainen. En ole sitä 
siitä tekemässäkään. Vuosikymmenen ajan arvi-
ointityöhön osallistuneena haluaisin vain vastauk-
sen kysymykseen, onko työllämme vaikuttavuutta, 
siis Impaktilla impaktia. Nyt vastaus on Kyllä/Ei/En 
tiedä -vaihtoehdoista lähinnä tuo viimeinen. 

MARTTI KEKOMÄKI 
Täysinpalvellut ja siksi tehtävästään vapautettu
pysyvä asiantuntija 
martti.kekomaki@hus.fi

PS. Muuten olen sitä mieltä, 
että Stakesin rekisteritietojen 
tulee olla maksuttomasti 
saatavissa hyväksyttävän 
tieteellisen tutkimus- 
työn käyttöön. 
Tietoyhteiskunnassa 
yhteistä ja arvokasta tietoa 
ei voida pantata rahalla 
avattavien lukkojen taakse. 
Stakesinkaan ei toisaalta 
tarvitse taluttaa itseään 
tutkijana pitävää. Tiedon-
louhinnan auttavat taidot 
kuuluvat jokaisen 
tutkijan työkalupakkiin. 
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Oikomishoidon riskejä

• Kiinteillä kojeilla tehdyn oikomishoidon alkuvaiheeseen
 liittyy kipua (2).

•  Alaetuhampaiden takapinnalle kiinnitetty retentio-
 kaari ei aiheuta kariesta (3).

• Nikkeliä sisältävät oikomiskojeet eivät lisää nikkelille
 herkistymistä (3).

• 11-28 prosentilla oikomispotilaista ilmenee juuri-
 resorptiota, joka ulottuu noin kolmannekseen juuren
 pituudesta. Resorption vaikutuksesta pitkällä 
 aikavälillä ei ole tietoa (3).

•  Jos oikomishoito on suoritettu juuren kärjen ollessa
 avoin, juuri resorboituu vähemmän (3).

•  Oikomishoito ei aiheuta leukanivelvaivoja (3).

 Näytönaste: (2)  Kohtalainen tutkimusnäyttö

 (3)  Niukka tutkimusnäyttö

Kirjallisuuskatsauksen lähteinä olivat PubMed- ja 
Cochrane-kirjastot ja PsychInfo. Arvioitujen tut-

kimusten määrä oli noin 700. Sisäänottokriteerit täyt-
täviä tutkimuksia löytyi 90, ja niistä vain kahdella oli 
korkea näyttöarvo. Oikomishoidon kustannuksista ei 
löytynyt ainuttakaan kriteerit täyttävää tutkimusta. 
Suurin osa kriteerit täyttävästä tutkimuksista koski 
hoitamatta jättämiseen (32 kpl) ja oikomishoitoon 
liittyviä riskejä (31 kpl). Seitsemän tutkimusta käsit-
teli oikomishoitoon valintaa ja priorisointia.
 Etukäteen suurin mielenkiinto suuntautui hoi-
tomenetelmiä ja hoitokäytäntöjä koskeviin tutki-
muksiin. Mukaan otettavilta tutkimuksilta vaadit-
tiin vähintään viiden vuoden seuranta-aika hoidon 
tulosta ylläpitävän hoitovaiheen, retention päätymi-
sen jälkeen. RCT-tutkimusten lisäksi kelpuutettiin 
prospektiiviset ja retrospektiiviset tutkimukset, joissa 
oli käytetty kontrolli- tai referenssiryhmää.  Hoito-
menetelmiä ja hoitotulosten pysyvyyttä arvioivia tut-
kimuksia löytyi 20, mutta koska hoitomenetelmien 
kirjo oli runsas, johtopäätökset jäivät niukoiksi. Vain 
yhdessä tutkimuksessa hoitotuloksen arvioinnissa oli 
otettu huomioon asiakasnäkökulma. 

KYSELY ALUEELLISISTA EROISTA

Hanke käynnistyi tammikuussa 2003 ja arviointira-
portti valmistui lokakuussa 2005. Raportin julkis-
tamisen jälkeen Ruotsin tiedotusvälineitä ovat eni-
ten kiinnostaneet maakäräjäpiireille tehdyn kyselyn 
tulokset. Ruotsissa ei aiemmin ole ollut saatavissa 
valtakunnallista oikomishoidon laajuutta, valintajär-
jestelyitä ja kustannuksia koskevaa vertailuaineistoa. 
 Alueellinen eriarvoisuus – jota meillä Suomessa 
on kuvattu 90-luvulta lähtien – herättää Ruotsissa 
nyt keskustelua.

Hampaiston oikomishoidossa 
on monia riskejä
SBU:n hankkeessa selvitettiin oikomishoidon valintaprosesseja, hoitomenetelmiä 
ja hoidon kustannuksia. Uutuusraportti antaa hyödyllistä ja uutta tietoa myös 
hoitamattomuuden ja hoidon riskeistä. 

HOITAMATTOMUUS ALTISTAA TAPATURMILLE

Oikomishoidotta jäämiseen liittyy monia riskejä, 
kuten ulkonevien yläetuhampaiden aiheuttama tapa-
turmariski, retinoituneiden kulmahampaiden aihe-
uttama naapurihampaiden juurten vaurioitumisen 
riski, ja purentavirheen aiheuttama psykososiaalinen 
stressi.
 Purennan poikkeamien yhteys moneen sellaiseen 
seikkaan, jotka nykyisin otetaan huomioon puren-
nan ennusteessa, jäi sen sijaan ilman tutkimusnäyt-
töä. Tällaisia olivat purennan poikkeamien yhteys 
parodontaalisiin muutoksiin, puheeseen, purentaky-
kyyn ja leukanivelvaivoihin. 

HTA
SUUN TERVEYS

Kerttuli Korhonen
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ALOITE, HOITOVALINTA JA MENETELMÄT 

Eri maissa hoidon arvioinnin tueksi on laadittu 
hampaiston rakennetta ja esteettisyyttä mittavia 
indeksejä, joilla arvioidaan oikomishoidon tarvetta 
ja priorisoidaan hoitoon valittavia. Katsauksessa 
käytiin läpi kaikki kirjallisuudessa esitellyt indeksit 
ja minkään indeksin validiteetin tueksi ei löydetty 
riittävästi tutkimuksia. 
 Aloitteen oikomishoidon tarpeen arviointiin 
tekee useimmiten hammaslääkäri, mutta omatoi-
misen hoitoon hakeutumisen syynä on yleensä 
hampaiston poikkeava ulkonäkö. Sukupuolella tai 
etnisillä seikoilla ei ollut merkitystä hoitoon hakeutu-
mista lisäävänä tai vähentävänä tekijänä. 
 Hoitomenetelmistä tehtäviä johtopäätöksiä vai-
keutti se, että tutkimukset koskivat yleensä vain 
suppeaa diagnoosi- ja hoitomenetelmäryhmää. 
Johtopäätöksiä voitiin näin ollen tehdä vain ham-
maskaaren ahtauden hoidon pysyvyysennusteesta ja 
Herbstin kojeella tehdystä hoidosta. 

JUURIRESORPTIO TUNNETUIN RISKI

Oikomishoitoon ja etenkin kiinteiden kojeiden käyt-
töön liittyy monia riskejä. Eräs tutkituimmista on 
hampaiden juurten resorptio eli juuren kärjen asteit-
teinen sulautuminen. Jopa joka viidennellä oikomis-
potilaalla voi ilmetä juuriresorptiota, joka ulottuu 
noin kolmannekseen juuren pituudesta. Tällai-
sen muutoksen haitallisuudesta pitkällä aikavä-
lillä ei voitu vetää johtopäätöksiä. Juuren resorptio 
on vähäisempää, jos juuren kärki oli hoidon aikana 
vielä avoin. 
 Ruotsissa on käytössä suositus keskeyttää oiko-
mishoito joksikin aikaa, mikäli juuren resorptiota 
havaitaan. Tälle käytännölle ei löytynyt kirjallisuu-
desta tukea.

OIKOMISKOJEISTA KAIVATAAN TUTKIMUSTA

SBU:n raportissa keskityttiin ruotsalaisen käytän-
nön mukaisesti tutkimuksiin, joissa hoidon aloitus 
tapahtuu noin 12–14 vuoden iässä. Suomalaisen hoi-
tokäytännön kannalta olisi tärkeää arvioida myös 
varhain aloitettuun hoitoon liittyvää kirjallisuutta. Elä-
män laadun mittaaminen soveltuisivat hyvin tutki-
muksiin, jossa selvitetään purentavirheiden ja niihin 
liittyvien toiminnallisten ja ulkonäöllisten poikkea-
mien vaikutusta koettuun elämän laatuun. 
 Oikomiskojekäytäntöjä arvioivaa tutkimusta kai-
vattaisiin kipeimmin. Nykyaikainen oikomishoidon 
käytäntö- ja kojevalikoima on hyvin laaja. Hoitokäy-
täntöjen valinta perustuu kunkin maan koulutuspe-
rinteeseen ja siitä saatuun kliiniseen osaamiseen. 
 Suomalaisten oikojien kannalta olisi tärkeää, 
että tutkimukset koskevat niitä hoitomenetelmiä, 
jotka kuuluvat suomalaisen osaamisen piiriin. Hoi-
don tulokselle asetetut vaatimukset sen sijaan ovat, 
tai ainakin niiden tulisi olla, aina hoitomenetelmästä 
riippumattomia ja kaikille samat.

TERTTU PIETILÄ
HLT, EHL
Porin terveysvirasto
terttu.pietila@pori.fi

Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoper-
spektiv. En systematisk litteraturöversikt. 
Rapport 176, SBU, 2005.

Terttu Pietilä osallistui SBU:n hankkeeseen 
FinOHTAn ja SHS Apollonian edustajana. 
Raportin suomalaisena arvioijana toimi dosentti 
Maija T. Laine-Alava.  

Cochrane-kirjastossa on seitsemän fluorivalmis-
tekatsausta, joissa arvioidaan joko valmisteita 

(tahna, geeli, lakka ja purskuttelu) keskenään tai ver-
rataan lumelääkkeeseen tai kontrolliin. Brittitutkimuk-
sessa niihin sovellettiin ns. mixed-treatment-compari-
sons -meta-analyysiä bayesiläiseltä pohjalta. 
 Tutkimuksessa oli 150 alkuperäistutkimusta, eri 
vertailuja tuli 13. Menetelmä parantaa estimaatin 
tarkkuutta myös tilanteessa, jossa käytettävissä on 
vain vähän tutkimuksia jonkin vertailun kohdalla. 
Fluorilakka arvioitiin vaikuttavimmaksi. Muut valmis-
teet olivat keskenään samanvertaisia. Erillisten kat-
sausten tuloksia on tulkittu yleensä niin, että fluo-
ritahnan käyttö on vaikuttavaa; muista valmisteista 
saatava lisähyöty on vähäinen verrattuna pelkkään 
tahnan käyttöön. 

Uusi menetelmä tutkijan työkalupakkiin? 

 Yleensä meta-analyyseissä verrataan pareittain 
joko kahta käsittelyä tai yhtä käsittelyä lumelääkkee-
seen.  Mietittäväksi jää, miten eri käsittelyjen vaikut-
tavuus suhteutetaan toisiinsa. Tässä tutkimuksessa 
uutta oli se, että verrattiin useita käsittelyjä kerral-
laan. Cochrane-yhteistyössä selvitetään luotettavia 
menetelmiä vertaamaan useita käsittelyjä sekä yksit-
täisessä katsauksessa että katsausten kesken, ja siten 
kehitetään uusia työvälineitä tutkijoiden käyttöön.
Salanti G ym.: How to determine the best treatments: 
a mixed-treatment-comparisons meta-analysis (MTM) of 
trials of topical fluoride therapies for the prevention of 
dental caries. Oral abstract. Melbourne XIII Cochrane 
Colloquim.

Melbournen Cochrane-kollokviossa palkittiin tutkimus, joka yhdisti useiden erillis-
ten katsausten aineistot ja analysoi ne uudelleen yhtenä kokonaisuutena. Tutkimus 
asettaa eri fluorivalmisteet paremmuusjärjestykseen lasten karieksen ehkäisyssä. 

Cochrane
YHTEISTYÖ

ANNELI AHOVUO-SALORANTA
anneli.ahovuo-saloranta@stakes.fi
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FinOHTAn
HANKE

Yliopistosairaaloiden yhteistyönä ja FinOHTAn tukemana

Ahdas olkapää -oireyhtymän hoidon 
vaikuttavuutta selvitetään 

Kerttuli Korhonen

Arviointitutkimus sai alkunsa kliinisestä ongelmasta, kun olkapään avarrus-
leikkausten määrä on kasvanut varsin kovaa vauhtia. Osalla leikkausjonossa 
olleista potilaista on todettu oireiden helpottaneen niin, että leikkauksesta ei 
tarvitakaan.

Tutkimusryhmän kliinikkojen toimesta tehtiin 
alustava tutkimussuunnitelma, johon tarvittiin 

menetelmäapua tutkimuksen rakenteen arvioimi-
seen ja kustannusanalyysin laadintaan. Tutkimus-
ryhmän jäsen, professori Pekka Paavolainen oli 
tehnyt jo aiemmin tutkimusyhteistyötä FinOHTAn 
ylilääkäri Antti Malmivaaran kanssa. Paavolai-
sen kehotuksesta vastaavana tutkijana otin yhteyttä 
Malmivaaraan ja esittelin tutkimussuunnitelman. 
 Varsin nopeasti ilmeni, että tutkimuksen meto-
dologiassa oli runsaasti yksityiskohtia, joita tar-
kentamalla tutkimuksen laatua voitaisiin kohentaa, 
esimerkkinä tutkimuksen yksityiskohtaisen vuokaa-
vion laatiminen. Kaaviota tehdessä olikin pakko 
pohtia tutkimuksen vaiheiden ajallinen järjestys ja 
tarkoituksenmukaiset tekijät.

TUTKIMUSRYHMÄ JAKOI VASTUUALUEET

Tutkimusryhmän tapaamisissa nousi esiin käytän-
nön kannalta olennaisia asioita, kuten satunnaista-
misen suorittamistapa, interventioryhmien sisältö 

ja tärkeimmät tulosmuuttujat, joita muokattiin tar-
koituksenmukaisemmin vastaamaan tutkimuksen 
esittämiin kysymyksiin.
 Konservatiivisen hoidon sisällön määrittelystä 
vastasi dosentti Simo Taimela. Tutkimusryhmän 
konservatiivisen hoidon asiantuntijat suuntasivat 
katseet Norjaan. Oslossa käytiin tutustumassa Jens 
Ivar Broxin työryhmän käyttämään kuntoutusme-
netelmään. Norjalaiset olivat myös julkaisseet toi-
sen kahdesta aihetta selvittäneestä satunnaistetusta 
tutkimuksesta. Konservatiivinen hoito muokattiin 
nykyistä tietämystä ja käytäntöä vastaavaksi.
 Kustannusvaikuttavuutta ja kustannushyö-
tyä käsittelevän osion asiantuntijaksi pyydet-
tiin terveystaloustieteen professori Harri Sinto-
nen FinOHTAsta. Hänen johdollaan kartoitettiin 
tarvittava tieto ja päätettiin sen keräämisen 
menetelmis tä. Tämä yhteistyö on ollut erityisen 
tärkeää sen vuoksi, että kliinikoilla on harvoin 
menetelmällistä asiantuntemusta hoitojen kustan-
nusvaikuttavuuden ja -hyödyn arvioimisesta. Lisä-
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Olkapään kiputilat ovat tavallisimpia tuki- ja lii-
kuntaelinten vaivoja. Yleisimpänä kroonisen olkaki-
vun aiheuttajana pidetään olkalisäkkeen alaisen tilan 
ahtautta ja siitä johtuvaa olan pehmytkudosten ärsy-
tystä ja rappeumaa. Kipu pahentuu työskenneltäessä 
kädet yläasennossa ja tuntuu usein öisinkin. Ahdas 
olkapää -oireyhtymää hoidetaan yleensä alkuun 
fysioterapialla ja lääkkeillä. Vaivan kroonistuessa on 
perinteisesti turvauduttu leikkaushoitoon, jossa avar-
retaan olkalisäkkeen alaista tilaa poistamalla olkali-
säkkeen alaetukulma ja alla oleva limapussi. Kyseessä 
on ns. akromioplastialeikkaus, joka voidaan tehdä 
tähystyksellisesti tai avoimesti. 
 Ei ole vankkaa näyttöä siitä, että ahdas olka-
pää -oireyhtymää tulisi hoitaa leikkauksella. Kahden 
aiemman satunnaistetun tutkimuksen tulokset viit-
taavat siihen, että kirurginen hoito ei olisi tehostet-
tua kuntoutusta parempi. Suomessa kroonistunutta 
ahdas olkapää -oireyhtymää hoidetaan yleisesti leik-
kaushoidolla ja leikkaushoidon vaikuttavuus parhaa-
seen konservatiiviseen hoitoon tulisi selvittää.
 Helsingin ja Tampereen yliopistosairaaloiden 
yhteistyönä ja FinOHTA:n tukemana on käynnisty-
nyt tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää ahdas 
olkapää -oireyhtymän konservatiivisen ja kirurgisen 
hoidon vaikuttavuutta. Tutkimushankkeessa verra-
taan konservatiivista hoitoa (tehostettu kuntoutus) 
tähystykselliseen akromioplastiaan ja näitä molem-
pia verrataan vertailuryhmänä toimivaan pelkkään 
olkanivelen tähystykseen. Lisäksi selvitetään terveys-
palvelujen käyttö, työstä poissaolot ja näistä aiheu-
tuneet kustannukset kussakin hoitoryhmässä sekä 
tehdään kattava kustannusvaikuttavuus- ja kustan-
nushyötyanalyysi.

Ahdas olkapää -oireyhtymän konservatiivisen ja kirurgisen hoidon vaikuttavuus, 
kustannusvaikuttavuus ja kustannushyöty 

arvona on tietoa siitä, millä kustannuksilla saadaan 
jonkin hoitomenetelmän tarjoama hyöty toiseen 
vaihtoehtoiseen menetelmään nähden.
 FinOHTAlta saatu rahallinen tuki on jopa 
vähemmän merkityksellistä kuin varsinainen mene-
telmäapu. Työryhmä pitää tutkimuksen kannalta 
huomattavana laatukriteerinä sitä, että tutkimus-
suunnitelma on läpäissyt FinOHTAn yksikkökoko-
uksen arvion saaden myös tutkimusapurahaa kus-
tannusvaikuttavuuden ja -hyödyn arvioimiseen. 

MIKA PAAVOLA
LT, vastuututkija
HYKS, Töölön sairaala
mika.paavola@hus.fi

 Tutkimus toteutetaan satunnaistettuna prospek-
tiivisena sokkoutettuna hoitokokeena. Tampereen 
Hatanpään sairaalassa ja HYKS:in Jorvin sairaa-
lassa. Tutkimukseen valitaan sairaaloiden ortopedi-
selle poliklinikalle lähetteellä tulevat 210 potilasta 
(70 henkilöä/ryhmä). Tutkimukseen valitut satun-
naistetaan kolmeen ryhmään. Ryhmässä 1 potilas 
saa konservatiivisen hoidon, fysioterapeutin ohjaa-
man olkapään toiminnallisen kuntoutuksen lihas-
voima ja -tasapainoharjoitteineen yleisesti hyväksy-
tyillä harjoitusmenetelmillä. Ryhmässä 2 potilaalle 
tehdään pelkkä olkanivelen tähystys. Ryhmässä 3 
potilaalle tehdään tähystyksen lisäksi ahtautuneen 
tilan avarrusleikkaus. 
 Satunnaistaminen leikkausryhmiin tehdään, kun 
potilas on jo nukutettu; potilaan arvioon hoitotu-
loksesta ei pääse vaikuttamaan tietoisuus kumpaan 
kirurgiseen ryhmään hän kuuluu. 
 Seurantakäynneillä potilaat tutkii kaksi riippu-
matonta ja sokkoutettua tutkijaa 6 kuukautta ja 2 
vuotta hoidon aloittamisen jälkeen. Seurantahaastat-
telut ovat 3 ja 24 kuukautta hoidon aloittamisen jäl-
keen. Tutkimuskäyntien yhteydessä mitataan poti-
laan tyytyväisyys hoitoon, olkakipu, elämänlaatu ja 
objektiivinen toimintakyky. Lisäksi selvitetään hoi-
don kustannusvaikuttavuus. 
 Tutkimuspotilaiden kerääminen on aloitettu 
syyskuussa 2005 ja aineisto valmistuu seuranta-ajan 
jälkeen vuoden 2009 loppuun mennessä. Tutkimuk-
seen on saatu rahoitusta Jorvin sairaalan tutkimus-
säätiöltä, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin EVO-
rahoituksesta ja FinOHTAlta. Tutkimuksen tulokset 
julkaistaan kansainvälisissä tutkimussarjoissa.

SATUNNAISTETTU KONTROLLOITU TUTKIMUS

Tutkimusryhmän kokoonpano:
MIKA PAAVOLA, LT, HYKS, Töölön sairaala
TEPPO JÄRVINEN, dosentti, Tampereen yliopisto ja  
 Hatanpään sairaala
ANTTI MALMIVAARA, dosentti, FinOHTA
PEKKA PAAVOLAINEN, professori, Sairaala Orton
KALEVI HIETANIEMI, LT, HYKS, Jorvin sairaala
TIMO JÄRVELÄ, LT, Tampereen yliopisto ja 
 Hatanpään sairaala
SIMO TAIMELA, dosentti, DBC ja Helsingin yliopisto
HARRI SINTONEN, professori, FinOHTA
MIKAEL SALMELA, LL, Tampereen yliopisto ja
  Hatanpään sairaala
JYRKI SALMENKIVI, LL, HYKS, Jorvin sairaala
JUHA KALSKE, LL, HYKS, Jorvin sairaala
MARKKU JÄRVINEN, professori, TAYS/Kirurgian
  klinikka ja Tampereen yliopisto
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Näytön kielioppia hiotaan selkeämmäksi

Tiedonhakijaa koetellaan myös netissä

Norjalainen tutkimus selvitti, miten ensikertalai-
set suoriutuivat Internetissä Cochrane-kirjaston käy-
töstä ja heille etukäteen annetuista hakutehtävistä.Tut-
kimushenkilöinä oli neljä kliinistä työtä tekevää lää-
käriä, yksi potilasjärjestön edustaja ja kaksi sairaala-
hallinnossa toimivaa henkilöä. Jokainen käytti sään-
nöllisesti työssään tietokonetta. Tutkimuksen johtaja 
oli paikalla ja antoi tarvittaessa neuvoja. Koko tilanne 
sekä videoitiin että äänitettiin.
 Kukaan tutkimushenkilöistä ei onnistunut yksin 
suorittamaan annettuja tehtäviä, vaan jokainen 
tarvitsi apua. Osa ei edes löytänyt Cochrane-
kirjastoa. Osa ei kyennyt liikkumaan tietokannassa. 
Hakutoimintoja ei osattu käyttää. Cochrane-
yhteisön ja Wiley-kustantamon suhteet jäivät 

tutkimushenkilöille epäselviksi; useimmat epäilivät 
Cochranen olevan Wileyn ohjauksessa. Tätä ajatusta 
lisäsi se, että Cochrane-kirjastossa HOME-toiminta 
heitti käyttäjän Wiley-kustantamon kotisivulle. 
Kirjastoa pidettiin mahdollisesti hyödyllisenä, mutta 
vaikeakäyttöisenä. Kaikki tutkimushenkilöt tulkitsivat 
vaikeuksiensa johtuvan omista puutteellisista 
taidoistaan, ei tietokannan huonosta käytettävyydestä.

Rosenbaum S. How accessible is the Cochrane Library for 
health professionals with little or no previous knowledge 
of the site? Poster.

EILA SAILAS
Tutkija, LT
Mielenterveysryhmä/Stakes
eila.sailas@stakes.fi

Cochrane-katsausten tiivistelmissä ja johtopää-
telmissä käytetään yleisesti harhaanjohtavia 

ja jopa virheellisiä ilmaisuja. Helpointa on kertoa 
hyvistä tuloksista; selkeistä vaikuttavuuseroista ryh-
mien välillä, yhtäpitävästi monessa hyvässä alkupe-
räistutkimuksessa. 
 Selvästi vaikemapaa on ilmaista selkeästi tilanne, 
jolloin hoidon A paremmuudesta hoitoon B nähden 
ollaan epävarmoja, tai siitä ei ole tutkittua tietoa, tai 
tutkimukset toistuvasti ja yhdenmukaisesti osoittavat, 
että paremmuuseroa hoitojen välillä ei ole. Hyvin 
usein tällaisissa tilanteissa sanotaan ykskantaan, että 
hoidon A vaikuttavuudesta ei ole näyttöä. 

EPÄTARKKAA ILMAISUA VOI VÄLTTÄÄ

Lukijalle kannattaa antaa mahdollisuus yrittää 
ymmärtää, kuinka paljon tutkimuksia ja minkä suun-
taisia tuloksia niissä on. Jos aiheesta on muutamia 
hyviä tutkimuksia, mutta niiden tulokset ovat risti-
riitaisia, tämä kannattaa kertoa tyyliin: toisissa tutki-
muksissa hoito A on selvästi parempi ja toisissa taas 
hoito B. On myös parempi sanoa, että aiheesta ei 
ole alkuperäistutkimuksia kuin todeta, että aiheesta 
ei ole näyttöä. 
 Jos aiheesta on useampia hyviä tutkimuksia ja ne 
yhdenmukaisesti osoittavat, että hoitojen vaikutta-
vuus on samansuuruinen, voidaan huoleti sanoa, että 
hoito A on samanveroinen kuin B. Tässä tilanteessa 
näkee usein sanottavan, että hoidon A paremmuu-
desta ei ole näyttöä, mikä ei lainkaan pidä paikkansa. 
Näyttöä on vaikka kuinka paljon! 

NÄYTTÖÄ MONEEN MAKUUN

Työpajan toinen opetus oli, että vaikka laatusanoja 
käytetään yleisesti näytön asteen ilmoittamisessa, nii-

Hoitosuositusten ja katsausten tekijät ovat huomanneet, kuinka suuresti suositus- 
ja väitelauseiden sanavalinnat muokkaavat niistä tehtyjä tulkintoja.  Cochrane-
kokouksen kielioppi-työpajassa pohdittiin selkeän ilmaisun ominaisuuksia.

den merkitys jää yleensä lukijalle 
epäselväksi. Esimerkiksi lause: hoito A:n vaikuttavuu-
desta on kohtalaista näyttöä. Mitä tuo kohtalainen 
näyttö on? Tarkoittaako se, että hoito A on hyvä vai 
pitäisikö väitteeseen suhtautua epäluuloisesti? 
 Cochrane-katsausten johtopäätöksistä poimittiin 
lauseita, joissa ilmaistiin tutkimustulosten takana ole-
van näytön vahvuutta. Paperiliuskoille kirjoitetut eng-
lanninkieliset lauseet jaettiin työpajalaisille, yksi kul-
lekin. Puheenjohtaja aloitti huutokaupan sanomalla 
”no evidence” ja usutti yleisöä ylittämään tarjouksen. 
 Ensimmäinen korotti hieman sanomalla varovasti 
”low level evidence”, seuraava huusi: ”Limited evi-
dence”.  ”Insufficient evidence”, ehdotti seuraava ja 
se hyväksyttiin korotettuna tarjouksena. ”Little evi-
dence”, ”some evidence”, nyt oltiin jo plussan puo-
lella. ”Moderate evidence”, ”reasonable evidence”, 
”sufficient evidence” heitettiin kehiin peräjälkeen. 
“Suitable evidence” sai porukan mietteliääksi, sit-
ten joku pisti paremmaksi: “Convincing evidence”. 
Seuraava heti nokitti: “Good evidence”. “Growing 
evidence” sai aikaan pään puistelua, kunnes joku 
paukautti ”strong evidence”. Kaikkien yllätykseksi 
takariviltä tuli vielä ”better ja stronger evidence”, 
joka kopautettiin kolmasti huipputarjoukseksi. 

IRIS PASTERNACK
iris.pasternack@stakes.fi

Cochrane
YHTEISTYÖ

Cochrane-verkoston 13. kollokvio 
järjestettiin Melbournessa 22.–26. lokakuuta.  
Kollokvion ohjelmassa on luentoja, työpajoja ja 
posteriesityksiä. 



19

  6/2005 FinOHTA

Sähköisen päätöksenteon 
tukea lääkärille

Hoitosuositukset eivät vaikuta riit-
tävästi kliinikoiden hoitokäytän-
nöihin, todetaan Uudessa-Seelan-
nissa tehdyssä tutkimuksessa. Yhä 
laadukkampi hoito onnistuu, kun 
hyödynnetään jo olemassa olevia 
terveydenhuollon rakenteita. Säh-
köinen päätöksentuki yhdistettynä 
potilaiden hoitamiseen tai klii-
niseen tietojärjestelmään tarjoaa 
mahdollisuuksia jakaa tietoa 
rutiininomaisesti.
 Tutkijaryhmä kehitti sähköi-
sen päätöksentuen työkalun (elec-
tronic Decision Support tool, eDS) 
käyttöä potilaan hoitotapahtuman 
yhteydessä. eDS-työkalun suunnit-
telussa olivat esimerkkeinä sydän- 
ja verisuonisairauksien ja tyypin 
2 diabeteksen hoitosuositukset. 
Lisäksi kuvailtiin hoitosuositus-
ten lähtökohtia, määriteltiin niiden 
puutteet ja toiminnan kriittiset 
tekijät sekä luotiin sääntöjä yhte-
nevälle päätöksenteolle. Sähköinen 
päätöksentuki on tehokas työkalu, 
joka edelleen vaatii kehittämistä. 
Tärkeää on huomioida lääkärin 
työn sujuvuus ja siitä saatava hyöty.

Harrison J ym.: Implementing best 
practice guidelines through compu-
terized decision support: providing 
meaningful tools for cardiovascular 
risk and diabetes management. Oral 
abstract.

Paikkatietoja tallennetaan 
myös trial-rekisteriin
Hyvä katsaus tarvitsee myös ajan-
tasaisen ja kattavan tutkimusre-
kisterin. Erityyppisten tutkimus-
ten kattavuuteen saadaan aivan 
uudenlainen näkökulma, kun tut-
kimusten tekopaikkoja tarkas-
tellaan karttaohjelman avulla. 
Cochrane HIV/AIDS Collaborative 
Review (CRG) -ryhmä on kehittä-
nyt tutkimusrekisterin, jossa tie-
toja voidaan tarkastella karttaso-
velluksessa (Geographic Informa-
tion System, GIS).
 Tutkimusten haussa käytet-
tiin Web-tutkimustietokantojen  
perinteisiä hakumenetelmiä. Leh-
tiartikkelit ja konferenssijulkai-
sut haettiin käsin. Tutkimusten 
maantieteelliset koordinaatit syö-
tettiin osaksi trial-rekisteriä. Koo-
tut tiedot vietiin ArcGIS-kartta-
ohjelmaan. 
 Kaikkiin vuoden 2003 tutki-
muksiin (401 kpl) liitettiin tie-
toja kyseisen trialin karttakoor-
dinaateista. Tutkimusten alueelli-
sen jakautumisen lisäksi sovellus 
mahdollistaa yksityiskohtaisten 
kenttätietojen tarkastelun (sample 
size, intervention type, database 
source). Sovellus voidaan helposti 
liittää mihin tahansa tutkimus-
rekisteriin. Karttaominaisuuden 
käyttöä tulisikin laajentaa erityi-
sesti osana trial-rekistereitä. 

Bushgeeth K ym.:  Mapping trials: 
the HIV/AIDS trials register leads the 
way to GIS Mapping. Oral abstract.

Arkipäivän kysymykset 
jäävät avoimiksi
Hoitojen vaikuttavuuden tutki-
muksen taustalla on usein kau-
pallisia tai puhtaasti akateemisia 
motiiveja. Sekä potilaille että klii-
nikoille merkittävät arkielämän 
kysymykset voivat jäädä vaille vas-
tauksia. Esimerkiksi polviartroo-
sia hoitavat henkilöt tarvitsevat 
työnsä tueksi tutkimuksia kirur-
giasta ja potilasohjauksesta, mutta 
pääosa tehdystä tutkimustyöstä 
liittyy farmakologiaan. 
 James Lind Alliance on Ison-
Britannian lääkäriliiton, potilas-
yhdistyksen ja James Lind Libra-
ryn yhteinen projekti. Tavoitteena 
on nostaa esille kysymyksiä, joi-
hin potilaat ja kliinikot todella 
tarvitsevat vastauksia. Näin vai-
kutetaan tutkimuksen suun-
tautumiseen, mahdollisesti sen 
rahoitukseen ja informoidaan 
suurta yleisöä tutkimustarpeista. 
Yhdeksi työkaluksi on perustettu 
Database of Uncertainties about 
the Effects of Treatments DUETs, 
joka toimii verkko-osoitteesta 
www.duets.nhs.uk. 
 DUETs-tietokannassa julkais-
taan potilaiden ja kliinikoiden 
esittämiä kysymyksiä, joihin ei 
löydy vastausta luotettavista jär-
jestelmällisistä katsauksista. 
 Tietokannan pilottiversioon 

Cochrane-yhteistyö 
on maailmanlaajuinen 
ei-kaupallinen verkosto, jonka 
tehtävänä on auttaa tekemään 
hyvin perusteltuja päätöksiä 
terveydenhuollon tarpeisiin. 
Yhteistyöverkosto tuottaa, 
ylläpitää ja levittää järjestel-
mällisiä katsauksia lääketie-
teellisten toimenpiteiden 
vaikuttavuudesta. 
Lisätietoja verkko-osoitteessa: 
www.cochrane.org

Ingram

on kerätty kysymyksiä astmasta. 
Jo ne osoittavat, että potilailla on 
kysymyksiä, joihin ei osata vas-
tata ja joita ei ehkä ole koskaan 
ajateltukaan tutkia. Onko nukku-
misasennolla merkitystä yöllisten 
astmakohtausten esiintymiseen? 
Kyseessä on astmaatikolle jokail-
tainen ongelma, mutta se ei kiin-
nosta lääketehtaita ja eikä sen rat-
kaisemalla ehkä saa dosentuuria.

Chalmers I. Doing the right reviews: 
how we ensure our reviews bring 
about answers to important ques-
tions? Plenary session.

EILA SAILAS

MARKO EKQVIST NIINA KOVANEN
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TOIMENPITEET

Kylmähoito estää 
hiustenlähtöä
Nedkylning av hårbotten för att 
förhindra håravfall i samband med 
cytostatikabehandling. SBU Alert 
Rapport 6, 2005. www.sbu.se/Filer/
Content0/publikationer/3/SBU_Alert_
Nedkylning_av_harbotten_for_att_
forhindra_haravfall_i_samband_med_

cytostatikabehandling_200506.pdf

Monien syövän hoidossa käytettä-
vien solumyrkkyjen sivuvaikutuk-
sena on hiustenlähtö. Vaikka hiuk-
set kasvavatkin takaisin myöhem-
min, on väliaikainen kaljuus tai 
harvahiuksisuus potilaiden mie-
lestä ikävä haitta. Päänahan viilen-
nys kylmämyssyllä solumyrkkyhoi-
don aikana voi vähentää hiusten-
lähtöä.
 Ruotsalaiset ovat tehneet pika-
arvion kylmähoidon vaikuttavuu-
desta. Kuudessa satunnaistetussa 
tutkimuksessa oli mukana kaikki-
aan parisataa potilasta, joista puo-
lella päänahan lämpötila laskettiin 
myssyllä alle 23 asteen. Viilennys 
aloitettiin vähintään puoli tuntia 
ennen solumyrkyn suoneen anta-
mista ja sitä jatkettiin tiputuksen 
loputtua 30–90 minuuttia. Hiukset 
pysyivät päässä lähes puolella kyl-
mämyssyä käyttäneistä, mutta vain 
kymmenesosalla verrokeista. 
 Hoidon vaarana on syövän etä-
pesäkkeiden ilmaantuminen pää-
nahkaan. Vaaran suuruutta ei tois-
taiseksi tunneta. Syyksi arvellaan, 
että hiuspohjaan vaeltaneet syö-
päsolut jäävät rauhassa kasvamaan. 
Samasta syystä hoitoa ei suositella 
lainkaan verisyövissä. Jotkut poti-
laista palelevat ja saavat päänsär-
kyä, varsinkin jos käytetään alle 15 
pakkasasteen viilennettyjä myssyjä. 
 Ruotsissa arvioitiin olevan 
vuosittain parituhatta potilasta, 
joilla solumyrkkyhoito voi aiheut-
taa hiustenlähdön. Kun hoito pitää 
antaa aina solumyrkkyhoidon yhte-

DIAGNOSTIIKKA

Syke kertoo myös
mielenterveydestä
Hailey D. Circadian Heart Rate 
Monitoring for Psychiatric Diagno-
sis. CCOHTA, Emerging Technology 
List, 2005. https://www.ccohta.ca/pub-
lications/pdf/152_No29_circadian_

heartrate_etech_e.pdf 

Mielenterveysongelmien diag-
nosointi perustaa kliinisiin havain-
toihin ja potilaan omiin, siis sub-
jektiivisiin kuvauksiin. Australia-
laisyritys on kehittänyt laitteen, 
joka tuottaa objektiivisia suureita 
helpottamaan psykiatristen saira-
uksien diagnosointia. Uutuusko-
jetta voidaan myös hyödyntää vaik-
kapa arvioitaessa lääkehoidon vai-
kutusta.
 Laite kerää ja tallentaa infor-
maatiota tutkittavan sydämen syk-
keestä sekä fyysisestä vireysti-
lasta rintakehän iholle kiinnitettä-
vien elektrodien kautta. 24 tunnin 
sisällä koottu tieto käsitellään tieto-
kannassa, ja diagnostinen raportti 
valmistuu hoitavan lääkärin käyt-
töön 2–3 vuorokaudessa. Vuonna 
2003  raportti maksoi noin 60 
euroa. 
 Psyykkisen voinnin ja sydä-
men vuorokautisen syketaajuuden 
vaihtelun välillä on osoitettu ole-
van yhteys, mutta australialaisen 
laitteen ja raportoinnin kliinisestä 
käytöstä ei vielä ole julkaistu tie-
teellisesti vakuuttavaa tietoa. Järjes-
telmän hyöty ja tehokkuus psykiat-
risissa tutkimusrutiineissa on vielä 
osoittamatta. 

HELENA TUKIA

LAITTEET

Äkillinen vatsakipu 
paikantuu ultralla 
Vauth C ym.: Sonographic diagno-
sis of ’acute abdomen’ in children 
and adults. DIMDI (Deutsches 
Institut fur Medizinische Doku-
mentation und Information). HTA 
Report, 2004. http://gripsdb.dimdi.
de/de/hta/hta_berichte/hta084_
bericht_de.pdf

Akuutti vatsakipu kuuluu kolmeen 
yleisimpään käyntisyyhyn ensiapu-
poliklinikalla. Vaiva vaatii välittö-
män diagnoosin, sillä hoitamatto-
mana se voi olla hengenvaarallinen. 
Akuutin vatsakivun diagnosoin-
nissa ultraäänitutkimus on tärkeä 
menetelmä, kun tehdään erottelu-
diagnoosi, esimerkiksi diagnosoita-
essa akuutti umpilisäkkeen-, sappi-
rakon- tai haimatulehdusta. Muina 
tutkimusmenetelminä käytetään 
kliinistä tutkimusta, röntgentutki-
muksia, tähystystä ja kirurgiaa. 
 Saksalainen arviointiyksikkö 
DIMDI selvitti ultraäänen käyttöä 
aikuis- ja lapsipotilaiden diagno-
soinnissa. Lisäksi arvioitiin mene-
telmän kustannusvaikuttavuus. 
Kirjallisuushaku tehtiin vuosilta 
1990–2003.  Yhtään satunnaistettua 
tutkimusta ei löydetty. 
 Ultraäänitutkimus on lääketie-
teellisesti ja taloudellisesti vaikut-
tava menetelmä akuutin vatsaoi-
reen diagnosoinnissa. Se voi vähen-
tää väärien negatiivisten ja  positii-
visten tulosten osuutta sekä nopeut-
taa diagnoosin tekoa. Tutkimuksen 
heikkoutena tuotiin esille tulosten 
sensitiivisyyden vaihtelu, joka voi 
johtua mm. lääkärin kokemuksesta. 
Tutkijoiden mukaan aikuispotilailla 
ultraäänitutkimus tulee ottaa huo-
mioon varteenotettavana menetel-
mänä muiden tutkimusten ohella. 
Lapsipotilaille he suosittelevat ult-
raääntä perustutkimuksena. 

ULLA SAALASTI-KOSKINEN

ydessä, tulisi kylmämyssyhoito 
antaa noin 12 000 kertaa vuodessa. 
Hoidon kustannuksia suhteessa 
peruukin hintaan ei toistaiseksi ole 
arvioitu. 

MARJUKKA MÄKELÄ
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Tarkkuutta eturauhas-
syövän diagnoosiin
Eichler K. ym.: Diagnostic value of 
systematic prostate biopsy methods in 
the investigation for prostate cancer. 
CRD, Report 28, 215, 2005. www.york.

ac.uk/inst/crd/pdf/report29.pdf

Eturauhassyöpää epäillään kohon-
neen PSA-arvon tai rektaalitut-
kimuksen löydösten perusteella. 
Yleensä eturauhasesta otetaan lisää 
kudosnäytteitä tarkempaa diag-
noosia varten. 

 Kuuden näytteen menetelmä 
on ollut käytössä useita vuosia, 
mutta viimeaikaiset tutkimukset 
ovat osoittaneet, että se jättää 10–30 
prosenttia syövistä havaitsematta. 
Niinpä on ehdotettu monia uusia 
käytäntöjä, joissa näytteiden määrä 
liikkuu 6–32 välillä ja näytteenotto-
paikat vaihtelevat.
 Isossa-Britanniassa verrattiin 
käytössä olevien menetelmien tark-
kuutta eturauhassyövän toteami-
sessa. Järjestelmälliseen katsauk-
seen kelpuutettiin 87 tutkimusta, 
joihin oli osallistunut yli 20 000 
miestä. Kuuden näytteen menetel-
mällä saatiin huonompi toteamis-
tarkkuus kuin laajemmilla järjes-
telmillä; mitä useampia näytteitä 
otettiin, sitä parempi tarkkuus saa-
tiin. Lisänäytteiden ottopaikalla oli 
suuri merkitys.
 Toimenpiteen haitoista poti-
laalle löytyi vain vähän tietoa.  
Menetelmät, joissa otettiin 6 ja 12 
näytettä, eivät tässä suhteessa eron-
neet toisistaan. Laajempien järjes-
telmien osalta haittavaikutukset 
olivat epäselviä.
 Jos monimutkaisempia mene-
telmiä otetaan käyttöön, on huo-
lehdittava täydennyskoulutuksesta 
ja laadunvarmistuksesta. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä potilaan 
kivunlievitykseen. Myös väärien 
positiivisten tulosten määrä saattaa 
kasvaa. 

EVA KIURA

SEULONTA
Kuva-analyysi 
kohdunkaulansyövän 
seulonnassa 
Willis BH ym. Cervical screening pro-
grammes: can automation help? Evi-
dence from systematic reviews, an 
economic analysis and a simulation 
modelling exercise applied to the UK. 
NCCHTA, Health Technology Assess-
ment, NHS R&D HTA Programme, 
2005; 9(13). http://www.hta.nhsweb.

nhs.uk/fullmono/mon913.pdf

Kohdunkaulan syövän ilmaantu-
vuutta ja sen aiheuttamaa kuollei-
suutta on pystytty vähentämään 
tehokkailla seulontaohjelmilla, 
mutta kustannukset ovat olleet 
korkeat. Brittiraportissa arvioi-
daan seulontanäytteiden tarkas-
tuksessa käytettävän automaat-
tisen kuva-analyysin vaikutuk-
sia ja kustannuksia. Kuva-analyy-
sissä solunäytteestä otetaan digitaa-
likuva, josta tietokoneohjelma tun-
nistaa epätyypillisten solujen sijain-
nin tiedoksi näytettä katsovalle 
ammattilaiselle. 
 Kustannusvaikuttavuuden arvi-
ointia varten tutkijat kehittivät 
yksityiskohtaisen tapaussimulaa-
tiomallin, jota ei kuitenkaan käy-
tetty lopullisessa arvioinnissa siinä 
ilmenneiden puutteiden vuoksi.
 Kävi ilmi, että laadukasta perus-
tutkimusta on hyvin vähän. Julkai-
semattomien tutkimusten tulokset 
olivat selvästi heikompia kuin jul-
kaistujen; julkaisuharha vääristää 
käsitystä vaikutuksesta. Kaikki tut-
kimukset oli tehty laitteilla, jotka 
olivat jo poistumassa markkinoilta. 
Automaattinen kuva-analyysi 
vähentää selvästi näytteen keski-
määräistä tutkimisaikaa, joten sen 
käyttöönotto saattaa olla kustan-
nusvaikuttavaa. Tutkijat eivät voi 
suositella menetelmää; näyttö kuva-
analyysin luotettavuudesta oli usein 
riittämätöntä.

MAIJA SAIJONKARI

KUNTOUTUS

Kotikuntoutus motivoi 
aivohalvauspotilasta
Hjemmetræning af patienter med 
apopleksi - En medicinsk teknolo-
givurdering. Center for Medicinsk 
Metodevurdering, 2005. http://
www.sst.dk/publ/publ2005/cemtv/
hjemmetraening/hjemmetraening_
apopleksi.pdf

Tanskassa noin 5 000 aivohalvaus-
potilasta hyötyisi kotona tapahtu-
vasta kuntoutuksesta. Määrä on 
puolet uusista aivohalvauspotilaista. 
Samalla vältettäisiin noin 500 huo-
noa hoitotulosta eli laitoshoitoja 
tai kuolemia. Yhteiskunta säästäisi 
arviolta 2–9 miljoonaa euroa. 
 Tanskassa kotikuntoutusta teh-
dään moniammatillisesti. Lää-
käri päättää potilaan soveltuvuu-
den kotikuntoutukseen 72 tunnin 
tai viimeistään viikon kuluessa, kun 
potilas on saapunut erikoissairaan-
hoitoon. Fysioterapeutti arvioi tar-
vittavat asunnonmuutostyöt. Kun-
toutustiimi ottaa yhteyden poti-
laan tarvitsemiin terapeutteihin ja 
liukuva siirtyminen avoterveyden-
huoltoon varmistetaan siirtymis-
sopimuksella. Avopuolen fysiotera-
peutit seuraavat potilaan toiminta-
kykyä kuuden kuukauden kuluttua. 
 Järjestelmällisessä katsauksessa 
löytyi 6 satunnaistettua tutkimusta 
yhteensä 994 potilaalla, joissa koti-
kuntoutusta oli verrattu sairaa-
lahoitoon. Mukaan otettiin myös 
kahden tanskalaisen kotikuntou-
tusprojektin tulokset. Kotikuntou-
tus vähensi sairaalassaoloaikaa 11 
päivällä ja huonojen hoitotulosten 
määrä laski 16 prosenttiin, kun läh-
töprosentti oli 28. Kotikuntoutus 
paransi selviytymistä tavanomai-
sissa kotiaskareissa.  Yksilöllisesti 
suunniteltu ja toteutettu kotikun-
toutus vahvisti potilaiden motivaa-
tiota kuntoutumiseen. 

HEIDI ANTTILA
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UUTISET

Fysioterapeuteille valmistellaan suosituksia
Fysioterapeutit osallistuvat monien tautien hoi-
toon. Fysioterapeuttiliitto kävi kesäkuussa 2005 läpi 
21 Käypä hoito -suositusta, joiden arvioitiin otsikon 
perusteella koskevan myös fysioterapeutteja. Aino-
astaan nivelreuman ja selkäydinvamman hoitosuo-
situksissa kuvattiin fysioterapian menetelmät ja nii-
den annostelu. Suuressa osassa oli maininta fysiote-
rapiasta tai fysioterapeuttisesta menetelmästä, esi-
merkiksi kävelyharjoituksista tai liikehoidosta. Kuu-
dessa hoitosuosituksessa (esim. Crohnin tauti, depres-
sio, keuhkosyöpä ja kohonnut verenpaine) ei mainittu 
fysioterapiaa tai siihen kuuluvia menetelmiä lainkaan. 
 Fysioterapeuttiliitossa on vuodesta 2004 toimi-
nut työryhmä, jonka tehtävänä on luoda verkostoja 
ja saada alkuun tutkittuun tietoon perustuvien fysio-
terapiasuositusten laatiminen. Yhteistyötä tarvitaan 
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslai-
tosten välillä, jotta tiedon kokoamisesta kiinnostu-
neet ja sen soveltamisesta vastaavat tahot hyötyisi-
vät. FinOHTA antaa menetelmätukea vaikuttavuus-
tiedon järjestelmälliseen kokoamiseen ja kustannus-
vaikuttavuuden selvittämiseen. Muutamassa Käypä 
hoito -ryhmässä työskentelyyn osallistuu myös 
fysioterapeutteja. Pohjoismaisten fysioterapeuttiliit-
tojen yhteistyöstä suositusten laatimiseksi sovittiin 
viime keväänä. HA

Koonnut Kerttuli Korhonen

Lähde pulppuaa finohtalaisille
FinOHTAssa toimii Lähde, joka on raporttien lähde-
aineistojen tallennukseen, muokkaamiseen ja selai-
luun kehitetty selainpohjainen verkkosovellus. Tieto-
kanta palvelee kaikkia FinOHTAn hankkeissa työs-
kenteleviä. Lähteestä voi vaikkapa tarkistaa, onko 
jokin dokumentti jo aiemmin hankittu ja mihin se 
on arkistoitu. 
 EndNote-ohjelmalla tallennetut viitteet voidaan 
siirtää Lähde-tietokantaan selainpohjaisen käyt-
töliittymän avulla. Lähde sisältää viitetiedot myös 
FinOHTAn sisäisistä hankkeista ja raporteista sekä 
tuottaa viitearkiston hallintaan tarvittavat ajantasai-
set luettelot, esimerkiksi turvaa elektronisen aineis-
ton säilymisen viittauspäivän mukaisena. Lähde on 
ennen kaikkea FinOHTAn raporttien lähdearkis-
ton hoitajan työkalu. Viitetiedot voidaan siirtää suo-
raan tutkijan EndNotesta tietokantaan. Tarvittavat 
tulosteet, esimerkiksi arkisto- ja hankeluettelot, saa-
daan vaivattomasti ja vapaatekstihaku toimii tekijä-, 
otsikko- ja asiasanakentissä. 
 Lähde-työryhmään kuuluivat Pia Pörtfors (kirjas-
toammatillinen suunnittelu), Marko Ekqvist (systee-
misuunnittelu), Oskari Saarekas (websuunnittelu ja 
-ohjelmointi) ja Riitta Grahn (ryhmän vetäjä). RG

Seminaari sikiöseulonnoista:
Valtakunnalliset suositukset tarpeeseen
Sikiöseulontojen alueellinen keskittäminen ja val-
takunnallinen seulontasuositus ovat keskeisimmät 
parannusehdotukset, joita alan asiantuntijat esittivät 
sikiön poikkeavuuksien seulontaseminaarissa Helsin-
gissä. Nyt on päätettävä, mitä seulontoja tarjotaan 
valtakunnallisesti.
 Nykyinen seulontakäytäntö on kirjava, epäyhte-
näinen ja perheiden kannalta monin tavoin hankala. 
FinOHTAn raportissa analysoitiin nyky-tilannetta ja 
esitettiin kysymyksiä. FinOHTAn ja sosiaali- ja ter-
veysministeriön seulontatyöryhmän seminaari jatket-
tiin ”hedelmällistä terveyspoliittista keskustelua” ja 
pohdittiin ratkaisuja. 
 Yleisö sai ratkaistavakseen monia vaikeita kysy-
myksiä: Onko perusteltu seuloa poikkeavuutta, 
jota ei voida hoitaa ja joka useimmiten johtaa kes-
kenmenoon tai vastasyntyneen kuolemaan? Seu-
lotaanko poikkeavuutta, jota hoitamalla voidaan 
merkittävästi parantaa syntyvän lapsen ennustetta? 
Pitäisikö perheen saada valita seulonta-ajankohta? 
Minne rakennepoikkeavuuksien ultraääniseulonta-
tutkimukset tulisi keskittää? Tulisiko yksityisesti teh-
täviä seulontoja sallia?
 Sikiöseulontojen tilanne ei ole kirjava vain Suo-
messa. Seulonta- ja raskauden keskeyttämisen käy-
tännöt vaihtelevat eri puolella Eurooppaa. KK

Diagnostiset tutkimuksia toimitetaan 
Cochrane-kirjastoon
Cochrane-yhteistyössä on vuosia keskitytty ehkäise-
vien, hoitavien tai kuntouttavien toimien vaikutta-
vuutta selvittävien tutkimusten kokoamiseen. 
Nyt myös diagnostisista tutkimuksista on alettu 
tehdä Cochrane-katsauksia. 
 Diagnostinen järjestelmällinen katsaus vaatii teki-
jältään eri menetelmien osaamista kuin hoitokokei-
den kokoaminen. Katsausten teon tueksi on valmis-
teilla seuraavaa:
• Diagnostisten järjestelmällisten katsausten ohjeet 
saadaan erillisenä kappaleena katsaustentekijöiden 
käsikirjaan ensi vuoden loppupuolella. Käsikirja löy-
tyy osoitteesta www.cochrane.org/resources/hand-
book/index.htm.
• Katsausten tekemisessä käytettävä RevMan-tie-
tokoneohjelma sisältää nyt jo testivaiheessa olevan 
Littenberg-Moses -regressiomenetelmän meta-ana-
lyysin tekijöiden käyttöön. 
• Käynnissä on 13 pilottikatsausta diagnostisista 
tutkimuksista, kaikki varsin alkuvaiheessa.
• Menetelmiä kehittävä ryhmä, Screening and 
Diagnostic Methods Group, on laatimassa omia 
verkkosivuja.
• Pohjoismainen Cochrane-keskus järjestänee kou-
lutusta aiheesta, kunhan käsikirjan diagnostiikkaosio 
ensin valmistuu. IP
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PALVELUKORTTI

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

LUKIJA PA L AU T E 6 / 2 0 0 5

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)

TI L AUS

KIRJAUUTUUS:
Näyttöön perustuva sosiaalityö
Näyttöä vaikuttavuudesta haetaan myös sosiaalitie-
teissä. Kun lääketieteessä puhutaan EBM:stä (Evi-
dence-Based Medicine), on sosiaalitieteiden vas-
taava termi EBPP (Evidence Based Policy and Prac-
tice). Uutuusjulkaisussa suomalaistutkijat kirjoit-
tivat sosiaalityön realistisen arvioinnin ensimmäi-
sistä askeleista. Miksi jokin interventio vaikuttaa? 
Mikä linkittää sosiaalityön ammattilaisen työn ja 
asiakkaan elämäntilanteen? Realistisen evaluaation 
tavoite on kehittää tulevaa työtä. Monipuolinen 
tuki, koulutus ja uuden oppiminen ovat menetel-
miä, jotka mahdollistavat sosiaalityön arvioinnin.

Sommerfeld P. (toim.) Evidence-based social work. 
Towards a new professionalism? Peter Lang AG, 2005.

Suomalainen presidentti GINiin
Hoitosuositusorganisaatioiden yhteisjärjestön GINin 
uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu 
tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä. Vuoden 
2006 teemoina ovat verkkosivuston uudistaminen 
ja hallitusrakenteen kehittäminen. Guidelines 
International Network, GIN on kansainvälinen 
yhteistyöverkosto, johon kuuluu 53 hoitosuosituksia 
tuottavaa organisaatiota 27 eri maasta. Lisätietoja 
verkko-osoitteessa www.g-i-n.net. 

IMPAKTIn erikoisnumeroita tiedossa
IMPAKTI-lehden vuoden 2006 ensimmäisen nume-
ron teemana on valtakunnallinen Teknologioiden 
hallittu käyttöönotto -hanke. Hankkeen projekti-
päällikkönä toimii dosentti Minna Kaila. IMPAKTIn 
numero 2/2006 on englanninkielinen ja se on eri-
tyisesti suunnattu kansainvälisille yhteistyökumppa-
neille. Lehdessä esitellään monipuolisesti FinOH-
TAn arviointihankkeita ja tiedonvälityksen uusia 
haasteita. KK
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RYHMÄPÄÄLLIKKÖ

Marjukka Mäkelä 
LKT, M.Sc., yleislääketieteen erikois-
lääkäri 
tutkimusprofessori (09) 3967 2290

RYHMÄSIHTEERI

Terhi Ilonen
yo-merkonomi, THS
yksikön sihteeri (09) 3967 2297

Heidi Anttila 
TtM, ft 
suunnittelija (09) 3967 2687
Ilona Autti-Rämö 
LKT, lastenneurologian erikoislääkäri 
asiantuntijalääkäri (09) 3967 2284
Riitta Grahn
FK
informaatikko (09) 3967 2164
Kerttuli Korhonen
VTM, MTi
toimitussihteeri (09) 3967 2285

Niina Kovanen  
TtM, esh
kehittämispäällikkö (09) 3967 2298
Pekka Kuukasjärvi
dos., LT, thorax- ja verisuonikirurgian 
erikoislääkäri
asiantuntijalääkäri 0400 676 138
Pia Kärki
yo-merkonomi
toimistosihteeri (09) 3967 2395
Kristian Lampe 
LL
viestintälääkäri (09) 3967 2180
Antti Malmivaara 
dos., LKT, fysiatrian erikoislääkäri 
ylilääkäri (09) 3967 2286
Iris Pasternack 
LL, työterveyshuollon erikoislääkäri
Cochrane-yhdyshenkilö 041 4545 047
Ulla-Maija Rautakorpi  
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
projektipäällikkö 040 567 9106

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö
Finnish Offi ce for Health Technology AssessmentFinOHTA

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

Ulla Saalasti-Koskinen 
THM, rh
suunnittelija (09) 3967 2678
Harri Sintonen 
VTT, terveystaloustieteen professori
tutkimusprofessori 040 5464 298

PYSYVÄT ASIANTUNTIJAT

Kliininen lääketiede
Olli-Pekka Ryynänen 
professori, Kuopion yliopisto
ollipekka.ryynanen@uku.fi 

Arviointitutkimus
Risto Roine
arviointiylilääkäri, HUS
risto.p.roine@hus.fi 

Tilastotiede/biometria
Esa Läärä 
professori, Oulun yliopisto
esa.laara@oulu.fi 

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö FinOHTA 
tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. 
FinOHTAn perustehtävä on edistää hyvien, näyttöön 
perustuvien menetelmien käyttöä Suomen terveydenhuol-
lossa ja siten kehittää terveydenhuollon tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta.
Arviointiyksikkö on perustettu vuonna 1995 ja se toimii 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
Stakesissa. 

Toimintaamme ohjaavat periaatteet:

• Riippumattomuus

• Luotettavuus

• Merkittävien päätösten tukeminen

• Käyttökelpoisuus

• Yhteistyö

• Menetelmätuki

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti 

Lisätietoja FinOHTAsta verkko-osoitteessa www. stakes.fi /fi nohta

Näytön lyhyt oppimäärä
Duodecim, Käypä hoito ja ROHTO järjestävät Lääkäripäi-
villä 11. tammikuuta klo 8.45–11.50 Näytön lyhyt oppi-
määrä – Kriittinen analyysi avuksi artikkelin lukuun -
tilaisuuden. Puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori 
Marjukka Mäkelä. Tavoitteena on antaa kiireiselle lääkä-
rille työkaluja tieteellisten artikkelien arviointiin, luoda 
ymmärrystä siitä, miten näyttö hoitosuosituksissa muodos-
tuu ja miten näytön tasoa tulkitaan.
Lisätietoja verkkosivuilta www.laakaripaivat.fi

Abstrakteja Adelaideen
Health Technology Assessment International (HTAi) järjestää 
kongressin Adelaidessa 2.–5. heinäkuuta 2006. Abstraktit on 
lähetettävä 13.2. mennessä. 
HTAi-kongressin teemana on arviointitiedon hyödyntäminen 
terveyspolitiikassa. Tilaisuus on tarkoitettu kliinikoille, päät-
täjille ja tutkijoille. Sessioiden aiheina mm. diagnostiikka, 
horizon scanning, etiikka ja tiedonvälitys. 
Lisätietoja HTAi:n verkkosivuilta www.htai.org.


