
Pääkirjoitus 

Terveydenhuoltojärjestelmän sisältöä ohjaa tu-
levaisuudessa terveydenhuoltomenojen kasvun 
taittaminen ja julkisesti rahoitetun palveluvali-
koiman tarkka määrittäminen. STM:n yhtey-
dessä toimiva terveydenhuollon palveluvalikoi-
maneuvosto PALKO jatkaa palveluvalikoiman 
arvioimista ja antaa suositukset terveyden- ja 
sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten  
sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumi-
sesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois.

Poisrajaavia suosituksia käsiteltäessä on kes-
keistä, hoitaako poisrajaamisen professio itse 
vai tarvitaanko viranomaisen suositus. On pit-
kään jo tiedetty, että polvitähystysten vaikutta-
vuudesta nivelkivun hoidossa puuttuu näyttö. 
Esimerkiksi OYS:ssa tämän indikaation mukai-
set tähystykset lopetettiin jo ennen kuin PAL-
KO sitä suositti, mutta Kelan tilastoissa ei nä-
kynyt vastaavaa muutosta yksityispuolen toi-
minnassa.

Jotta tutkimusnäyttö siirtyy käytäntöön, tutki-
mustuloksia on seurattava jatkuvasti ja poissul-
kevia johtopäätöksiä vastaavat toimenpiteet on 
tehtävä yhtä aikaa koko terveydenhuollossa – 
julkisessa ja yksityisessä.

Myös Käypä hoito -suosituksissa on tiedos-
tettu poisrajaamisen tärkeys. Lähivuosina näh-
dään, miten Vältä viisaasti -suositukset tehos-
tavat terveydenhuollon toiminnan vaikutta-
vuutta.

Uusien ja kalliiden menetelmien käyttöön-
ottoa on arvioitu yliopistosairaaloiden arvioin-
tiylilääkärien johdolla, mutta toimintaa ei ole 
koordinoitu. Uusi keskittämisasetus antaa koor-
dinointivastuun Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirille.

Erityisen ongelmallista on ollut uusien kallii-
den sairaalalääkkeiden käyttöönotto. Lääkkei-
den hintalautakunta on systemaattisesti arvioi-

nut avohoidon lääkkeiden kustannusvaikutta-
vuuden, mutta sairaalalääkkeille vastaavaa me-
kanismia ei ole ollut. Vastedes suosituksia kal-
liiden lääkkeiden käytöstä sairaaloissa antaa 
PALKO. Keskittämisasetuksessa osaaminen ja 
potilasturvallisuus pyritään varmistamaan kes-
kittämällä ja siten vaikuttamalla hoitokäytän-
töihin.

Yksityissektorilla hoidon ja tutkimusten in-
dikaatiot voivat poiketa julkisen sektorin lin-
jauksista tai suosituksista. Tarpeettomia tutki-
muksia ja toimenpiteitä tehdään myös talou-
dellisessa hyötymistarkoituksessa. Nämä näky-
vät Kelalta haetuissa korvauksissa ja etenkin 
potilaiden omavastuuosuuksissa ja aiheuttavat 
resurssien hukkakäyttöä. Hyvästä hoitokäytän-
nöstä poikkeavat toimintamallit altistavat poti-
laat kokeellisille ja lääketieteellisesti perusteet-
tomille hoitomenetelmille ja saavat aikaan ar-
vaamattomia riskejä.

Ammatilliseen autonomiaan liittyy aina vas-
tuu, eikä terveydenhuollon menetelmien ar-
viointia voi pitää täysin erillään ammatinharjoit-
tajien valvonnasta. Potilasturvallisuuden vaaran-
tumisen sekä poikkeavat hoito- ja tutkimuskäy-
tännöt tunnistaa usein etulinjassa Kela. Toimin-
taa valvovat tästä näkökulmasta AVI:t ja Valvira. 
Palvelujen järjestäjien ja tuottajien omavalvon-
nan merkitys potilasturvallisuuden varmistami-
sessa kasvaa. Jos omavalvonta ei riitä tai koko-
nainen yksikkö toimii epäasianmukaisesti, val-
vontaviranomaisten rooli korostuu.

Resurssien hukkakäytön ja potilasturvallisuu-
den valvonta tehostuu ja keskittyy. Sen välineitä 
ovat valvontaviranomaisten suorittama ohjaus 
ja valvonta, taloudellinen ohjaus ja korvaus-
järjestelmä. Keskeistä on rakentaa arkivaikutta-
vuutta seuraava ja ohjaava järjestelmä. Tämä 
edellyttää, että palveluvalikoima, toiminnan  
kirjaaminen ja vaikuttavuus määritellään ja ra-
portoidaan tarkemmin.

Lääkärin tärkein tehtävä on mahdollistaa po-
tilaan oikea-aikainen diagnostiikka, hoito ja 
kuntoutus käyttäen resursseja mahdollisim-
man hyvin. ●
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