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Vastaus kirjalliseen kysymykseen terveydenhuollon laaturekistereiden
perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon laadun kehittämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sari Sarkomaan /kok ym. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 587/2020 vp:
Miten hallitus varmistaa, että terveydenhuollon laaturekisterit saadaan perustettua ja niiden ylläpidolle osoitetaan tarpeelliset resurssit,
milloin STM:n ja THL:n valmistelema asetus THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle tulevista laaturekistereistä lähtee lausuntokierrokselle,
miten hallitus varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa palveluiden luotettavan ja valtakunnallisesti vertailukelpoisen julkisen laatutiedon, tiedolla johtamisen sekä
asiakaslähtöisen toiminnan,
miten hallitus aikoo toteuttaa palveluiden laadun valvonnan luotettavalla tavalla yhdenvertaisesti kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille ja
miten hallitus toteuttaa hallitusohjelmassaan kirjatun tavoitteen laatua kuvaavien rekistereiden kehittämisestä?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Hallitus tiedostaa, että volyymitiedon lisäksi sote-palveluiden sisällöstä, laadusta ja vaikuttavuudesta tarvitaan lisää vertailukelpoista tietoa kansallisesti. Kokonaisuutta viedään eteenpäin hallitusohjelman kirjauksen ”luodaan laatua kuvaavia rekisterejä” mukaisesti sekä 1.5.2019 voimaan
tulleiden THL-lain muutosten kautta, joilla säädettiin sote-alan laaturekisterien ylläpito THL:n
lakisääteiseksi tehtäväksi.
THL huolehtisi laatu- ja vaikuttavuustiedon – sisältäen laaturekisterit - kansallisesta koordinaatiosta ja yhdessä sekä julkisten että yksityisten palveluntuottajien kanssa ja varmistaisi yhtenäisen
ja vertailtavan, mahdollisimman ajantasaisen, laatu- ja vaikuttavuustiedon tuotannon, analysoinnin, raportoinnin ja hyödyntämisen. THL-lain mukaisesti THL:llä on oikeus saada tietoja eri palveluntuottajilta, yhdistää henkilötietoa eri tietolähteistä ja määritellä kerättävät yhtenäiset tietosisällöt ja –rakenteet.
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STM:n talousarvioesityksessä vuodelle 2021 on ehdotettu 1,4 M€ lisämäärärahaa THL:lle laatuja vaikuttavuustiedon koordinaatiota varten. THL pystyisi määrärahan turvin aloittamaan laaturekisteritoiminnon tarkemmin asetuksessa laitoksen rekisterinpidolliselle vastuulle määrättyjen
laaturekisterien osalta sekä tukemaan vielä kehitysvaiheessa olevaa muutakin laatu- ja vaikuttavuustietotuotantoa.
STM:n asetus THL:lle nimettävistä laaturekistereistä on valmistelussa ja tulossa lausuntokierrokselle syksyn 2020 aikana. Asetusta tähdätään voimaan 1.1.2021 ja siinä nimettäisiin toiminnan
alkuvaiheessa enintään noin 10 pääsääntöisesti terveydenhuollon tauti- ja toimenpidekohtaista
laaturekisteriä. Valinta kohdistunee aluksi suurivolyymisiin kansansairauksiin, joiden laadun ja
vaikuttavuuden arvioinnissa on erityistä hyötyä tietojen yhdistämisestä eri lähteistä kokonaisiksi
hoito- ja palveluketjuiksi.
Ehdotetun määrärahan lisäksi THL:n laaturekisteritoimintaan ohjautuu resursseja myös Sote tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelman (Toivo-ohjelma) alaisen Valtava –hankkeen erillisissä laaturekisterien tietotuotantoa kehittävissä alaprojekteissa. Projekteissa
varmistetaan tiedontuotannon yhteensopivuus muuhun valtion viranomaisten tiedontuotantoon ja
kokonaisarkkitehtuuriin, mikä varmistaa tehokkaan ja monipuolisen tietovarantojen hyödyntämisen. Valtava-hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen vertailutiedon ja palvelujen johtamisessa,
ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavan tiedon tuotannon uudistaminen. Uudistustyötä tehdään
valtioneuvoston ohjauksen mukaisesti yhdessä THL:n, Kelan ja Valviran kanssa.
Helsingissä 2.9.2020
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