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Perustelut  
uuden hoitomenetelmän hankintaan 

OSA 1: PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA 

EHDOTUKSEN TEKIJÄN TIEDOT 

Ehdotuksen tekijän nimi Päivämäärä

Asema 

Organisaatio 

Sähköposti Puhelin 

1. Menetelmän nimi ja lyhyt kuvaus

2. Käyttöindikaatiot: mihin sairauteen, mille potilasryhmälle?

3. Miksi kannattaa hankkia?

Hoitotulos paranee (perustelut kohdissa 5–8)

Työ helpottuu tai hoitoprosessi paranee (perustelut kohdissa 9–14)

Kustannukset pienenevät  (perustelut kohdissa 15–19)

4. Onko menetelmää ehdotettu meillä jo aiemmin?

Kyllä, miksi hylätty:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ei tiedossa



2 (4) 

OSA 2: PERUSTELUT HANKINNALLE 

TÄYTTÄJÄN TIEDOT 

Täyttäjän nimi Päivämäärä

Asema 

Organisaatio 

Sähköposti Puhelin 

HOITOTULOS 

5. Kliininen vaikuttavuus
Kuvaa lyhyesti mitä tutkimustietietoa löytyy uuden menetelmän hoitotuloksista

6. Haittavaikutukset
Kuvaa lyhyesti mitä tutkimustietietoa löytyy uuden menetelmän turvallisuudesta ja haitoista

7. Elämän laatu
Kuvaa lyhyesti miten uusi menetelmä vaikuttaa potilaan elämään ja elämän laatuun

8. Suositteleeko Palveluvalikoimaneuvosto, Käypä hoito, erikoislääkäriyhdistys tai joku muu taho menetelmän käyttöä?

Ei  En tiedä  Kyllä, mikä:

HOITOPROSESSI 

9. Uuden menetelmän vaikutus sairaalan nykyiseen hoitokäytäntöön
Muuttuuko diagnostiikka tai hoito? Jääkö joku muu menetelmä pois käytöstä?
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10. Muuttaako menetelmä hoitoketjua tai yhteistyön tarvetta muiden sairaaloiden, alueiden tai perusterveydenhuollon kanssa? 

 Ei  En tiedä  Kyllä, miten:   

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Onko uusi menetelmä yhteensopiva nykyisten ICT-rakenteiden kanssa? 

 Ei  En tiedä  Kyllä 
12. Tarvitaanko uutta osaamista tai käyttäjäkoulutusta? 

 Ei  En tiedä  Kyllä, millaista: 

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Tarvitaanko uudet käyttöohjeet ja/tai potilasohjeet? 

 Ei  En tiedä  Kyllä 
14. Onko menetelmä jo käytössä muualla? 

 Ei  En tiedä  Kyllä, mitä käyttökokemuksia sieltä on: 

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KUSTANNUKSET 

 

15. Hankintahinta ja käyttöikä (arvio)? 

16. Tarvitaanko lisätiloja tai remonttia? 

 Ei  En tiedä  Kyllä, miten: 

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Kuinka monta potilasta vuosittain hoidetaan (arvio)?
 Uudella menetelmällä Käytössä olevalla menetelmällä 

18. Henkilöstötarve (arvio), lukumäärät ammattiryhmittäin
 Uusi menetelmä Käytössä oleva menetelmä

19. Tarvikkeiden ja varaosien hinta ja arvioitu käyttömäärä
 Uusi menetelmä Käytössä oleva menetelmä

MUUT PERUSTELUT 

 

20. Muut perustelut 

TOIMENPIDEKOODI 

 

21. Millä toimenpidekoodilla uudella menetelmällä tehdyt suoritteet kirjataan?

http://www.hus.fi/ammattilaiselle/Sivut/default.aspx
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/
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OSA 3: PÄÄTÖS 

YKSIKÖN PÄÄTÖS 

Päätöksentekijän nimi Päivämäärä

Asema 

Organisaatio 

Sähköposti Puhelin 

Päätös:

 Eteenpäin tulosalueen käsittelyyn 

 Hylätään 

 Pyydetään mini-HTA (arviointi, jossa mukana kirjallisuuskatsaus) 

 Pyydetään budjettivaikutusanalyysi 

 Tehdään ehdotus Ehdota aihetta -palveluun

TULOSALUEEN PÄÄTÖS 

Päätöksentekijän nimi Päivämäärä

Asema 

Organisaatio 

Sähköposti Puhelin 

Päätös:

 Pyydetään mini-HTA (arviointi, jossa mukana kirjallisuuskatsaus) 

 Pyydetään budjettivaikutusanalyysi 

 Tehdään ehdotus Ehdota aihetta -palveluun

 Hylätään, perustelu: 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Tehdään hankintapäätös, perustelu: 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Käyttöä seurataan, kuvaile miten:
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