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Terveydenhuollon menetelmien eli teknologian arvioinnilla pyritäiin tutkimaan ovatko menetelmat 
vaikuttavia, kustannustehokkaita ja sosiaalisesti tai eettisesti hytiksyttavia. Menetelmiiawioinnin 
perinteisiä ja koeteltuja työkaluja ovat kliiniset tutkimukset, kliinis-taloudelliset anaiyysit, meta- ja 
tietokanta-analyysit, p~tösanalyysit, konsensuskokoukset sekä erUt muut. Menetelrnaarvioinnin 
tavoitteena on tuottaa objektiivista ja luotettavaa tietoa, mitkä käytössä olevista tai uusista 
menetelmistä (teknologioista) ovat soveliairnpia sairauksien ehkäisyssä, potilaan tutkimuksessa, 
hoidossa ja kuntoutuksessa. Arviointitoiminnalla vaikutetaan kaikentasoiseen piiätoksentekoon 
terveydenhuollossa. 

Tietotekniikkaa käytetään eneneviissi määrin terveydenhuollossa osana menetelmia. Arvioinnin 
ndcökulmasta tietojärjesteldt voidaan jakaa kolmeen luokkaan; 
- luokka 1 tietojärjestelmii toimii mustan laatikon tavoin (esim. kuvantamislaitteiden 

analyy siohjelmistot, EKG-tulkintaohjelmistot) 
- luokka 2 tietoj21jestel~n.ä toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa Uyttiijh kanssa, 

paikalliset soveiiukset, rajoitettu homogeeninen kayttäjäryhma (esim. teho- 
osaston tietojajestehi, PACS) 

- luokka 3 tietojajestelma toirnii jatkuvassa vuorovaikutuksessa Uyttiijän kanssa, 
laajat sovellukset, laaja epähomogeeninen k&yttäjäryhrna (esim. HS, 
johdon tietojärjestelmät) 

Näissä luokissa sovellettavat arvioinnin menetelmät ovat erilaisia. Luokassa 1 käytetään teknologian 
arvioinnin perinteisia rnenetelrniii, kuten kliinisia tutkimuksia ja kustannus-hyötyanal~seja. Luokan 2 
tietojajestehat avustavat Iääketiefeellista toimintaa, päiittelyi, potilaan tilan arviointia ja seurantaa. 
Nita kayttiä rajoitettu joukko amn&laisia ANiointitutkimuksessa tarkastellaan kohdetta tällöin myös 
t ie to-op~ kielitieteen ja psykologian näkökulmasta. ~ u s k a n  3 tietoja rjestelmii kiiytetaän hallitsemaan 
suuri% monesta láhteesta. tulevia ja organisaatiossa laajalti kä);lettaviä tietovirtoja. Arviointitutkimuksen 

-_ on tailöin otettava työkaluikseen myos psykososiologiset ja organisaatiotieteelliset menetelmät. 

Laadun parantamisella, tietoj~estelmilla ja menetelmien arvioinniiia on läheinen yhteys. Laadun 
parantamisella pyritaän varmistamaan, että prosessit toimivat optirnaalisesti (asiat tehdään oikein). 
Menetelmien arvioinnilla pyritaan puolestaan varmistamaan, käytössä olevat menetelmat ovat 
vaikuttavimmat ja tehokkaimmat kulloisenkin terveydenhuollon tehtävän ratkaisemiseksi (tehdään 
oikeita asioita). Laadun kehittamistyö terveydenhuollossa käyttää hyväkseen tietojärjestelmiä seka 
tietoa vaikuttavista ja tehokkaista menetelmistä. Awiointitutkimus tukee täten laadun kehittamista. 

Terveydenhuollon menetelmien a~ointiyksikkö FINOHTA (Finnish OfEice for Health Care 
Technology Assessment) on vuoden 1995 alussa perustitl.~ STAKESiin. Toiminnan tavoite on edistää 
terveydenhuollon tehokkuutta ja tuloksellisuutta. K k g i o i ~  ovat tiedon vaitys koti- ja ulkomaisesia 
awiointitukhuksesta, awiointitutkimu@ön ja -koulutu~kstn tukeminen seka kansainvdinen yhteisty6. 
Lisitietoja FINOHTAsta on saatavissa internetistf osoitteesta http://www.stakes.fi. 


