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Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereistä
VN/11538/2021, STM059:00/2021
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Lääkäripalveluyritykset ry:n lausuntoa luonnoksesta
sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laaturekistereistä. Asetuksessa luetellaan THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle säädettävät laaturekisterit.
Sosiaali- ja terveydenhuollon laaturekisterien ylläpito on kuulunut THL:n lakisääteisiin tehtäviin
vuodesta 2019 lähtien. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, mitkä laaturekisterit ovat THL:n rekisterinpidollisessa vastuussa. THL antaa määräykset ylläpitämiensä laaturekistereiden tietorakenteista ja tietosisällöistä.
THL on kehittänyt kansallisia, asiakas- ja potilasryhmäkohtaisia laaturekistereitä pilottihankkeessa vuosina 2018−2020 yhdessä palvelujärjestelmän ja muiden sidosryhmien kanssa. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2021 lisämäärärahan turvin. THL:n etuja laatu- ja vaikuttavuustiedon
koordinoinnissa on oikeus saada tietoja eri palveluntuottajilta ja muilta organisaatioilta, yhdistää henkilötietoa eri tietolähteistä sekä määritellä kerättävät yhtenäiset tietosisällöt ja -rakenteet.
Asetusluonnoksessa on nimetty kymmenen eri kehitysvaiheessa olevaa asiakasryhmäkohtaista
laaturekisteriä. Näitä ovat aivohalvaus-, diabetes-, HIV-, munuais-, psykoosi-, selkä-, suun ja
hampaiden sairauksien, sydän-, tehohoito- ja tulehduksellisten reumasairauksien rekisterit.
Valinta on kohdistunut erityisesti suurivolyymisiin kansansairauksiin tai toisaalta asiakasryhmiin, joiden hoidon ja palvelun laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa on erityistä hyötyä tietojen yhdistämisestä eri lähteistä. Lisäksi rakenteisen tiedon saatavuus ja osin tietosuojaan liittyvät seikat on otettu huomioon.
Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) kiittää tilaisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan
seuraavaa:
LPY pitää laaturekistereitä ja niiden ylläpitoa käsittelevän asetuksen antamista tärkeänä ja kannatettavana. Terveydenhuollon palveluiden laadun määrittelyn ja mittaamisen kehittäminen
luovat edellytyksiä tietoon pohjautuvien vaikutusarvioiden ja johtopäätösten tekemiselle.
Yhtenäisiä kansallisia laaturekistereitä voivat hyödyntää oman toimintansa kehittämisessä sekä
palveluiden järjestämisvastuulliset julkisen sektorin toimijat että kaikki terveyspalveluita tuottavat tahot. Kyseiset laaturekisterit palvelevat myös tutkimustyötä ja tilastointitarpeita.
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Laaturekistereiden kehittäminen ja laatutiedon analysointi hyödyntävät luonnollisesti myös
potilaita.
LPY:n mielestä asetukseen valitut asiakasryhmäkohtaiset laaturekisterit ovat perusteltuja. Niiden lisäksi kannatamme vastaavien laaturekistereiden luomista ainakin näille yleisimmille syöpäsairauksille: eturauhas-, keuhko-, rinta- ja suolistosyövät.
LPY muistuttaa, että hoidon saatavuus (hoitoonpääsyaika), hoitojakson pituus ja hoidon kustannukset ovat merkittäviä laatumittareita. Näiden osalta tietojen kerääminen, analysointi ja
julkistaminen ovat siten tärkeä osa laaturekistereiden kehittämistä ja hyödyntämistä.
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