
Pääkirjoitus: Laaturekisterien 
tutkimukselliset ja käytännölliset 
edellytykset 

Laaturekisterien onnistuneisuutta voidaan arvioida neljän yleisen kriteerin perusteella.   

 Relevanssi: asiantuntijoiden tekemät päätökset tautitilan ja kerättävien tietojen 

määrittelyistä siten, että laaturekisterin merkitys on mahdollisimman suuri.  

 Toteutettavuus: asiantuntijoiden tekemät päätökset tietolähteistä siten, että 

laaturekisteri on realistisesti ja kohtuullisessa ajassa toteutettavissa.  

 Validiteetti: laaturekisterin suunnittelussa, toteutuksessa, analysoinnissa ja 

raportoinnissa noudatetaan vertaiskontrolloidun kokeen menetelmällisiä 

vaatimuksia.  

 Kustannusvaikuttavuus: laaturekisterin muodostamisen kaikissa vaiheissa 

tavoitellaan korkean relevanssin ja validiteetin omaavaa tietoa, siten, että 

tuotettu tieto kustannuksia kohden on taloudellisesti mahdollisimman 

edullinen. Laaturekisterin kustannusvaikuttavuus tarkoittaa kaikkia rekisterin 

pystyttämiseen ja käyttöön liittyviä kustannuksia suhteessa laaturekisteristä 

saatavaan tietoon.  

Näiden kriteerien optimaalinen toteutuminen pitää huomioida laaturekisterien 

suunnittelussa, muodostamisessa ja hyödyntämisessä: yksittäisissä laaturekistereissä, 

laaturekisterien kokonaisuudessa sekä kansallisessa laatutietoarkkitehtuurissa. 

Selkäkirurgiarekisteri on syntynyt noin neljän vuoden intensiivisen työn tuloksena, mutta 

kansallinen rekisteri on ollut Suomen Selkäkirurgiyhdistyksen tavoite koko sen 

olemassaolon ajan, vuodesta 2001 alkaen. Erikoisalayhdistyksen sisällä sitouduttiin ensin 

rekisterin muodostamistyöhön sekä laadittiin sanalliset määrittelyt kirurgisesti hoidettaville 

tautitiloille ja kirurgisille toimenpiteille. Seuraavassa vaiheessa sovittiin mitkä potilaiden 

ominaisuudet, interventioita koskevat piirteet sekä tulosmittarit pitää dokumentoida 

kaikkialla. Tämän jälkeen Selkärekisterityöryhmän puheenjohtaja ortopedi Liisa Pekkanen 

kiersi selkäkirurgikollegojensa kanssa Suomen selkäkirurgiaa tekevät sairaalat, jotta kaikki 

saataisiin mukaan. Kun suuret sairaalat olivat mukana hankkeessa ja keräsivät tietoa, 

ryhdyttiin tiedonsiirtoon palveluntuottajalta THL:lle osana laaturekisterien pilottihanketta. 

Tällä hetkellä tavoitteena on tiedon kattavuuden nostaminen tasolle, joka mahdollistaa 

riittävän luotettavien analyysien tekemisen. Kirurgien tuottamassa tiedossa on suuria 



sairaaloiden välisiä ja kirurgien välisiä eroja: tässä tavoitteena on, että kirurgit merkitsevät 

tiedot 100-prosenttisesti.  

Potilaiden kokemukset terveydestään ja toimintakyvystään (selkäsairauden aiheuttamat 

haitat, terveyteen liittyvä elämänlaatu) ovat kriittisen tärkeitä ja olennaisia 

terveydenhuollon tavoitteiden kannalta. Potilaskokemustiedon kattavuuden lisäämisessä 

on vielä arviolta 2-3 vuoden työ tehtävänä, jotta päästäisiin edes tyydyttävään tasoon.     

Mitkään edellä kuvatuista tiedoista eivät ole olleet yhtenäisesti määriteltyinä 

potilaskertomuksissa, eivätkä tiedot sinne ilman edellä kuvattua prosessia koskaan 

tulisikaan. Lisäksi lääketiede kehittyy jatkuvasti ja laaturekisteriä varten on oltava 

moniammatillinen tiimi, joka kehityksen mukaisesti korjaa tiedon sisältöä valtakunnallisesti. 

Tiedon luotettavuutta on myös jatkuvasti analysoitava, eikä tämä tiedon validointi ole 

mahdollista ilman edellä kuvatun organisaation ja moniammatillisen tiimin olemassaoloa. 

Selkärekisterin suunnittelussa, toteutuksessa, analysoinnissa ja raportoinnissa on 

hyödynnettävä parasta tutkimusmenetelmällistä asiantuntemusta. Asetelmana on 

vertaiskontrolloitu koe, jonka tuottaman tiedon luotettavuuden arvioinnissa on huomioitava 

samat virhelähteet kuin satunnaistetuissa kokeissa. Mutta vielä paljon muutakin: potilaiden 

valikoituminen hoitoyksiköihin ja sieltä pois sekä hoitojärjestelmien erot ja henkilöstön 

osaamisen taso eri yksiköissä. 

THL:ssa on nyt erinomainen selkäkirurgian, rekisteritutkimuksen, tilastotieteen, 

tietoteknologian ja tieteellisen vaikuttavuustutkimuksen asiantuntijaryhmä. Työ on erittäin 

vaativaa ja uusia vastattavia kysymyksiä syntyy jatkuvasti. Tiedonsiirtoa Kantaan päästään 

valmistelemaan ensi syksynä ja tulevaisuudessa voidaan Selkärekisterityöryhmän työn 

ansiosta huolehtia Kantaan toimitettavien tietojen luotettavuudesta. 

Laaturekisterijärjestelmän luomisessa haasteena on sovittaa yhteen luotettavan 

potilasryhmäkohtaisen tiedon keräämiseen liittyvät välttämättömät menetelmälliset ja 

käytännölliset edellytykset kansallisen terveydenhuollon tietoarkkitehtuurin kanssa. 

Tässä OPTIMI:n numerossa käsitellään terveydenhuollon arkivaikuttavuuden arviointiakin 

vaikeampaa aihetta, sosiaalihuollon vaikuttavuuden arviointia. THL:n terveys- ja 

sosiaalitalous -yksikössä on englantilaisen esikuvan mukaan kehitetty ja Suomeen 

validoitu sosiaalihuollon vaikuttavuuden mittaristo. Tätä ASCOT-mittaristoa hyödyntäen 

voidaan edistää sosiaalihuollon vaikuttavuuden arviointia.  
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