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PPSHP:n tutkimustoiminta 

”Tutkimustoiminnan tehtävänä on mahdollistaa 
terveydenhuollon toimijoiden ammattitaidon ja pätevyyden 
kasvu, jolloin he kykenevät toimimaan erityisasiantuntijoina ja 
johtajina omilla vastuualueillaan terveydenhuollon tai 
yliopistolaitoksen organisaatioissa. Tutkimustoiminnalla luodaan 
myös uutta tietoa tiedon itsensä vuoksi sekä asetetaan 
terveydenhuollon totutut menettelytavat tarkastelunalaiseksi ja 
mahdollistetaan uusien diagnostiikka- tai hoitomenetelmien 
käyttöönotto. Lisäksi edistetään terveydenhuollossa tehtävien 
keksintöjen ja innovaatioiden syntyä, jotka voivat mahdollistaa 
vaurautta lisäävän toiminnan aloittamisen. Samalla autetaan 
pitämään erityisosaajat sairaanhoitopiirin tai yliopiston viroissa 
ja lisätään näiden virkojen houkuttelevuutta.”



Leadership vs management-johtaminen

• Leadership, muutoksen 
hallintaa

• Huono leadership = ei 
muutosta, ei uudistusta, ei 
selviytymistä

• Management, monimutkaisen 
systeemin hallintaa

• Huono management = kaaosta ja tuhoa

Goodwin N, Leadership in Health Care, Routledge 2006



Johtajuus asiantuntijaorganisaatiossa

• Johtaminen ei perustu johtajien asiantuntijuuteen vaan
hänen ammattitaitoonsa johtaa organisaatiota 

• Akateemisen johtajan ja kliinisen sairaalajohtajan 
intressit yhteiset, saumaton yhteistyö tukee molempia

• Akateemisen Johtamisen kulmakivet
– Asiantuntijuuden arvostus
– Kysyminen tärkeämpää kuin tietäminen johtajalla
- Luottamuksen rakentaminen
- Älyllinen stimulointi
- Innostava tapa motivoida
- Ihmisten yksilöllinen kohtaaminen



Asiantuntijaorganisaation tehtävät

• Kliininen työ ja sen laadun ylläpito
• Koulutus 
• Tutkimus

• Yksiköt/klinikat oman alansa erityisasiantuntijoita

• Hyvä johtaja koordinoi yhteistyötä ja tukee innovatiivista 
työyhteisöä ja luo edellytykset kliinisen työn, 
tutkimuksen ja opetuksen menestykselle
– Oma osuus tutkimuksen teossa rajallinen



Johtaja asiantuntijaorganisaatiosssa

• Oman alan edes rajattu substanssitietous tärkeätä 
asiantuntijaorganisaation johtamisessa

• Vahva ja osaava asiantuntijaryhmä välttämätön
• Johtajalla ei ole mahdollisuuksia pitää yllä 

asiantuntijuutta edes omalla mielialueella

• Luottamus 
- alaspäin, oma työyhteisö
- ylöspäin, ylin johto
- horisontaalisesti, omat johtajakollegat



Johtaja ja tutkimustieto

• Kyky tutkimustiedon tulkintaan välttämätön, ei tarvitse 
olla sen aktiivinen tuottaja, mutta voi osallistua 
tuottamiseen

• Päätöksenteko
• Potilaiden vaikuttava hoito
• Oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus
• Työilmapiiri
• Eettiset arvot



Tutkimustiedon käytön mahdollistaminen

• Luotettavien asiantuntijoiden valinta
• Resurssien luominen ja ylläpito niin, että 

asiantuntijaorganisaatio pystyy toimimaan fiksusti
• Optimaaliset olosuhteet ja välineet tutkimustiedon 

seuraamiseen, arviointiin ja käyttöön
• Akateemisen vapauden salliminen



Tutkimustyön tukeminen

• Tutkimusryhmien verkostoituminen välttämätöntä
• Tutkimusyhteistyöhön kannustaminen ja sen 

mahdollistaminen
• Tutkimusvapaat, rahoitusmahdollisuudet
• Oman yksikön tutkimustyöhön perehtyminen ja sen 

etenemisen aktiivinen seuranta
• Tutkimustulosten ”markkinointi”

• Sisällön määrittäminen harvoin asiantuntijaorganisaation 
johtajan tehtävä

• Samoin visioiden tuottaminen



Vaikuttava hoito

• Perustuu näyttöön, evidence based medicine
• Hoidon vaikuttavuus, mittausongelmien ymmärtäminen
• Tutkimustiedon tulkinta ja sen merkityksen 

ymmärtäminen ja arvostaminen
• Toiminnan arviointi uusimman tutkimustiedon valossa 
• Asiantuntijoiden seurattava alansa kehitystä ja osattava 

poimia sieltä vaikuttavat hoidot
• Asiantuntijoiden jatkuva kouluttaminen, tutkijakoulutus, 

tutkimustiedon tulkinnan mahdollistaminen ja tukeminen
• Riittävät välineet tutkimustiedon seurantaan, pelkkä 

valmiiksi pureskeltu tieto ei riitä (tietoliikenneyhteydet, 
kirjallisuuden, ym. saatavuus )



Tutkimustieto käytäntöön

• Tutkimustiedon seuranta, ajan tasalla pysyminen
• Tutkimustiedon tulkinnan arviointi keskeistä, ei vain 

valmiiksi pureskeltua tietoa
• Tiedon hallinta, tulkinta ja käyttäminen potilastyön 

laadun tae
• Rakenteiden tukeminen: esim. tiimien 

referaattimeetingit
• Asiantuntijaorganisaation haastaminen, pohdintaan  ja 

keskusteluun kannustaminen,  keskustelun ja 
kyseenalaistamisen sietäminen



Tutkimustieto käytäntöön

• Hyvät asiantuntijat, kallein pääoma
• Henkilövalinnat merkittävin vaikutuskanava: 

osastonylilääkärit, erikoislääkärit, erikoistuvat lääkärit

• Yo-sairaaloiden, keskussairaaloiden ja 
perusterveydenhuollon saumaton yhteistyö 
avainasemassa, tiedon kulku taattavat

• Asiantuntijat mukaan päätöksen tekoon mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa



Tutkimustiedon tulkinnan työkaluja

• Informaatiotulva, miten löytää päätöksentekoon 
olennaiset tiedot?

• Duodecim tarjoaa arvokkaita välineitä terveydenhuoltoon 
ja tiedonarviointikoulutukseen esim. Käypä Hoito, 
Terveysportti, Terveyskirjasto, Oppiportti ym.

• THL:n HALO-ohjelma, terveydenhuollon menetelmien 
hallittu käyttöönotto, liikennevalot

• HTA, mini-HTA
• Yliopistosairaalassa arvioitava ja tuotettava näitä 

työkaluja



Tutkimustieto ja käytännön johtaminen

• Päätöksenteon ja johtamisen tuki
• Vaikuttavien hoitojen harkittu käyttöönotto
• Turhien tutkimusten/toimenpiteiden välttäminen
• Kustannusten hallinta
• Tulevaisuuden hoitomahdollisuuksien visiointi
• Asiantuntijoiden ammattitaidon ylläpito 
• Jatkuva kehittyminen



Vaikuttavuuden mittaaminen

• Ovatko hoidon/diagnostisen menetelmän teho ja 
turvallisuus riittävät suhteessa kustannuksiin ?

• Terveyshyöty ?
• Tutkimustulosten vaikutus hoitokäytäntöihin ?
• Vaikuttavuuden lisäksi huomioitava kustannukset

A-L Oukka, esitys PPSHP:n hallitukselle 2015



OYS:n tutkimustoiminnan vaikutuksia 
potilaan hoidossa ja sairaalan toiminnassa

• Kitarisan poisto tehtiin ennen 30% lapsista
– satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus osoitti, että kitarisan 

poisto on tehoton estämään korvatulehdusten uusiutumista 

Koivunen P, Uhari M, Luotonen J, Kristo A, Raski R, Pokka T, Alho OP; 
BMJ. 2004 Feb 28;328(7438):487. 



• Virtsatieinfektioita sairastaville lapsille tehtiin usein 
röntgen/isotooppi miktiokystografiatutkimuksia
– tutkimustulokset osoittivat, että pelkkä uä-tutkimus riittää useimmille 

lapsille  (Hannula A ym Imaging the urinary tract in children with urinary tract
infection. Acta  Paediatr 2011; 100:1117)

• Mitä OYS:ssa tapahtunut miktiokystografia tutkimusten määrälle?
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Erikoisala Tutkimus Vaikutus Kustannusvaikutus

Lasten
infektio-
taudit

Virtsateiden 
varjoaineröntgentutkimus 
(miktiokystografia)

Lapsille  tehdään noin 500 miktio-
kystografiatutkimusta vähemmän 
vuosittain 

n. 190 000 € /v

Kitarisan poisto 
korvatulehdusten 
ehkäisemiseksi

Kitarisan poistoja ei tehdä
Laitetaan tärykalvojen ilmastointi-
putket 

n.2 300 000 € /v

Lasten
neurologia

Lasten kuumekouristusten 
hoito

Estolääkityksestä, EEG:stä ja
kuvantamistutkimuksista on luovuttu

dg tutkimukset 
määrä vähenee,
lääkekulut 
vähenee

Lasten ja 
vastasynty-
neiden 
tehohoito

Vastasyntyneiden ja 
keskosten kivunhoito: 
morfiini vs. parasetamoli

Parasetamoli vähentää morfiinin 
käyttöä ja saattaa edesauttaa 
keskosenvaltimotiehyen 
sulkeutumista, joka voi vähentää 
keskosten sydänkirurgiaa 

Lääkekulut 
vähenee

Hengityskonehoidon 
tutkimus

Uusi hengityskonehoito on 
turvallisempaa ja tehokkaampaa, 
suojaa keuhkoja vaurioitumiselta 

hoito lyhenee



Oikea ja väärä lääketieteessä

• Lääketieteessä ei olemassa yhtä oikeata tai yhtä väärää
• Tutkimustiedon oikeellisuus, soveltuvuus, pysyvyys 

-> eilen oikein, tänään väärin
• Näyttöön perustuvan tiedon soveltuvuus yksittäisen potilaan 

ajankohtaiseen ongelmaan
• Hoitokäytäntöjä ohjaavat  asiat
• Hoitosuositukset voivat viedä ongelmien pohdiskelun yksilöllisen 

potilastyön ja päätöksenteon tasolta ammattikunnan 
ryhmäpäätöksiksi 

• Eettisesti hyväksyttävä toiminta
• Erehdysten avoin ilmaiseminen ongelma, kielteisten tulosten 

julkaiseminen arvokasta

A   Pasternack Duodecim 2002



Oikea ja väärä lääketieteessä

• Uudet hyväksytyt hoitomuodot käyttöön nopeammin
• Riittämättömästi dokumentoituja menetelmiä pitäisi käyttää

rajoitetusti, pääasiassa tutkimusmielessä
• Alueellisesti vaihtelevia käytäntöjä tulisi yhtenäistää
• Muutos ei voi olla pelkästään hoitosuositusten ja ohjeiden

varassa
• Koulutus avainasemassa, elinikäinen oppiminen, jatkuva 

ammatillinen kehittyminen
• Erehdysten avoin ilmaiseminen

A   Pasternack Duodecim 2002
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Kiitos!
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