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Terveydenhuollon uudistamisessa ongelmana 
on muutoksen pelko. ”Kunhan mikään ei muu-
tu” on turvallista. Toiminnan kehittäminen 
edellyttää sopeutumista.

Sote-uudistuksessa on ensisijaisen tärkeää yh-
distää perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon toiminnot. Kysyntään nähden meillä on 
julkisen ja yksityisen terveydenhuollon päällek-
käisiä investointeja tiloihin, laitteisiin ja labora-
toriotarpeisiin. Lääkäreitä koulutetaan liikaa.

Kirurgien näkökulma Lääkärilehdessä 
1–2/2017 (1) ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa 
erikoissairaanhoidon tilanteesta. Mahdollisuudet 

hoitoon pääsyyn vaihtelevat suuresti niin erikois-
alojen kuin eri keskussairaaloidenkin välillä.

Terveydenhuollon uudistamisen lähtökoh-
daksi tulee nostaa nykyisen terveydenhuollon 
ongelmat ja niiden korjaaminen. Perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinta 
on erittäin haasteellinen: kunnat pelkäävät 
kustan nuksia, lähetekäytäntö on raskas ja poti-
laita pallotellaan.

Esimerkkinä erikoissairaanhoidon haasteista 
on esimerkiksi, että hoitohenkilöstön ja lääkäri-

kunnan työaikataulut menevät ristiin. Tehokas 
työaika jää lyhyeksi. Laatuseurantoja ei liioin ole 
tai ne ovat yksikkökohtaisia. Kustannusvertailu 
ei toimi, koska erikoissairaanhoidossa käytetään 
sairaalakohtaista ryhmittelevää laskutusjärjes-
telmää. Maksaja ei tiedä, mistä maksaa. Talous-
arviot perustuvat suunnitelmatalouden mallei-
hin, eivätkä palvele kysynnän muutoksia. Entä-
pä miksi potilas kohtaa aina uuden lääkärin?

Viime vuosina maamme lääkärijohto on vie-
raillut tutustumassa kansainvälisesti parhaiksi 
arvioituihin järjestelmiin, jotka toimivat säätiöi-
nä tai yhtiöinä. Ne tarjoavat yksilöllistä hoitoa ja 
seurantaa potilaan näkökulmasta. Miksi näitä 
malleja ei voisi soveltaa hyvän ja kustannus-
tehokkaan hoidon kehittämiseksi Suomessa? 
Terveydenhuolto voidaan muuttaa kuntien 
omistamaksi yhtiöksi tai säätiöksi ja laskutus 
muuttaa suoriteperusteiseksi. Tilaaja pystyy 
kilpailut tamaan toiminnan. Toiminta järjeste-
tään sopimuspalkkausmalleilla ja henkilökun-
nalle luodaan joustavia työaikoja.

Koulutuksen järjestäminen on nostettu esiin. 
Tutkimusta ja opetusta varten terveydenhuollon 
kaikkien toimijoiden maksuliikenteeseen voi-
daan muodostaa maksu, joka rahastoidaan. Ra-
hastosta maksetaan koulutuksen kulukorvauk-
sia ja se myöntää alueittain tutkimusrahoitusta. 
Akateemiset arvot kompensoidaan.

Keskeistä olisi nyt siirtyä organisaatiokes-
keisestä järjestelmästä potilaskeskeiseen järjes-
telmään. ●

Terveydenhuolto kaipaa uudistamista

Kunnat pelkäävät kustannuksia, 
lähetekäytäntö on raskas ja potilaita 
pallotellaan.
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Kollegakunta ja potilaat ovat heränneet uuteen 
todellisuuteen lääkehoidossa, kun e-reseptipak-
ko tuli voimaan tammikuun alussa. Tietääkseni 
yksikään osapuoli ei ole pahoitellut lääkärien 

ammattioikeuksien kaventumista tai hankalia 
ATK-laitetarpeita, tai monille aiheutuneita re-
septikirjoituksen uusia maksuja – ei edellinen 
hallituksen puheenjohtaja eikä nykyinen, ei lii-
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ton terveyspoliittinen johtaja, ei kukaan.
Jos Lääkäriliitto olisi reagoinut riittävän jämä-

kästi heti e-reseptihankkeen alussa, paperire-
septi olisi edelleen pienessä, mutta hyvin perus-
tellussa käytössä, muodostaen ehkä 5 %:n 
osuuden resepteistä. Jos/kun mobiiliresepti jos-
kus tulee saataville, paperiresepti poistunee vä-
hitellen luonnollisen evoluution kautta, ja il-
man nyt uhkaavia hankaluuksia. 

Ammattiliitomme ei voine väittää, ettei päte-
viä vaikutusmahdollisuuksia olisi matkan var-
rella ja etenkin alkuvaiheessa ollut. Pieni ryhmä 
liitossa päätti yli 25 000 jäsenen käytännön työs-
tä, pahimmassa tapauksessa ad infinitum. Pro-
sessi eteni sammutetuin lyhdyin ja epämääräi-
sin lupauksin, kunnes oli liian myöhäistä. 

Yhtään järkisyytä paperireseptipannaan ei 
löydy. Vähäinen, mutta tarpeellinen paperire-
septin käyttö ei olisi lisännyt edes lääkkeiden 

väärinkäyttöä, nyt kun kaikki reseptit viedään 
reseptikeskukseen ja PKV-lääkkeitä määräävä 
lääkäri on aina oikeutettu näkemään aikaisem-
mat lääkemääräykset. Paperiresepti ei muutoin-
kaan olisi enää väärinkäyttäjien mielenkiinnon 
kohde, koska pimeät lääkkeet saa helposti mm. 
netin salatuilla yhteyksillä. Ikävä arpi jää liiton 
historiaan ja potilaiden tarpeenmukaiseen ja 
sujuvaan lääkehoitoon aivan turhaan. 

Moni lääkäri ja potilas tulee kaipaamaan ken-
tällä nopeaa ja hyvin toimivaa paperiresepti-
optiota. Uuden järjestelyn mahdollisista riskeis-
tä ei ole saatavissa tietoa, ei meillä eikä muual-
la. Uudistusta ajettiin kovalla vauhdilla kuin 
käärmettä pyssyyn. Lääkäreillä, apteekeilla ja 
potilailla on nyt monia avoimia käytännön kysy-
myksiä ja huolenaiheita, ja selkeitä vastauksia 
ei ole saatavilla. Ääritapauksessa lainmukainen 
paperiresepti on revitty potilaan edessä. ●

Marjo Parkkila-harju
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Lääkäriliitto

Sähköisestä lääkemääräyksestä on puhuttu ja 
kirjoitettu, kysytty ja vastattu ja jaettu informaa-
tiota – niin Lääkärilehden sivuilla kuin Fimne-
tin keskustelutauluilla viimeisten vuosien ajan. 
Keskustelu kertoo siitä, että asia on kollegoille 
tärkeä. Oleellinen asiasta on kuitenkin sanottu 
jo useampaan kertaan. 

Emeritusprofessori Syvälahden kirjoituksesta 
(1) saa sellaisen kuvan, että Lääkäriliitto olisi jo-
tenkin ajanut nyt voimassa olevaa lääkemäärä-
yslainsäädäntöä. Käsitys on virheellinen. Lääkä-
riliitto ei pitänyt velvoittavaa sähköistä lääke-
määräystä perusteltuna, kun lakia kolmisen 
vuotta sitten säädettiin. PKV-lääkkeiden osalta 
velvoittavaan sähköiseen lääkemääräykseen siir-
tyminen on perusteltua, koska paperi- ja puhe-
linlääkemääräyksiä on niin helppo väärentää.

Kirjoituksesta saa myös sen kuvan, että Lää-
käriliitto olisi suhtautunut jotenkin passiivisesti 
lain säätämiseen. Tämäkään ei pidä paikkaansa. 
Vaikuttamistyötä tehtiin asiassa usealla rinta-

malla. Tässä myös yksittäisten lääkärien yhtey-
denpito päättäjiin oli merkityksellistä.

Meidän kaikkien vastustuksemme ei kuiten-
kaan auttanut, vaan laki säädettiin niin, että 
sähköinen lääkemääräys on velvoittava toimin-
tamalli lakiin kirjattuja nimenomaisia poik-
keuksia lukuun ottamatta. Tätä ei kuitenkaan 
tehty ilman vastaantuloa. Saimme aikaan esi-
merkiksi sen, että kaikkien lääkäreiden käyt-
töön tehtiin Kelain, joka on yksityiskäytössä 
maksuton. Lisäksi siirtymäaikaa saatiin lykättyä 
parilla vuodella, tämän vuoden alkuun. 

Olemme toistuvasti tuoneet esille, että poik-
keusmenettelyä tarvitaan, kunnes sähköisen 
lääkemääräyksen pystyy tekemään aidosti mo-
biilisti. Poikkeusmenettelyjä tarvitaan myös jär-
jestelmien käyttökatkosten vuoksi. 

On erittäin epätodennäköistä, että olisimme 
saaneet yhtään parempaa lopputulosta, vaikka 
olisimme ottaneet käyttöön kuinka ”jämäkät” 
keinot – mitä niillä eri yhteyksissä tarkoitetaan-
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kin. Sen sijaan erittäin todennäköisesti olisim-
me menettäneet uskottavuuttamme ammatti-
kuntana yhteiskunnan silmissä. Prosessissa kävi 
selvästi ilmi, että tämä on poliittinen tahtotila. 

Laki on demokraattisessa järjestyksessä sää-
detty ja sen mukaan meidän on toimittava, vaik-

ka se haasteita aiheuttaakin. Saatamme ammat-
tikuntana joutua entistä suurempien haastei-
den eteen asian kanssa, jos kapinoimme lakia 
vastaan. Meidän lääkäreiden on myös syytä toi-
mia apteekkien kanssa täysin asiallisesti. Ra-
kentava yhteistyö on kaikkien etu. ●
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Matti Uhari nosti esille Koepalat-palstalla Lää-
kärilehdessä 42/2016 meta-analyysien hetero-
geenisyyden (1).

Satunnaisvaikutusten malli (random-effects 
model; RE-malli) kertoo meta-analyysin lukijalle 
keskimääräisestä vaikutuksen koosta, kuten kes-
kimääräisestä riskisuhteesta (RR). RE-mallissa 
otetaan laskennallisesti huomioon myös tutki-
musten välinen varianssi (tau2), jota voidaan 
esti moida muun muassa 17 eri menetelmällä tai 
niiden variaatioilla (2). Tutkimusten välisen va-
rianssin luotettava estimointi koskettaa meta-
analyysien lukijoita, sillä se voi vaikuttaa meta-
analyysistä tehtyihin johtopäätöksiin (3).

RE-mallissa tutkimusten välistä heterogeeni-
syyttä voidaan kuvata myös esittämällä ennuste-
välit (4). Ennustevälit kuvaavat sitä odotettua vä-
liä, mihin uusien samankaltaisten tutkimusten 
todelliset piste-estimaatit asettuisivat (4).

Esimerkkinä ennusteväleistä on meta-analyysi, 
joka koskee tyydyttyneiden rasvojen korvaamista 
ruokavaliossa monityydyttymättömillä rasvoilla. 
Kyseisessä meta-analyysissä todettiin, käyttämäl-
lä tavanomaista RE-mallia, keskimääräinen RR 
0,81 [95 % luottamusväli (LV) 0,70–0,95] sepel-
valtimotaudin osalta (5).Toistin meta-analyysin ja 
laskin lisäksi ennustevälin (Kuvio 1. www.laaka-
rilehti.fi > sisällysluettelot > 4/2017). Liiteku vion 
alareunasta voidaan tulkita meta-analyysin hete-
rogeenisyyteen liittyviä tilastollisia tunnus lukuja, 
kuten I2, tau2 sekä homogeenisuustestiin liittyviä 
lukuja, mukaan lukien P-arvo. Homogeenisyys-
testi, sen historiallinen tausta ja siihen liittyvät 
ongelmakohdat on nostettu esiin (6).

Kuten kuviosta näkyy, 95 %:n LV ei sisällä ar-
voa 1 (0,70–0,95), mutta sitä vastoin 95 %:n en-

nusteväli sisältää myös arvon 1 (0,56–1,17). Toi-
sin sanoen uusissa tutkimuksissa, jotka ovat sa-
mankaltaisia kuin kyseisessä meta-analyysissä, 
todellisten riskisuhteiden voidaan olettaa asettu-
van 95 %:ssa välille 0,56–1,17. Näin ollen jos-
sain olosuhteissa tyydyttyneiden rasvojen vaihta-
minen monityydyttymättömiin rasvoihin voi siis 
olla tehotonta tai jopa haitallista. IntHoutin ym. 
artikkelia (4) mukaillen todennäköisyys, että uu-
dessa tutkimuksessa kyseinen interventio olisi 
tehotonta tai haitallista (RR ≥ 1) on 0,106. 

Esimerkkimeta-analyysiä vastaavanlaisista 
tilas tollisesti merkitsevistä meta-analyyseistä 
76 %:ssa (73/96) ennustevälit pitivät sisällään 
myös arvon 1 (4).

Meta-analyysien tulkinta vaatiikin mielestäni 
lukijaltaan enemmän kuin ensilukemalta saat-
taisi luulla. ●
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Moniammatillisuuden hyödyt kehitysvamma-
huollon järjestämisessä tunnustetaan yhä laa-
jemmin. Tuleekin olemaan erittäin mielenkiin-
toista nähdä, millaiseksi kehitysvammahuollon 
rooli muotoutuu sote-uudistuksessa. Voisiko 
näköpiirissä olla kehitysvammalääketieteen 
osaamiskeskuksia, joissa pystytään ottamaan 
kantaa monisairaiden ja -vammaisten potilai-
den tarpeisiin ns. yhden luukun mallilla? 

Osaamiskeskuksissa pystyttäisiin tekemään 
laadukkaaseen elämänlaatuun tähtääviä ja sa-
malla todennäköisesti myös kustannuksia hillit-
seviä hoitolinjauksia sekä tarjoamaan palliatii-
vista hoitoa sitä tarvitseville. Osana yliopistosai-
raaloita tai niiden kanssa yhteistyössä siihen oli-
si erinomaiset mahdollisuudet verkostomaisella 
työotteella, eritoten nyt kun Suomeen on saatu 
alan ensimmäinen professuuri. 

Osaamiskeskuksia tarvitaan, koska sen enem-
pää perusterveydenhuolto kuin erikoissairaan-
hoito eivät kykene aina vastaamaan monisairai-

den, monivammaisten, autismikirjoon ja harvi-
naissairauksiin lukeutuvien potilaiden tarpei-
siin. Kehitysvammaisuuteen liittyy usein neuro-
psykiatrisia lisäsairauksia, epilepsia, liikehäiriöi-
tä sekä vaikeuksia sosiaalisissa vuorovaikutustai-
doissa, jotka aiheuttavat merkittäviä ongelmia 
elämänhallinnassa ja jokapäiväisessä elämässä.

Jo nyt kehitysvamma-alan osaamiskeskuksia 
on muutama. TAYS sai omansa vuonna 2009. 
Varsinais-Suomessa palveluista vastaa kuntayh-
tymäpohjainen KTO-kehitysvamma-alan tuki- 
ja osaamiskeskus.

Myös lääketieteellisesti perustellut hoitolinja-
ukset tulisi saada osaksi kehitysvammaisten po-
tilaiden laadukasta hoitoa, kuten vajaa vuosi sit-
ten päättyneessä kansallisessa Saattohoito kun-
toon -hankkeessa havaittiin (1). Vaikeasti vam-
maisten potilaiden hoidon linjaukset jäävät hel-
posti tekemättä ilman yksiköitä, joista löytyy tar-
vittavaa asiantuntemusta ja sitä kautta myös us-
kallusta niiden tekemiseen. ●
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Syvenny, kertaa tai palaa asiaan uudelleen.  
Lääkärilehden opiskelijalle olennaisimman sisällön 
 löydät helposti Medisiinarin uutis kirjeestä.  
Seuraava Medisiinarin uutiskirje  
 ilmestyy  sähköpostiisi  keskiviikkona 1.2. 

Uutiskirje tulee perille, kun sähköposti-
osoitteesi on ajan tasalla Tietoni- 
palvelussa (www.laakariliitto.fi/tietoni).

Sinulle, medisiinari!
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KUVIO 1. 

Kahdeksan tutkimuksen meta-analyysi tyydyttyneiden rasvojen korvaamisesta monityydyttymättömillä 
rasvoilla koskien sepelvaltimotautia ja perustuen Mozaffarianin ym. meta-analyysiin (5). Kahdessa 
tutkimuksessa (STARS ja Minnesota CS) luottamusvälit hieman poikkeavat Mozaffarianin ym. 
tutkimuksen kuvasta 2.
RE-malli on satunnaisvaikutusten malli, jossa keskimääräinen riskisuhde (RR) 0,81 (95 %:n LV 0,70–0,95). 95 %:n ennus-
teväli on esitetty punaisena viivana RE-mallin tuloksen (timantti) alla sekä numeerisena (0,56–1,17) RE-mallin LV:n alla. 
Meta-analyysi tehtiin R-ohjelman (versio 3.3.1) (7) meta-paketilla (versio 4.5.0) (8) käyttämällä metagen-funktiota.

Tutkimus

LA Veterans

MRC soy

Oslo Diet–Heart

Finnish–Men

Finnish–Women

Minnesota CS

DART

STARS

RE-malli

Ennusteväli

I2=37 %, tau2= 0,0167, Q=11,1, df=7, p=0,135

RR 95 %:n LV Painoarvo

0,74 [0,53; 1,03] 13,4 %

0,86 [0,61; 1,22] 12,7 %

0,75 [0,57; 0,99] 16,6 %

0,55 [0,34; 0,88] 8,1 %

0,64 [0,41; 1,00] 8,9 %

1,08 [0,85; 1,38] 18,8 %

0,91 [0,73; 1,14] 20,5 %

0,41 [0,09; 1,91] 1,0 %

0,81 [0,70; 0,95] 100 %

  [0,56; 1,17]  

tukee interventiota                      tukee kontrollia
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