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KESKEISET KÄSITTEET 

 

Big data eli massadata 

Massadatalle ei ole vakiintunutta määritelmää mutta tyypillisesti sitä kuvataan piirteillä, 

joihin kuuluvat suurten, jatkuvasti kasvavien tietomassojen kerääminen ja säilyttäminen 

tietovarannossa 

 

Indikaattori 

Tunnusluku, joka kuvaa asioiden tilaa ja kehitystä 

 

Kohortti 

Joukko henkilöitä, joilla on jokin yhteinen ominaisuus 

 

Kotilääke 

Potilaan käytössä oleva lääke kun potilas tulee hoitoon esimerkiksi sairaalaan 

 

Läpilyöntikipu 

Syöpäpotilaan kivussa tapahtuva ajoittainen voimistuminen 

 

Morfiinimilligrammaekvivalentti 

Morfiinin määrä milligrammoina, mikä vastaa määrätyn opioidiannoksen vahvuutta 

 

Opioidinaiivi 

Tyypillisesti määritelmä on potilas, jota ei ole hoidettu opioideilla tiettyyn edeltävään 

ajanjaksoon (esimerkiksi 14 vuorokauteen). Tässä työssä määritelmä on muutettu 

kattamaan henkilöt, joiden potilastietoihin ei ole kirjattu opioidien käyttöä edeltävään 14 

vuorokauteen. 

 

Potilastiedon toissijainen  hyödyntäminen, toisiokäyttö 

Potilastiedon käyttäminen muuta tarkoitusta kuin potilaan terveyden edistämistä ja 

hoitamista varten 

 



 

 

 

 

Rakenteinen tieto 

Kuvaa määrämuotoista, tyypillisesti numeromuodossa tai ennalta määriteltyjen 

rakenteiden tai mallien mukaisesti sovittua luokiteltua tai koodattua tekstiä tai 

tietosisältöä 

 

Tiedon louhinta 

Menetelmä, jolla kerätään haluttua tietoa suurista tietomassoista   

 

Tietojohtaminen 

Tiedon jalostamista ja hyödyntämistä päätöksenteossa ja johtamisessa 

 

 

 

  

 

 

  

  



 

 

KÄYTETYT LYHENTEET JA MITTAYKSIKÖT 

 

ad asti, saakka 

ATC Anatomical Therapeutic Chemical. Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa 

luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai 

elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten 

ja terapeuttisten ominaisuuksien mukaan (Fimea 2021) 

CDC Centers for Disease Control and Prevention, Yhdysvaltain tautikeskus eli 

Yhdysvaltain sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaava viranomainen 

CSV Comma Separated Values, pilkuilla erotellut arvot; tiedostomuoto, jossa 

taulukkomuotoinen data on esitetty pilkuilla erotettuna 

DDD Daily Defined Dose, kansainvälisesti sovittu lääkekohtainen teoreettinen 

vuorokausiannos, tyypillisesti 1000 asukasta kohden (WHO 2021a)  

dos annos 

gtt tippa, lääkelaskennassa käytetty yksikkö 

Hilmo Hoitoilmoitusjärjestelmä, eli valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon 

tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä 

HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

ICD International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, WHO:n kehittämä tautiluokitusjärjestelmä (WHO 2021b)  

ISMP Institute for Safe Medication Practices, Yhdysvaltalainen terveydenhuollon 

lääkehoidon riskienhallintaa edistävä organisaatio 

Kela Kansaneläkelaitos 

mcg/h lääkeaineen vapautumisen yksikkö, mikrogrammaa tunnissa 

mg milligramma 

MAO monoamiinioksidaasi(estäjä), muun muassa masennuksen hoitoon määrätty 

lääkeaineryhmä 

MME Morphine Milligram Equivalent (per day), morfiinimilligramma-

ekvivalentti 

mmol millimooli 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestö 



 

 

Sote Sosiaali- ja terveydenhuolto 

SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitor eli selektiiviset serotoniinin 

takaisinoton estäjät, yleensä masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön hoitoon 

määrätty lääkeaineryhmä 

STM  Sosiaali- ja terveysministeriö  

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

TNS Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, eli transkutaaninen 

hermostimulaatio, eräs lääkkeetön kivunlievitysmuoto  

                      (Käypä hoito -suositus 2017; Valvira 2020). 

VALVIRA  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto  

WHO World Health Organization, Maailman terveysjärjestö  
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I KIRJALLISUUSOSA 

 

1 JOHDANTO 

 

Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito on keskeinen osa potilaan kokonaisvaltaista 

hoitoa (Hakoinen ym. 2017). Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että lääkehoito ei 

läheskään aina toteudu hoitosuositusten mukaisesti ja lääkehoitoihin liittyy monia 

ongelmia, kuten potilaalle soveltumattomien lääkkeiden käyttöä, hoitoon sitoutumisen 

ongelmia tai riskialttiita lääkehoidon prosesseja (Hosia-Randell ym. 2008; WHO 2017;  

Kvarnstrom ym. 2018; Puustinen ym. 2018; Holmström ym. 2019; Tolonen ym. 2019). 

Vaikka lääkitysongelmia on tutkittu kansainvälisesti runsaasti, julkaisuista nousee 

edelleen selkeitä lääkehoidon riskikohtia, joihin tulisi puuttua (Schepel 2018). Ongelmat 

etenkin avohoidon puolella ovat moninaiset, eikä tarkkaa tilannekuvaa 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon lääkehoitoprosessien riskeistä ja lääkehoidon 

vaaratapahtumista ole tiedossa (Olaniyan ym. 2015; Panesar ym. 2016, Hakoinen ym. 

2017). Terveysjärjestö WHO:n mukaan etenkin puutteet diagnooseissa, lääkkeiden 

määräämisessä ja lääkehoidon seurannassa ovat syynä vakaviin potilashaittoihin 

perusterveydenhuollossa (Panesar ym. 2016). Lääkehoitoihin liittyvien riskitekijöiden 

vähentäminen on yksi keskeinen tavoite myös suomalaisessa sosiaali- ja 

terveyspalvelujärjestelmässä (sote-palvelujärjestelmä). Tätä kansallista työtä 

muuttuvassa sote-palvelujärjestelmässä ohjaa Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-

ohjelma ja sen pohjalta laadittu tutkimusstrategia (RATI 2018).  

 

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategiassa 2018–2022 yksi keskeinen tutkimusaihe 

on sote-organisaatioiden potilastietojärjestelmien tietojen hyödyntäminen tutkimus-

aineistona potilaiden lääkkeiden käyttöä, hoitoon sitoutumista ja lääkehoidon 

vaikuttavuutta selvittävissä tutkimuksissa (RATI 2018). Rationaalisen lääkehoidon 

edistämisen näkökulmasta myös lääkehoidon aloittamista tulisi tutkia nykyistä enemmän, 

sillä tutkimuksissa lääkkeen määrääminen on todettu erityisen riskialttiiksi vaiheeksi 

potilaan lääkehoitoprosessissa (Schepel ja Kuitunen 2020). Tarvitaan siis näyttöön 

perustuvaa tietoa siitä, mitä mahdollisia ongelmia lääkehoidon määräämiseen liittyy, eli 
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mitkä tekijät vaikuttavat lääkkeen, lääkemuodon sekä annoksen ja hoidon keston 

valintaan, sekä millaisia riskejä potilaan lääkehoitovalintoihin liittyy.  

 

Suomen terveydenhuollossa on mittavat tietovarannot, joita kertyy esimerkiksi erilaisten 

kansallisten rekistereiden, sekä julkisten ja yksityisten terveydenhuollon toimijoiden 

toimesta (Neittaanmäki ja Lehto 2018). Sote-tietovarantoja voitaisiin kuitenkin 

hyödyntää terveydenhuollon tutkimuksessa nykyistä enemmän. Tietoa on paljon, ja sen 

hallintaan on luotu erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja, kuten sairaanhoitopiirien tietoaltaita, 

joka on otettu viime vuosina käyttöön esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirissä (Rotonen 2019). Tietoaltaita ei kuitenkaan ole aikaisemmin juurikaan 

hyödynnetty turvallisen ja rationaalisen lääkehoidon toteutumisen tutkimuksessa, johon 

ne voisivat soveltua esimerkiksi riskilääkkeiden kohdalla. 

 

Opioidit kuuluvat riskilääkkeisiin, joiden kohdalla virheen sattuessa esimerkiksi lääkkeen 

annostelussa, virheellä voi olla kohtalokkaat seuraukset potilaalle (Saedder ym. 2014). 

Tutkimusten mukaan opioidit ovat myös yksi yleisimmistä lääkeryhmistä, joihin liittyen 

terveydenhuollossa raportoidaan vakavia lääkityspoikkeamia (Heneka ym. 2016). 

Opioideihin liittyy myös merkittävä väärinkäytön riski, johon vaikuttaa etenkin 

länsimaissa voimakkaasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lisääntynyt 

opioiden käyttö. Varsinkin Yhdysvalloissa opioidikipulääkkeiden kulutuksen raju kasvu, 

siihen liittyvät lieveilmiöt ja ennenaikaiset kuolemat ovat muodostaneet mittavan 

yhteiskunnallisen ja kansanterveydellisen haasteen 1990-luvulta alkaen (Skolnick 2018). 

Arviolta 4 % Yhdysvaltojen aikuisväestöstä eli noin 10 miljoonaa henkilöä väärinkäyttää 

opioideja (Skolnick 2018). Vuonna 2019 opioidien aiheuttama yliannostus aiheutti 49 

860 yhdysvaltalaisen kuoleman ja se oli alle 50-vuotiaiden yleisin kuolinsyy (Mattson 

ym. 2021). Vaikka heroiinista johtuvat yliannostuskuolemat ovat olleet kasvussa viime 

vuosina, kaksikolmasosaa opioidien aiheuttamista yliannostuskuolemista johtuu 

lääkemääräyksellä annostelluista opioideista (Rudd ym. 2016). Vaikka Kelan tilastojen 

(Kelasto) mukaan opioidien käyttö on tasaantunut viime vuosina, on ongelmakäyttö 

edelleen kasvussa myös Suomessa. Vuonna 2017 Suomessa arvioidaan olleen 23 500 - 

29 500 opioidien ongelmakäyttäjää (noin 0,5 % väestöstä), joille opioidien käytöstä on 

aiheutunut vakavia sosiaalisia tai terveydellisiä haittoja  (Rönkä ym. 2020). Vuoteen 2012 
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verrattuna määrä näyttäisi kaksinkertaistuneen, mutta rekisterikäytäntöjen muuttuminen 

(Avohilmon mukaan ottaminen) on lisännyt havaintojen määrää ja siten vaikuttanut myös 

arvion suuruuteen.   

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan opioidien turvallista ja rationaalista käyttöä 

HUSissa. Tutkielman tavoitteena on tutkia, miten tietoaltaaseen koottua potilasdataa 

voidaan hyödyntää opioidien rationaalisen käytön tutkimisessa. Potilastiedolle on 

tyypillistä, että se koostuu yksittäisistä potilastapahtumista kuten esimerkiksi 

kuvantamisdokumenteista, potilaskertomuksista, ja potilaalle määrätyistä resepteistä. 

Potilastiedon toissijaiselle hyödyntämiselle oleellista on muodostaa yksittäisistä, 

irrallisista potilastapahtumista kuva, joka edustaa ison potilasjoukon tilaa. Toisin sanoen 

suuresta joukosta yksittäisistä potilastapahtumista muodostetaan summatason tietoa, 

jonka avulla voidaan päätellä, onko hoitoprosessi potilaalle turvallinen. Saatua tietoa 

voidaan hyödyntää potilasturvallisuuden kehittämisessä, tietojohtamisessa ja 

lääkehoitojen vaikutusten sekä kustannusten seurannassa sote-palvelujärjestelmän eri 

tasoilla. 
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2 POTILASTIEDON TOISSIJAINEN HYÖDYNTÄMINEN TERVEYDEN-

HUOLLOSSA  

 

Suomessa asiakkaista ja potilaista kerätään sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) tietoja 

moniin kansallisiin ja paikallisiin järjestelmiin (Neittaanmäki ja Lehto 2018). 

Pääasiallisesti sote-tietoa syntyy potilaan tutkimisen ja hoitamisen yhteydessä (ks. 

kappale 2.1). Sote-tietojen ensisijaisella käytöllä viitataan käyttötarkoitukseen, jota 

varten tiedot on alun perin tallennettu asiakasrekisteriin (Alkula ym. 2019). Ensisijaista 

käyttöä edustaa myös Kansaneläkelaitoksen etuuskäsittely tai asiakkaan saama palvelu 

sosiaalihuollosta (Alkula ym. 2019). Sote-tietoja käytetään hyödyksi myös tilastoinnissa, 

tutkimuksessa ja tiedolla johtamiseen sote-organisaatioissa. Tällaista tiedon 

hyödyntämistä kutsutaan toissijaiseksi käytöksi (Neittaanmäki ja Lehto 2018). Esimerkki 

toissijaisesta käytöstä on lääkkeiden kulutuksen seuraaminen Kelan tilastotietojen avulla 

(Kela 2021). 

 

2.1    Sote-tiedon tuottajat ja käyttäjät 

Sote-tietoa kertyy useiden terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimijoiden kuten Kelan, 

julkisten ja yksityisten sairaaloiden, hoitolaitosten, sairaanhoitopiirien sekä muiden 

rekistereiden ylläpitäjien, kuten Valviran ja Fimean, toimesta (Kuva 1).  

 

 
 

Kuva 1. Potilastietojen toissijaisen käytön tarpeet ja mahdollisuudet, tiedon käytön 

luvittajat ja sote-tiedon tuottajat Suomessa (mukaeltu Neittaanmäki ja Lehto 2018; Alkula 

ym. 2019). 

Tutkimus Opetus Tietojohtaminen Viranomaisohjaus Tilastotuotanto

Toiminnan ja 

hoitoprosessien 

kehittäminen

Kela VALVIRA

Kanta VRK Biopankit Genomikeskus

OmaKanta Fimea Syöpäkeskus Sitra

Tiedon tarve - Potilatiedon toissijainen käyttö

Tiedon käytön luvittaminen ja tiedon jakelu

Lupaviranomainen THL Findata

Tietopyynnöt ja aineistojen käytön sääntely Aineistojen yhdistely

Sairaanhoitopiirit

Tiedon tuottajat, Sote-aineisto ja rekisterit

Tilastokeskus Digi- ja väestötietovirasto

Tietoaltaat
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Suomen mittavia sote-tietovarantoja voitaisiin hyödyntää tutkimuksessa nykyistä 

enemmän. Jotta voitaisiin muodostaa kansallinen kokonaiskuva sote-palveluiden 

käytöstä, palveluiden vaikuttavuudesta, tehokkuudesta ja turvallisuudesta sekä 

palveluiden tuottamisen kustannuksista, pitäisi yksittäisten tapahtumien yksilötason 

tietoja yhdistellä eri rekistereistä. Käytön haasteena ovat toisaalta olleet raskaat 

lupakäytännöt. Tiedonkeruussa, laaduntarkastuksessa ja lupien käsittelyssä on voinut 

kulua vuosia (Neittaanmäki ja Lehto 2018).  

 

Vuonna 2019 voimaan tullut laki potilastiedon toissijaisesta käytöstä (552/2019) 

helpottaa tietojen yhdistelyä eri rekistereistä ja nopeuttaa lupakäsittelyä vähentämällä 

prosessiin liittyvää hallinnollista taakkaa niin tutkijan kuin rekisterin pitäjänkin 

näkökulmasta1. Suomessa julkisen sote-tiedon tilastointia hoitaa pääasiassa Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos (THL), joka on yksi Suomen tilastoviranomaisista. THL:n yhteydessä 

toimiva sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata aloitti toimintansa vuoden 

2020 alussa (Findata 2021). Findatan toiminta perustuu lakiin sosiaali- ja terveystietojen 

toissijaisesta käytöstä. Findatan myöntää lupia sote-tietojen käyttöön silloin, kun tietoja 

yhdistellään usealta rekisterinpitäjältä ja kun rekisterinpitäjä kuuluu toisiolain 6 §:iin. 

Esimerkkejä lääketieteellisessä tutkimuksessa tarvittavista rekisterinpitäjistä ovat THL, 

Kela, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus, sekä sairaanhoitopiirit. Findata toiminta on 

eriytetty THL:n muusta toiminnasta ja toimintaa ohjaa ja kehittää ohjausryhmä, jonka 

jäsenet on nimetty sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n, Valviran, 

Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen, Digi- ja väestötietoviraston, 

Tilastokeskuksen, Työterveys-laitoksen, Fimean sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluntarjoajien edustajien joukosta.  

 

2.2     Massadata terveydenhuollossa 

 

Sote-tiedolle on tyypillistä, että sitä kerääntyy paljon useista eri lähteistä ja datan tyypit 

vaihtelevat resepteistä potilaskertomuksiin ja kuvantamistuloksiin. Terveydenhuollossa 

 

1 Toisiolaki on saanut myös kritiikkiäkin osakseen esimerkiksi harvinaissairauksiin ja elinsiirtoihin 

liittyvien rekisteritutkimusten tekemisessä (Seppänen 2021). 
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potilaista kerääntyvää dataa voidaankin pitää hyvänä esimerkkinä massadatasta. 

Massadatalle eli big datalle ei ole vakiintunutta määritelmää, mutta tyypillisesti sitä 

kuvataan piirteillä, joihin kuuluvat suurten, jatkuvasti kasvavien tietomäärien kerääminen 

ja säilyttäminen (Raghupathi ja Raghupathi 2014; Dash ym. 2019). Massadatalle 

tyypillistä on suuren tietomäärän lisäksi sen monimuotoisuus. Potilaista saadaan tietoa 

numeroina, tekstinä, kuvina ja niiden yhdistelminä. Massadata muodostuu siis 

yksittäisistä, irrallisista tapahtumista. 

 

Potilastiedon toissijaiselle hyödyntämiselle sen sijaan on tyypillistä, että pääasiallisena 

kiinnostuksen kohteena ei ole yksilötason tieto, vaan isommasta potilasjoukosta saatava 

summatieto, josta yksilön tunnistetiedot on poistettu. Vaikka perinteiset potilastieto-

järjestelmät ja -rekisterit mahdollistavat tiedonkeruun ja datan käytön 

tutkimustarkoituksiin, on datan keruu usein vaivalloista ja hidasta muun muassa 

tietojärjestelmärajoituksista johtuen (Neittaanmäki ja Lehto 2018). Sote-tiedoille on 

tyypillistä, että eri organisaatioilla ei ole näkyvyyttä toisten organisaatioiden potilas- tai 

asiakastietoihin. Datan pirstaloitumisen lisäksi potilastiedon tehokasta hyödyntämistä 

heikentää haasteet tiedon jakamisen ja analysoimisen suhteen. Terveydenhuollon 

massadatan yksi suurimpia haasteita onkin datan eri toimijoiden yhteensopimattomat 

tietojärjestelmäratkaisut (Raghupathi ja Raghupathi 2014; Kruse ym. 2016). 

Tutkimustiedon hakeminen voi edellyttää poimintoja useiden organisaatioiden 

järjestelmistä. Potilastiedon yhtenäisyys on edellytys terveydenhuollon massadatan 

tehokkaaseen toissijaiseen hyödyntämiseen.  

 

2.3 Tietoaltaat 

 

Pirstaleisen ja määrällisesti valtavasti kasvavan sote-tiedon tallentaminen, hallinta ja 

hyödynnettävyys on haastavaa. Kertyvän potilastiedon säilytyksessä ja käytössä voidaan 

hyödyntää tietoaltaita (Kruse ym. 2016). HUSin tietoallas on yksi esimerkki 

terveydenhuollon massadataratkaisusta (Neittaanmäki ja Lehto 2018). Tietoaltaalla on 

ratkaistu potilastietojen säilytykseen, käyttöön ja datan keruuseen liittyviä haasteita. 

HUSin tietoaltaaseen kerääntyy valtavasti tietoa useista tietokannoista ja -lähteistä. 

HUSin tietoaltaan datalähteet ja loogiset tietovirrat on esitetty kuvassa 2 (Rotonen 2019).  
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Kuva 2. HUSin tietoaltaan datalähteet ja loogiset tietovirrat (Rotonen 2019). 

 

HUSissa potilaille annetaan hoitoa vaativaan erikoissairaanhoitoon asti (HUS 2021). 

Tietoallasratkaisuun on koottu esimerkiksi HUSissa hoidettujen potilaiden 

hoitokertomustiedot, lääkehoitotiedot, laboratoriotulokset ja kuvantamistiedot. 

Tietoaltaaseen kootaan sairaalan tai sairaanhoitopiirin potilaiden lääketieteelliset tiedot 

eri potilastietojärjestelmistä riippumatta siitä, onko potilastietojärjestelmien välillä 

yhteyttä keskenään. Näin koottua tietojensäilytysratkaisua kutsutaan myös sähköiseksi 

terveysrekisteriksi (electronic health register, EHR) (Kruse ym. 2016).  

  

2.4 Massadatan edut ja haasteet terveydenhuollossa 

  

Massadatan hyödyntäminen terveydenhuollossa mahdollistaa uusia etuja ja 

mahdollisuuksia datan analysointiin perustuvassa tutkimuksessa. Etuja on saavutettu 

muun muassa potilasturvallisuuden ja lääketurvatoiminnan parantamisessa sekä 

organisaatioiden parantuneen toiminnan sekä yhteiskunnallisten vaikutusten osalta 

(Menachemi ja Collum 2011; Kruse ym. 2016; Dash ym. 2019; Pastorino ym. 2019). 

Potilasturvallisuuden kehittymiseen voidaan laskea muun muassa parantuneet 

hoitomenetelmät ja hoidon laatu, parantuneet diagnosointimenetelmät, sekä hoitojen 

haittatapahtumien ja lääkkeiden haittavaikutusten todennäköisyyden vähentäminen 

(Menachemi ja Collum 2011; Jensen ym. 2012). Sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatiot ovat lisäksi hyödyntäneet massadataa toiminnasta johtuvien kulujen, kuten 
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potilaiden hoitokulujen, vähentämisessä ja toiminnan tehostamisessa (Dash ym. 2019). 

Massadatan avulla esimerkiksi uusien lääkkeiden ja rokotteiden kehitystyö on nopeutunut 

(Raghupathi ja Raghupathi 2014). Massadata on mahdollistanut sairauksien aikaisemman 

havaitsemisen ja tehostanut sairauksien ehkäisyä, kun tautien riskitekijöiden 

tunnistaminen on kehittynyt (Kruse ym. 2016; Pastorino ym. 2019).  

 

Massadata sellaisenaan ei ole hyödyllistä vaan sitä täytyy analysoida, jotta sitä voidaan 

käyttää tutkimukseen, päätöksentekoon, tai jotta siitä olisi liiketoiminnallista hyötyä. 

Vaikka massadata mahdollistaa tutkimuksen terveydenhuollossa, ei datan saaminen 

käyttöön ole ongelmatonta (Ficheur ym. 2011). Jotta massadata saadaan hyödylliseen 

käyttöön, täytyy data ensin louhia potilastietojärjestelmästä (Raghupathi ja Raghupathi 

2014; Kruse ym. 2016). Saatu raakadata ei välttämättä ole käyttökelpoista sellaisenaan 

vaan ensin data tulee validoida, laatu tulee varmistaa ja data tulee esikäsitellä. Datan 

validointiin ja laadun varmistamiseen kuuluvat toimenpiteet ovat esimerkiksi puuttuvan 

datan, toistuvien datarakenteiden ja väärien lukuarvojen havaitseminen ja niiden 

korjaaminen  (Van Hoeven ym. 2017; Nissen ym. 2019). Massadatan analysoiminen ja 

hyödyntämisen vaatii erikoisosaamista ja tarvittavat menetelmät ja ohjelmistot riippuvat 

muun muassa datan rakenteesta (Zhao ym. 2015). Sairaaloilla ei aina ole käytettävissään 

tarvittavaa osaamista aineiston analysoimiseksi (Shaeffer ym. 2017). Myös uusien 

työkalujen ja tekniikoiden käyttöön ottamisessa on esiintynyt vaikeuksia (Kim ym. 2014). 

Datalle täytyy lisäksi suorittaa erilaisia laskenta- ja yhdistelytoimenpiteitä, jotta data 

saadaan jatkoanalyysiin sopivaan jäsenneltyyn muotoon (Ferrão ym. 2016). Lopulta, kun 

data on saatu taulukoitua, voidaan suorittaa tarvittavia analyysitoimenpiteitä ja tehdä 

tilastollisten työkalujen avulla datasta kuvaajia ja johtopäätöksiä.  

 

2.5 Massadatan rakenne ja tyypit 

 

Massadata jaetaan terveydenhuollossa tyypillisesti kahteen ryhmään datan rakenteen 

perusteella (Moldwin ym. 2015; Scheurwegs ym. 2016; Tayefi ym. 2021). Strukturoitu 

eli rakenteinen data on määrämuotoista. Tyypillisesti se esiintyy numeromuodossa tai se 

on ennalta määriteltyjen rakenteiden tai mallien mukaisesti sovittua luokiteltua tai 

koodattua tekstiä tai tietosisältöä. Esimerkiksi terveydenhuollossa potilastiedot 



9 

 

 

tyypillisesti koostuvat jäsennellyistä tiedoista kuten demografisista perustiedoista (mm. 

ikä, sukupuoli), hoitoihin liittyvistä tiedoista kuten sairaalassa annetuista lääkkeistä ja 

laboratoriotestituloksista. Strukturoitu data voidaan esittää sarakkeiden ja rivien avulla. 

Rakenteinen data soveltuu siten data-analyysiin ja taulukkolaskentaan monesti 

sellaisenaan. Rakenteellista tietoa voidaan analysoida ja tiivistää helpommin kuin vapaata 

tekstiä. Esimerkiksi lääkemääräyksien tietoja voidaan hyödyntää lääkkeiden käytön ja 

turvallisuuden seuraamisessa. Reseptitiedoista voidaan takautuvasti arvioida ja havaita 

esimerkiksi monilääkityksen aiheuttamia yhteisvaikutuksia (Ficheur ym. 2014). Lisäksi 

numeerinen data mahdollistaa tiedon havainnollistamisen erilaisena graafeina esityksissä.  

 

Vastaavasti strukturoimattomalle datalle, jota edustaa muun muassa vapaa teksti, videot, 

kuvat ja äänitiedostot, ei voida määrittää tiettyä rakennetta. Strukturoimatonta dataa on 

hankalaa analysoida perinteisillä tietokoneohjelmilla (Raghupathi ja Raghupathi 2014; 

Kruse ym. 2016). Jäsentelemättömän datan käsittely ja analyysi vaatii kehittyneitä, 

kognitiivisia menetelmiä. Esimerkiksi vapaan tekstin analysointiin on kehitetty useita 

menetelmiä ja algoritmeja kuten avainsanahakumenetelmä, sääntöpohjainen päättely ja 

koneoppimisalgoritmi (Ford ym. 2013). On tosin huomattava, että useat tekstin 

analysointityökaluista on harjoitettu tieteellisten artikkeleiden ja sanomalehtien avulla 

(Carroll ym. 2012). Tavalliset tekstinanalysointiohjelmistot eivät välttämättä sovellu 

kliinisen tekstin analysointiin, koska teksti on monesti kiireellisesti laadittuja, se on 

töksähtelevää ja esimerkiksi verbien käyttö on niukkaa (Ford ym. 2016). Sopivien 

kliinisten tekstien saaminen algoritmien kehitystyöhön on vaikeaa potilasturvallisuuden 

ja tiedon luottamuksellisuuden vuoksi (Meystre ym. 2010). 

 

2.6 Potilastiedon rakenteistaminen ja sen haasteet 

 

Rakenteistamisella tarkoitetaan tiedon kirjaamista ennalta määriteltyjä rakenteita 

käyttäen (THL 2020). Näin menetellen potilastiedot ovat yhtenäisesti käytössä 

potilastietojärjestelmästä riippumatta. THL on julkaissut oppaan, joka sisältää esittelyn 

potilaskertomuksen yhtenäisistä rakenteista, näkymistä, otsikoista ja hoitoprosessin 

vaiheistuksesta (Jokinen ja Virkkunen 2021). Yhdenmukaiset koodistot perustuvat 

kansallisiin ja kansainvälisiin määrittelyihin ja standardeihin, jotka on valittu 
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käytettäviksi suomalaisissa potilastietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa (Jokinen ja 

Virkkunen 2021). Potilaskertomuksen rakenteistamisella on tarkoitus helpottaa 

potilastiedon käyttöä, hakua ja hoidon seurantaa sekä yhtenäistää kirjaamista (Hyppönen 

ym. 2014). Potilastiedon rakenteisuus vähentää tarvetta kopioida manuaalisesti tietoa 

järjestelmästä, asiakirjasta tai näytöstä toiseen (Jokinen ja Virkkunen 2021). Lisäksi 

rakenteinen kirjaaminen mahdollistaa valtakunnallisen tilasto- ja rekisteritiedon 

tuottamisen. Potilas-kertomuksen tietosisältöä voidaan hyödyntää myös hoidon 

saatavuuden ja laadun seurannassa, toiminnan sujuvuuden, vaikuttavuuden ja 

vertailtavuuden arvioinnissa sekä muissa valtakunnallisissa tilastoinneissa ja 

tutkimuksissa (Jokinen ja Virkkunen 2021). 

 

Rakenteisen kirjaamisen odotetaan parantavan potilastiedon laatua, kun tiedon 

kirjaaminen on aiempaa yhdenmukaisempaa (Jokinen ja Virkkunen 2021). Datan 

yhtenäisten kirjaamistapojen ja virheettömän datan saaminen potilastietojärjestelmiin 

tulee olemaan yhä tärkeämpää lähivuosina, kun terveydenhuollon tietojärjestelmissä 

ollaan kansallisella tasolla siirtymässä kohti rakenteellista merkintätapaa. Tämän asian 

taustalla on 2020-luvun aikana Kanta-järjestelmän Reseptikeskukseen toteutettava 

lääkityslista (Virkkunen 2021). Lääkityslistan tarkoitus on, että kaikki lääkitystiedot 

tallentuvat yhteen paikkaan, johon on pääsy kaikilla lääkehoitoprosessiin kuuluvilla 

tahoilla ja henkilöillä (RATI 2018). Rakenteiset lääkitystiedot tallennetaan rakenteisessa 

muodossa riippumatta siitä, missä organisaatiossa tiedot on alun perin tuotettu 

(Virkkunen ym. 2021). Kirjaamismerkintöjen lisäksi tietojärjestelmäuudistuksella 

mahdollistetaan se, että ammattilaisilla olisi hoitopaikasta riippumatta tieto potilaan 

ajantasaisesta lääkityksestä ja tieto pääsee nykyistä paremmin liikkumaan hoito-

organisaatioiden ja apteekkien välillä. Rationaalisen lääkehoidon yksi keskeinen haaste 

onkin ollut lääkehoidon kokonaisuuden hallinta ja se, ettei sosiaali- ja terveydenhuollossa 

ole ajantasaista tietoa siitä, mitä lääkkeitä potilas käyttää (RATI 2018). Lääkityslistalla 

pyritään korjaamaan tätä haastetta sekä mahdollistamaan sosiaali- ja 

terveydenhuoltojärjestelmän eri toimijoiden, kuten avoapteekkien, yhä kiinteämpi 

integroituminen mukaan potilaan hoidon turvallisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden 

varmistamiseen. 
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Rakenteisen potilastiedon tuottaminen ei ole täysin ongelmatonta (Walsh 2004; Fernando 

ym. 2012; Ford ym. 2013). Terveydenhuollon ammattilaisilla on ollut vaikeuksia 

hyväksyä potilastiedon syöttäminen sähköisiin rekistereihin rakenteisessa muodossa 

(Walsh 2004). Havaintojen, diagnoosien ja testituloksien kirjaaminen valmiiksi 

vakioituihin luetteloihin kestää pitempään kuin potilaskertomuksen kirjoittaminen 

(Walsh 2004). Potilaan diagnoosia raportoidessa valmiiksi koodatut vaihtoehdot voidaan 

kokea liian rajoittaviksi ja potilaan diagnoosi voidaan merkitä väärin varsinkin, jos oireet 

ovat epäselvät (Ford ym. 2013). Tutkimuksissa, joissa käytetään lähteenä sähköisten 

potilasjärjestelmien rakenteista dataa, merkittäväksi ongelmaksi on havaittu 

luokitteluvirheiden tuottama harha (Ford ym. 2016). Sairauksien diagnosoinnissa 

käyttäen esimerkiksi ICD-10 tautiluokitusta esiintyy merkittävää vaihtelua (Horsky ym. 

2017).  

 

Sote-tietojen hallinta on monipuolinen haaste. Tiedonhallinta koostuu potilastietojen 

keräämisestä, tallentamisesta, ja jatkokäsittelystä, jossa raakadata muokataan 

käyttökelpoiseen muotoon. Potilastekistereiden hallinnassa oleellista on huolehtia muun 

muassa tietorakenteiden yhtenäisyydestä ja tietojen rakenteistamisesta. On kuitenkin 

muistettava, että potilastiedon tarkoituksenmukainen käyttö vaatii terveydenhuollon 

ammattilaisia tulkitsemaan kirjattua tietoa potilaan turvallisessa hoidossa. 
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3 OPIOIDIEN TURVALLINEN JA RATIONAALINEN KÄYTTÖ  

 

Kipu on yleinen syy hakeutua lääkärin vastaanotolle. Suomessa noin 40 % 

terveyskeskuslääkärillä käynneistä liittyy kipuun (Mäntyselkä ym. 2001). Kivun 

lievityksen edellytyksiin liittyy kattava esiselvitys potilaan kivun aiheuttaneen syyn 

määrittämiseksi ja sairauden diagnosoinniksi, selvitys kivun tyypistä ja voimakkuudesta, 

potilaan aiemmasta ja mahdollisesta muusta samanaikaisesta hoidosta. Tutkimuksen 

perusteella tehdään hoitosuunnitelma (Valvira 2020). Muusta kuin syöpäsairaudesta 

johtuvan pitkäaikaisen kivun hoito perustuu lääkkeettömiin hoitoihin kuten  liikuntaan, 

fysikaalisiin hoitoihin, ihon kautta tapahtuvaan sähköiseen hermoärsytykseen 

(transcutaneous electrical nerve stimulation, TNS), kylmä- ja lämpöhoitoon, sekä 

psykoterapiaan (Valvira 2020; Käypä hoito -suositus 2017).  

 

3.1 Kipulääkkeet eli analgeetit 

 

Kipulääkkeet jaetaan vaikutustapansa ja -paikkansa perusteella anti-inflammatorisiin 

analgeetteihin eli tulehduskipulääkkeisiin ja euforisoiviin analgeetteihin eli opioideihin. 

Ensisijaisesti kipulääkkeeksi valitaan tulehduskipulääke tai parasetamoli, jos niiden 

käytölle ei ole vasta-aihetta. Tulehduskipulääkkeet vähentävät kipua aiheuttavien 

välittäjäaineiden, prostanoidien, syntymistä kaikkialla elimistössä ja estävät siten kivun 

tunteen välittymistä keskushermostoon (Cashman 1996). Mikäli muiden lääkkeiden teho 

on riittämätön, hoitoon voidaan yhdistää opioidi (Kalso 2016). Opioidien vaikutus 

tapahtuu pääosin keskushermoston kautta (Trescot ym. 2008). Opioidit estävät 

kipuviestien syntymisen eivätkä kipua välittävät hermoimpulssit pääse kulkeutumaan 

keskushermostoon. Lisäksi kivun lievitykseen käytetään tiettyjä masennus- ja 

epilepsialääkkeitä (McCleane 2008; Tomić ym. 2018).  

 

3.2 Opioidit lääkeaineryhmänä 

 

Opioidit ovat yleisnimitys opioidireseptoreihin sitoutuvista molekyyleistä (Trescot ym. 

2008). Lääkekäytössä käytettävät opioidit vaikuttavat keskushermostoon                               

µ-opioidireseptoreita aktivoivan vaikutuksen kautta (Trescot ym. 2008). Tämä vähentää 
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kipua ja aiheuttaa mielihyvän tunnetta.  Opioidit voidaan luokitella kemiallisen rakenteen 

(Trescot ym. 2008), reseptoreiden toiminnallisten vaikutusten (Manglik ym. 2016) tai 

syntetisointimenetelmän mukaan (Pathan ja Williams 2012). Lisäksi opioidit voidaan 

luokitella kipua lievittävän tehon mukaan heikkoihin, keskivahvoihin ja vahvoihin.  

 

3.2.1 Heikot opioidit: kodeiini ja tramadoli 

 

Suomessa käytettäviä heikkoja opioideja ovat kodeiini ja tramadoli (Kalso 2016). 

Molemmat ovat aihiolääkkeitä, joilla kipua lievittävä vaikutus tulee esille vasta, kun ne 

ovat muuttuneet elimistössä aktiivisiksi metaboliiteiksi. Kodeiini muuttuu maksassa 

morfiiniksi, joka saa aikaan analgeettisen vaikutuksen. Tramadolilla on kaksitehoinen 

analgeettinen vaikutus. Opioideille tyypillisen µ-opioidireseptorivaikutuksen lisäksi se 

estää serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinottoa (Miotto ym. 2017). Synergistinen 

vaikutus lisää tramadolin kipua lievittävää vaikutusta.  

 

3.2.2 Keskivahva opioidi: buprenorfiini 

 

Buprenorfiini on ainoa Suomessa keskivahvoihin opioideihin luettava lääkeaine. 

Buprenorfiinilla on niin sanottu kattovaikutus eli annosta suurennettaessa aineen vaikutus 

aluksi lisääntyy, mutta vaikutuksen kasvu alkaa annosta kasvatettaessa hidastua (Khanna 

ja Pillarisetti 2015). Isolla annoksella buprenorfiini alkaa kumota omaa vaikutustaan sekä 

mahdollisesti myös muiden käytössä olevien opioidien vaikutusta. Opioidiriippuvaisia 

potilaita voidaan hoitaa suun kautta otettavalla buprenorfiinilla (Schuckit 2016). 

Korvaushoidossa annokset ovat huomattavasti suurempia (ad 16 mg/vrk) kuin kivun 

hoidossa (Kalso 2016).  

 

3.2.3 Vahvat opioidit 

 

Käytetyimmät vahvat opioidit ovat morfiini, oksikodoni, fentanyyli ja hydromorfoni. 

Vahvoilla opioideilla ei ole kattovaikutusta vaan niiden teho lisääntyy annoksen 

kasvaessa. Morfiini on perusopioidi, johon muita opioideja on totuttu vertaamaan (Kalso 

2016). Oksikodoni muistuttaa läheisesti morfiinia farmakokineettisten ja -kemiallisten 
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ominaisuuksien osalta (Kalso ym. 2004). Oksikodoni läpäisee veri-aivoesteen helposti, 

mikä saattaa lisätä riskiä opioidiriippuvuudelle. Fentanyyli on noin 80 kertaa 

voimakkaampi kuin morfiini ja se on yksi voimakkaimmista synteettisistä opioideista 

(Trescot ym. 2008). Voimakkaat fentanyylilaastarit voivat olla vaarallisia opioideihin 

tottumattomille potilaille (Logan ym. 2013). Metadonilla on pitkä eliminaation 

puoliintumisaika ja se soveltuu pitkäaikaiseen annostukseen (Kalso 2016). Sitä käytetään 

myös opioideista riippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoon.  

 

3.2.4 Opioidiantagonisti: naloksoni 

 

Naloksoni kiinnittyy opioidireseptoreihin tiukasti ja se kumoa muiden opioidien 

vaikutuksen (Trescot ym. 2008). Se toimii vasta-aineena heroiinin tai morfiinin 

yliannostuksessa (Adams 2018).  Naloksoni kumoaa opioidien vaikutusta ja voi estää 

hengityslaman syntymisen. Naloksoni estää myös ummetuksen syntymisen potilailla, 

jotka joutuvat käyttämään opioideja pitkän ajan.   

 

3.3 Opioidien hoitosuositukset ja kliininen käyttö 

 

Opioidit ovat tehokkaita pitkäaikaisen tai kovan kivun hoidossa. Esimerkiksi syöpäkivun 

hoidossa ja postoperatiivisessa hoidossa opioidin valinnalle on hyvät perusteet (Schmidt- 

Hansen ym. 2017, Wiffen ym. 2017). Muusta kuin syöpäsairaudesta johtuvan 

pitkäaikaisen kivun hoidossa opioidit eivät ole ensisijainen hoito (Rosenblum ym. 2018). 

Useissa tutkimuksissa tosin opioidien on osoitettu olevan tehokkaita sekä pitkäaikaisen 

kudosvauriokivun kuten nivelrikon että hermoperäisen kivun hoidossa (Kalso ym. 2004;  

Noble ym. 2007; Mcnicol ym. 2013). Opioideja tulisi välttää tietyissä kiputiloissa, joita 

ovat muun muassa migreeni, fibromyalgia, ja epäselvä selkäkipu (Nissen ym. 2001; Kalso 

ym. 2003; Käypä hoito -suositus 2017).  
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3.3.1 Käytön aloituksen perusteet, lääkemuoto, annosmäärä ja hoitoaika 

 

Opioidien käyttösuositukset on tyypillisesti jaettu kahteen ryhmään sen mukaan, 

käytetäänkö lääkettä syöpäkivun hoitoon vai ei (Trescot ym. 2006;  Dowell ym. 2016). 

Syöpäkipuun määrättynä varsinkin vahvoja opioideja kuluu enemmän kuin ei-

syöpäkivun hoidossa (Torrance ym. 2018). Lisäksi syöpäkivussa hoitoaika on 

tyypillisesti pitkä (Zin ym. 2014). Toisaalta on havaittu, että suurin osa vahvoista 

opioideista on määrätty krooniseen kipuun, joka ei johdu syövästä (Zin ym. 2014). 

Leikkauksen jälkeisen kivun hoito opioideilla on tyypillisesti ajallisesti rajattu ja lyhyt 

(Chou ym. 2009). 

 

Osa rationaalista lääkehoitoa on riskien arviointi lääkehoidon aloitushetkellä (RATI 

2018). Muita lääkityksiä, hoitoja, ja riskitekijöitä koskevat tiedot tulee pystyä 

varmistamaan potilasasiakirjoista tai muulla luotettavalla tavalla (Dowell ym. 2016). Kun 

kivun syy on selvä ja muut lääkkeettömät ja lääkkeelliset hoitokeinot ovat osoittautuneet 

tehottomiksi eikä potilaalla ole aikaisempaa päihde-, huumausaine-, tai lääkeaine-

riippuvuutta, voidaan potilaalle harkita opioidilääkityksen aloittamista (Chou ym. 2009). 

Aloitushetkellä on myös pohdittava, miten hoito lopetetaan, mikäli hyödyt eivät ole 

riskejä suuremmat (Dowell ym. 2016). 

 

Pitkäaikainen opioidien käyttö muun kuin syöpä- tai post-operatiivisen kivun hoidossa 

alkaa usein akuutin kivun hoidosta (Dowell ym. 2016). Kun opioideja käytetään akuutin 

kivun hoitoon, lääkäreiden tulisi määrätä pienin tehokas annos välittömästi 

lääkevalmisteista vapautuvia opioideja (Dowell ym. 2016; Hwang ym. 2018). CDC:n 

ohjeistuksen mukaan kolme päivää tai vähemmän on usein riittävä ja harvoin hoitoajaksi 

tarvitaan yli seitsemän päivää (Dowell ym. 2016). Kun opioidihoito aloitetaan kroonisen 

kivun hoitoon, tulee tällöinkin määrätä välittömästi vapautuvia opioideja 

pitkävaikutteisten opioidien sijasta (Dosa ym. 2009; Dowell ym. 2016). Pitkävaikutteisiin 

opioideihin kuuluvat metadoni, fentanyylilaastari ja depot-lääkemuodot oksikodonista, 

hydrokodonista, ja morfiinista (Dowell ym. 2016). Esimerkiksi fentanyylilaastareita ei 

tule käyttää opioidinatiiveilla eli potilailla, joilla ei ole ollut käytössä opioidia edeltävän 
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14 vuorokauden ja 3 kuukauden aikana. Ajanjakso vaihtelee lähteestä riippuen (Logan 

ym. 2013; Lail ym. 2014; Lucyk ja Nelson 2016; Kreiner ym. 2017).  

 

Opioidien aiheuttamat haitat lisääntyvät annoskoon kasvaessa. Opioidien 

vuorokausiannokselle ei ole selkeää ylärajaa, vaan se vaihtelee eri tutkimuksissa 100-120 

morfiinimilligrammaekvivalentissa2 (MME, morphine milligram equivalent) 

vuorokaudessa (Bohnert ym. 2011; von Korff ym. 2016).  Yli 100 MME/vrk annosten ei 

ole osoitettu vähentävän kipua pitkällä aikavälillä (Liu ym. 2013; Logan ym. 2013). Kun 

annos on 100 MME/vrk, esimerkiksi yliannostuksen riski kasvaa 9-kertaiseksi verrattuna 

annokseen 20 MME/vrk (Schieber ym. 2019). CDC:n suositusten mukaan opioidin 

vuorokausiannoksen nostamista 90 MME tasolle on vältettävä (Dowell ym. 2016).  

Kyseiselle tasolle tai sen yli menevä annostus on perusteltava huolellisesti (Dowell ym. 

2016).  

 

3.3.2 Samanaikainen lääkitys 

 

Potilaalla voi olla myös muita lääkityksiä samanaikaisesti opioidien kanssa. Potilaalla voi 

olla toiseen lääkeryhmään kuuluva valmiste tai toinen opioidi. Samanaikaiselle 

lääkitykselle löytyy kirjallisuudesta useita määritelmiä. Esimerkiksi Paulozzin ym. 

(2015) mukaan samanaikainen lääkitys on määritelty niin, että samaa lääketyyppiä on 

määrätty vähintään viiden päivän ajaksi ja lääkitykset ovat ajallisesti päällekkäin 25 % 

tai kauemmin. Vastaavasti Kim ym. (2019) mukaan opioidien ja bentsodiatsepiinien 

lääkitys katsotaan samanaikaiseksi, mikäli yhtäläinen jakso kattaa vähintään seitsemän 

päivän ajan.  Samanaikainen lääkintä kahdella opioidivalmisteella voi olla perusteltu, 

mikäli lääkemuodot ovat erilaiset. Esimerkiksi pitkävaikutteisen opioidihoidon lisäksi 

voidaan potilaalle määrätä lyhytvaikutteinen opioidi läpilyöntikipuun (Yang 2014).  

 

Toisaalta opioidien ja bentsodiatsepiinien yhtäaikaista määräämistä tulisi välttää (Liu ym. 

2013; Logan ym. 2013). Samanaikainen bentsodiatsepiinien ja opioidien käyttö on 

havaittu aiheuttaneen kolmanneksen lääkkeisiin liittyvistä kuolemista (Dasgupta ym. 

 

2 MME:n määritelmä ks. kappale 3.6 
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2016). Silti bentsodiatsepiinien ja vahvojen opioidien yhteiskäyttö on tavallista. 

Dasguptan ym. (2016) mukaan opioideja käyttävistä 80 %:lla on samanaikainen 

bentsodiatsepiinilääkitys ja opioidien ja bentsodiatsepiinien käyttö kymmenkertaistaa 

lääkkeiden aiheuttamien kuoleman riskin.  

 

Myös farmakokineettiset ja -dynaamiset tekijät tulisi huomioida opioideja määrätessä 

(Kim ym. 2019). Siten muut samanaikaiset lääkeaineet, jotka käyttävät samaa 

metaboliareittiä opioidien kanssa, tulisi ottaa huomioon, koska opioidien hyötyosuus voi 

muuttua sopimattomaksi yhtäaikaiseen käyttöön (McCance-Katz ym. 2010; Richarz ym. 

2011). Esimerkiksi oksikodoni ja tramadoli metaboloituvat sytokromi P-450 

isoentsyymien 3A4 ja 2D6 kautta. CYP3A4:n toimintaa estävät lääkkeet sekä 

greippimehu voivat vähentävät oksikodonin metaboliaa ja voivat näin ollen tehostaa sen 

vaikutuksia (Miotto ym. 2017). Vastaavasti metadonin puhdistumaa pienentävien 

lääkeaineiden, esimerkiksi SSRI-lääkkeiden ja atsolisienilääkkeiden, yhteiskäyttö 

metadonin kanssa saattaa johtaa voimakkaaseen sedaatioon ja hengityslamaan (Miotto 

ym. 2017).  

 

3.3.3 Lääkityksen seuranta  

 

Lääkehoidon asianmukainen seuranta on keskeinen osa potilaan turvallista ja rationaalista 

lääkehoitoa (Hakoinen ym. 2017). Lääkehoidon seurannan puute on havaittu 

kansainvälisessä ja kotimaisessa tutkimuksessa merkittävänä potilasturvallisuusriskinä, 

joka vaikuttaa hoitotuloksia heikentävästi (Paneasar ym. 2016, Hakoinen ym. 2017). 

Myös kivunhoidon aloittamisen jälkeen on tärkeää tavata potilasta ja seurata lääkehoidon 

hyötyjä ja haittoja. CDC:n suositusten mukaan lääkitystä on syytä arvioida uudelleen        

1-4 viikon kuluttua opioidien käytön aloittamisesta kroonisen kivun hoidossa tai 

annosmäärän korottamisen jälkeen (Dowell ym. 2016). Pitkäaikaisen opioidihoidon 

hyödyt ja haitat tulisi arvioida vähintään 3 kuukauden välein. Tällöin annostuksen 

alentamista tai opioidihoidon lopettamista tulee harkita ja tarjota muita keinoja kivun 

hoitoon (Dowell ym. 2016). Seuraavissa kappaleissa käsitellään opioidilääkehoidon 

ongelmia ja keskeisimpiä riskejä, sekä opioidilääkityksen turvallisen toteuttamisen 

mahdollistavia tekijöitä ja indikaattoreita. 
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3.4 Opioidilääkehoidon ongelmat ja keskeisimmät riskit 

 

3.4.1 Haittavaikutukset, riskit ja vasta-aiheet 

 

Opioideilla on useita sivu- ja haittavaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi 

potilaan elämänlaatuun ja hoitoon sitoutumiseen (Manchikanti ym. 2010). Tavallisimmat 

sivuvaikutukset ovat ummetus ja väsymys. Alkuvaiheen väsymys yleensä lievittyy ajan 

myötä. Ummetus kehittyy valtaosalle potilaista (Ahmedzai ja Boland 2010). 

Ummetukseen ei synny toleranssia, koska se on pääosin perifeerinen vaikutus (Kalso ym. 

2003). Lisäksi opioidien mahdollisia sivuvaikutuksia ovat pahoinvointi, hikoilu, kutina, 

yskänvaimennus, jäykkyys, suun kuivuminen ja silmän pupillin supistuminen eli mioosi 

(Schug ym. 1992). Kutina voi johtua morfiinin aiheuttamasta histamiinin vapautumisesta, 

mutta voi myös johtua opioidien suorasta vaikutuksesta hermosoluihin. Hyvin suuria 

opioidiannoksia saavilla potilailla on kuvattu hyperalgesiaa (kosketusarkuutta) ja 

lihasnykäyksiä (Kalso ym. 2003).  Opioidit lamaavat yskänrefleksiä ja tämä voi aiheuttaa 

ongelmia keuhkosairauksissa ja yliannostustilanteissa. Ummetusta lukuun ottamatta 

sivuvaikutukset yleensä helpottavat viimeistään muutamassa viikossa.  

 

Vaarallisin opioidien haittavaikutus on hengityslama (Gupta ym. 2018). Opioidit 

lamaavat hengitystä useilla mekanismeilla eri hermosolujen toiminta-alueiden kautta  

(Pattinson 2008). Ohjeenmukaisella käytöllä ja hoitoannoksilla hengityslaman riski on 

kuitenkin pieni. Huumeiden väärinkäyttäjille kehittyy merkittävä toleranssi 

hengityslamalle (Kalso ym. 2003). Hengityslama voi syntyä opioidien ja muiden 

keskushermostoa lamaavien yhdisteiden yhteiskäytön seurauksena. Esimerkiksi 

bentsodiatsepiinien ja alkoholin yhteiskäyttö opioidin kanssa voi lamata 

keskushermostoa heikentämällä gamma-aminovoihappo- ja glutamaatti-reseptorien 

toimintaa (McCance-Katz ym. 2010). Kova kipu vähentää hengityslaman riskiä, sillä kipu 

toimii hengityslaman vastavaikuttajana stimuloimalla hengityskeskusta (Nuckols ym. 

2014).  
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3.4.2 Opioidit riskilääkkeinä 

 

Opioidit kuuluvat suuren riskin lääkkeisiin (Saedder ym. 2014) ja ovat yksi yleisimmistä 

lääkeryhmistä, joihin liittyen terveydenhuollossa raportoidaan vakavia 

lääkityspoikkeamia (Heneka ym. 2016; Schepel 2018). Suuren riskin lääkkeiksi kutsutaan 

lääkkeitä, joiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa muita lääkkeitä todennäköisemmin 

vakavia seurauksia potilaalle (WHO 2017). Listaa tällaisista lääkkeistä ylläpitää 

esimerkiksi Yhdysvaltalainen terveydenhuollon organisaatioiden lääkehoidon 

riskienhallintaa edistävä Institute for Safe Medication Practices (ISMP) -niminen 

organisaatio. Opioidien merkittävimmät lääkityspoikkeamat ja niihin liittyvät 

riskialttiudet kohdistuvat muun muassa annosteluun ja potilaan perimän aiheuttamaan 

altistumiseen lääkkeen haittavaikutuksille (Laukkanen ja Ruokoniemi  2021). Opioidien 

kohdalla yliannostus tai annostelu väärälle potilaalle voi johtaa kuolemaan. Silti noin 

puolet opioideihin liittyvistä lääkityspoikkeamista on havaittu johtuvan liian suuresta 

annoksesta (Dy ym. 2007). Samansuuntaisia tuloksia lääkityspoikkeamissa havaitsivat 

Cavell & Mandaliyan tutkimuksessaan (2021). Tyypillisin virhe oli annoksen kaksin- tai 

kymmenkertaistuminen (Cavell ja Mandaliyan 2021). Lisäksi lääkityspoikkeamien 

mahdollisuutta kasvattavat lukuisat opioidien annosmuodot, annostelureitit ja 

samankaltaiset lääkkeiden nimet (mm. morfiini/hydromorfoni) (Heneka ym. 2016). 

Annostelureiteistä laskimonsisäiseen hoitomuotoon liittyy muita antotapoja suurempi 

poikkeamariski ja poikkeamat ovat luonteeltaan vakavampia (Heneka ym. 2016; Schepel 

ja Kuitunen 2020). 

 

Opioidien lääkehoitoprosessia voidaan kehittää turvallisemmaksi ottamalla käyttöön 

suojausmenetelmiä, jotka pienentävät lääkehoidossa tunnistettujen riskikohtien ja                 

-tilanteiden toteutumisen mahdollisuutta jatkossa. Suomessa lääkehoidon 

riskienhallintaan sovellettuja suojausmenetelmiä ovat muun muassa 

lääkitysturvallisuuden auditointityökalut sairaaloihin ja apteekkeihin (Halmepuro-

Jaatinen ja Yritys 2010; Teinilä ym. 2012), korkean turvallisuusriskin lääkkeiden listat 

(Lyly ym. 2008; Tyynismaa ym. 2017) sekä lääkkeiden osastoilla käyttökuntoon 

saattamisen auditointityökalu (Suvikas-Peltonen 2017). Esimerkiksi riskilääkelistojen 

tavoitteena on lääkehoidon turvallisuuden edistäminen riskien tiedostamisen ja 
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parantuneen kokonaisuuden hallinnan kautta (Laukkanen ja Ruokoniemi  2021). 

Riskilääkelistojen lisäksi kirjataan toimintatavat, joilla riskilääkkeisiin liittyviä riskejä 

pyritään ehkäisemään. Lisäksi opioidien ja muiden lääkkeiden vaaratapahtumista voidaan 

oppia raportointijärjestelmien, esimerkiksi HaiPron, avulla (Holmström ym. 2019). 

Raportointijärjestelmistä ja muiden menetelmien kautta saadun tiedon avulla voidaan 

tunnistaa lääkehoitoprosessin riskikohtia ja tietoa voidaan käyttää parantamaan 

lääkitysprosesseja terveydenhuollon organisaatioissa. (Holmström ym. 2019; Schepel ja 

Kuitunen 2020). 

 

3.4.3 Toleranssi ja riippuvuus 

 

Opioidien aiheuttama riippuvuus voidaan jakaa fyysiseen riippuvuuteen ja psyykkiseen 

riippuvuuteen eli addiktioon (Kalso ym. 2003). Pitkäaikaisen opioidien käytön 

yhteydessä potilaalle saattaa kehittyä toleranssi, joka tarkoittaa lääkkeen kestokyvyn 

kasvamista ja lääkevasteen heikkenemistä ajan myötä. Toleranssi voi kehittyä joko 

lääkkeiden hoidollisille vaikutuksille tai haittavaikutuksille. Opioidien haittavaikutuksille 

kehittyvä toleranssi on periaatteessa jopa toivottavaa, sillä sivuoireet, kuten väsymys sekä 

heikentynyt reaktio- ja suorituskyky, vähentyvät. On myös mahdollista, että päihteen 

käyttäjälle syntyy niin sanottu ristitoleranssi. Tällä tarkoitetaan toleranssin kehittymistä 

käytetyn päihteen lisäksi myös muille päihdyttäville, huumaaville tai mielihyvää muuten 

tuottaville aineille. Esimerkiksi alkoholin käyttäjällä voi esiintyä toleranssia 

bentsodiatsepiinille tai opioideille (Askay ym. 2009).  

 

3.4.4 Riskiryhmät ja väärinkäytön havainnointi 

 

Opioidien väärinkäytölle tai riippuvuuden kehittymiselle voidaan tunnistaa useita 

riskitekijöitä, joihin kuuluvat aiemmat tai nykyiset päihteiden väärinkäytöt, 

hoitamattomat psykiatriset häiriöt, alhainen ikä sekä väärinkäyttöä kannustavat 

sosiaaliset tai perheympäristöt (Webster 2017). Opioidien riskikäyttöä voidaan seurata 

esimerkiksi tarkastelemalla potilaiden korvaushoitoon ja yliannostukseen tarkoitettujen 

lääkevalmisteiden määräämistä. Riskiryhmiin kuuluvat potilaat voitaisi tunnistaa myös 

kehittyneillä potilastietojärjestelmillä (Alemi ym. 2018). Korvaushoitoon ja 
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yliannostuksen hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden määrääminen on yksi opioidien 

riskikäytön seuraamiseen soveltuva mittari (Sinha ym. 2017). Buprenorfiinia ja 

metadonia voidaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 33/2008 mukaisesti käyttää 

opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroituksessa ja korvaushoidossa. Naloksonia 

vastaavasti käytetään heroiinin tai morfiinin aiheuttamaan yliannostukseen. Käypä hoito 

-suositusten mukaan opioidien epätarkoituksenmukaiseen käyttöön voivat viitata muun 

muassa potilaan voimakas turvautuminen lääkkeeseen pääasiallisena 

kivunlievityskeinona, annosten suureneminen, opioidin käyttö ahdistuneisuuden tai 

mielialaongelmien hoitoon, lääkkeiden häviäminen ja potilaan heikko sitoutuminen 

hoitoon (Käypä hoito -suositus 2017). Myös opioidireseptien hakeminen useilta 

lääkäreiltä tai useista hoitopaikoista voi olla merkki opioidien epätarkoituksenmukaisesta 

käytöstä (Pauly 2010; Yang 2014).  

 

3.5  Potilaan opioidihoidon yksilöllistäminen 

 

Farmakogenomiikka on geenitutkimuksen osa-alue, jossa yksilön geneettisen taustan 

pohjalta pyritään ennustamaan lääkeaineen vaikutusta potilaalla. Yksilöllistämällä 

potilaan lääkehoitoa voidaan edesauttaa hoidon turvallisuutta ja tehokkuutta 

potilastasolla sekä vähentää lääkehoitoihin liittyviä kustannuksia (Kallio ja Pylkkänen, 

2019). Opioidihoitoa on mahdollista yksilöllistää farmakogenomiikan ja 

geenitutkimuksen avulla (Bright ym. 2020; Singh ym. 2020). Monet opioidit ovat 

aihiolääkkeitä ja ne metaboloituvat toisiksi yhdisteiksi, joilla on analgeettisia vaikutuksia. 

Yksilöiden väliset erot lääkeaineiden aineenvaihdunnassa vaihtelevat suuresti (Miotto 

ym. 2017). Varsinkin CYP2D6-entsyymin aktiivisuus vaikuttaa useiden opioidien, kuten 

kodeiinin, tramadolin ja oksikodonin, metaboliaan. Erittäin nopea CYP2D6-metabolia 

yhdistettynä muihin riskitekijöihin, kuten samanaikaiseen SSRI- ja MAO-

estäjälääkitykseen, voi altistaa hengityslamalle (Miotto ym. 2017). Suomalaisessa 

kantaväestöstä ns. ultranopeita metaboloijia on noin 7 %  (Pietarinen ym. 2016). 

Farmakogenomiikan ja geenitutkimuksen osuus myös kivun hoidon yksilöllistämisessä 

tulee varmasti tulevaisuudessa kasvamaan. Tietoaltaat ja massadata-analyysi voisivat 

tarjota mahdollisuuden eri lähteistä tulevan potilaskohtaisen tiedon hallintaan. Merkittävä 

haaste tässäkin asiassa syntyy tiedon suuren määrän ja tietojen yhdistelyn tarpeen vuoksi. 
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3.6   Morfiini-milligramma-ekvivalentti (MME) 

 

Potilaan turvallisen lääkehoidon takaamiseksi ja haittavaikutuksen ennaltaehkäisemiseksi 

on keskeistä varmistaa opioidilääkityksen optimaalinen vuorokausiannos. Tähän voidaan 

käyttää morfiini-milligramma-ekvivalenttia (Milligram Morphine Equivalent, MME), 

jota voidaan käyttää vuorokautisen opioidilääkityksen kokonaismäärän selvittämiseksi. 

Sen avulla saadaan laskettua, millaista määrää morfiinia milligrammoissa potilaalle 

annostellut eri opioidit vastaavat. MME on siten keskeinen parametri potilaan turvallisen 

ja rationaalisen lääkehoidon optimoimisessa. Sitä käytetään myös opioidien turvallista ja 

rationaalista lääkehoitoa mittaavien indikaattoreiden yhtenä parametrina (ks. kappaleet 

3.7 ja 5.3) (Logan ym. 2013; Kim ym. 2019; Kolc Brown ym. 2019). MME:n 

laskemiseksi tarvitaan muuntosuhteet, joiden avulla voidaan arvioida eri opioidien 

suhteellinen voimakkuus suhteessa morfiiniin. Tavallisimpien opioidien muuntosuhteet 

MME:n laskemiseksi on esitetty taulukossa 1 (Von Korff ym. 2008; Dowell ym. 2016).  

 

Taulukko 1. Opioidien muuntosuhteet MME:n laskemiseksi (Von Korff ym. 2008; 

Dowell ym. 2016).  

 

Opioidi Muuntosuhde 

Kodeiini (+parasetamoli tai ibuprofeeni) 0,15 

Tramadoli 0,1 

Morfiini 1 

Oksikodoni (lyhyt- ja pitkävaikutteinen) 1,5 

Fentanyyli (transdermaalinen, mcg/h) 2,4 

Hydromorfoni 4 

Metadoni    

     1 – 20 mg/vrk 4 

     21 – 40 mg/vrk 8 

     41 – 60 mg/vrk 10 

     ≥ 61 – 80 mg/vrk 12 

 

 

Taulukon 1 arvot eivät ole vaihtosuhteita, joita voidaan hyödyntää määritettäessä 

lääkeannosta yhden opioidin vaihtamiseksi toiseksi. Uuden opioidin annoksen tulisi olla 

alhaisempi, jotta vältytään epätäydellisen ristitoleranssin ja opioidien farmakokinetiikan 
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yksilöllisten erojen aiheuttamalta yliannokselta (Anderson ym. 2001). Huomionarvoista 

on, että metadonin muuntosuhde kasvaa suuremmilla annoksilla. Fentanyylin kohdalla 

muuntokerroin on määritelty vain depotlaastarille ja annos lasketaan yksiköllä mcg/h 

(mikrogrammaa tunnissa). Lukemat ovat arvioita, eivätkä ne ota huomioon yksilöllisiä 

eroja farmakogenetiikan ja farmakokinetiikan suhteen eivätkä transdermaalisessa 

lääkinnässä lämmön ja muiden tekijöiden vaikutusta imeytymiseen (Hamunen ja 

Kontinen 2012). Lisäksi kertoimien määrityksessä ilmenee eroja kirjallisuudessa 

(Anderson ym. 2001).  

 

3.7  Turvallisen ja järkevän käytön indikaattorit 

 

Turvallisen ja rationaalisen lääkehoidon toteutumista sosiaali- ja terveyspalvelu-

järjestelmässä voidaan seurata erilaisilla indikaattoreilla, jotka kuvastavat lääkehoidon 

toteutumisen tilaa ja kehitystä. Indikaattoreiden avulla voidaan esimerkiksi seurata 

asioiden kehittymistä tai muuttumista ajan funktiona ja mahdollistavat vertailun muihin 

toimijoihin ja alueisiin (Klemola ym. 2014). Tyypillisesti indikaattoreille ei ole asetettu 

tavoitetasoja, johon tulisi päästä vaan indikaattoreilla seurataan asioiden kehittymisen 

suuntaviivoja. Kirjallisuudesta löytyy esimerkkejä indikaattoreita, joita voidaan käyttää 

opioidien epäasiallisten määräämiskäytäntöjen tunnistamiseen ja seuraamiseen (Logan 

ym. 2013; Lail ym. 2014; Kim ym. 2019; Kolc Brown ym. 2019). Esimerkiksi opioidien 

kohdalla vakavia haittojen kuten mahdollinen yliannostuksen estäminen 

indikaattoritiedon avulla olisi mahdollista reseptilääkkeiden seurantaohjelman avulla 

(Ferris ym. 2019). Indikaattoreiden avulla voidaan vaikuttaa opioidien määräämiseen 

liittyviin käytäntöihin ja lääkkeenmäärääjien toimintatapoihin (Kreiner ym. 2017; 

Schieber ym. 2019). Niiden avulla voidaan myös seurata, miten järkevän lääkkeiden 

käytön edistämiseksi tehdyt toimet, kuten CDC:n opioidien määräämiseen liittyvät 

ohjeet, heijastuvat lääkkeen määrääjien toimintatapoihin (Bohnert ym. 2018).                           

Sote -organisaatioiden potilastiedot sisältävät paljon tietoa lääkehoitojen, kuten 

opioidien, potilaskohtaisesta toteutumisesta. Sairaalat ja sairaanhoitopiirit voivat 

hyödyntää indikaattoritietoa oman toimintansa tehokkuuden, turvallisuuden ja 

vaikuttavuuden seuraamisessa.  
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II TUTKIMUSOSA 

4 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia potilastiedon toissijaisen hyödyntämisen 

mahdollisuuksia terveydenhuollossa käyttäen opioideja esimerkkilääkeaineryhmänä. 

Aineiston lähteenä käytettiin HUSin tietoallasta, josta potilasaineisto louhittiin 

tutkimustarkoitusta varten. Opioidit valittiin kohteeksi, koska kyseinen lääkeryhmä 

lukeutuu suuren riskin lääkkeisiin (Saedder ym. 2014; Schepel ja Kuitunen 2020).   

 

Tietoallastiedon käytön mahdollisuuksia rationaalisen lääkehoidon tutkimuksessa 

selvitettiin seuraavien tutkimuskysymyksien avulla: 

 

1)  millaisessa muodossa tietoaltaan aineisto on saatavilla ja miten aineistoa pitää 

käsitellä, jotta sitä voidaan hyödyntää rationaalisen lääkehoidon tutkimuksessa? 

 

2) onko tietoaltaasta saatavilla turvallisen ja rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen 

kannalta oleellista tietoa vai puuttuuko sellaista olennaista dataa, minkä seurauksena 

aineistoa ei voida hyödyntää?  

 

5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

5.1 Tutkimuksen vaiheet 

 

Tietoallasaineiston saattaminen muotoon, jossa sitä voidaan käsitellä ja tutkia erilaisin 

taulukkolaskenta- tai tilasto-ohjelmin, edellyttää useita tutkimuksen valmisteluvaiheita 

(Kuva 3). Tutkimus tehtiin rekisteritutkimuksena, jossa hyödynnettiin HUSin 

tietoaltaaseen tallennettua potilasdataa. Tutkimuksen aloitushetkellä ei ollut olemassa 

tutkimus-kirjallisuudessa raportoitua menetelmää sille, kuinka data saadaan louhittua 

tietoaltaasta eikä valmiita ohjeita tai algoritmeja louhitun datan käsittelylle ja 

analysoinnille.  Tutkimusryhmällä ei myöskään ollut tietoa siitä, millaisessa muodossa 

data saadaan ja onko se laadultaan rationaalisen ja turvallisen lääkehoidon tutkimukseen 

soveltuvaa. Rationaalisen lääkehoidon arvioimisen toteutumiseksi määriteltiin opioidien 
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rationaalista käyttöä kuvaavat indikaattorit eli tunnusluvut, joilla voitiin tarkastella 

opioidien lääkehoidon kokonaiskuvaa. Indikaattorit ohjasivat aineiston muodostamista ja 

analyysien suunnittelua. 

  

 

Kuva 3. Tutkimuksen vaiheet. 

 

 

5.2 Aineiston kuvaus 

Tutkimuksen aineisto koostui Uranus -potilastietojärjestelmästä (CGI) tuotetusta 

pseudonymisoidusta potilastiedosta. Potilastieto oli tallennettu HUSin tietoaltaaseen, 

joka on big data-teknologioiden, kuten Hadoopin hyödyntämiseen perustuva 

tietojärjestelmäarkkitehtuuriratkaisu (Shvachko ym. 2010). Tietoallas mahdollistaa 

isojen tietomassojen tallentamisen nopeasti ja soveltuu myös strukturoimattoman datan 

säilytykseen. HUSin tietoaltaaseen kerääntyy valtavasti tietoa useista tietokannoista ja 

lähteistä. HUSin erityisvastuualueella asuu 2,2 miljoonaa asukasta ja HUSin 

henkilöstömäärä vuonna 2019 oli 27 000 (HUS 2021). Vuonna 2019 HUSin 25 

sairaalassa hoidettiin 680 000 potilasta. Poliklinikkakäyntejä oli kaikkiaan 2,9 miljoonaa 

ja sairaaloissa suoritettiin 92 000 leikkausta. Tietoallasratkaisuun on koottu esimerkiksi 

HUSissa hoidettujen potilaiden hoitokertomustiedot, lääkehoitotiedot, laboratorio-

tulokset ja kuvantamistiedot (Rotonen 2019).  
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Tätä tutkimusta varten data louhittiin määriteltyjen hakuparametrien mukaisesti (ks. 

kappale 5.5.1) ajalta 1.1.2015-31.12.2019 HUSin tietoaltaasta. Tuona aikana HUSissa oli 

ollut myös muita potilastietojärjestelmiä käytössä (mm. tehohoidon järjestelmä ja 

Peijaksen sairaalassa Apotti-järjestelmä 11/2018 alkaen), mutta näiden järjestelmien 

tuottamaa aineistoa ei sisällytetty mukaan tähän tutkimukseen. Ajanjakso louhittavalle 

datalle haluttiin riittävän pitkäksi, jotta tutkittavista parametreista voitaisiin havaita 

mahdollisia muutoksia opioidien määräämisessä esimerkiksi vuositasolla. Tutkittavan 

ajanjakson valinnassa huomioitiin lisäksi potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja 

lääkkeiden kirjaamistapojen vakiintuminen (ks. kappale 5.5). 

 

5.3 Indikaattoreiden muodostaminen 

 

HUSin tietoallasaineistoa ja sen käytettävyyttä turvallisen ja rationaalisen lääkehoidon 

tutkimukseen tutkittiin opioidien käyttöä kuvaavien indikaattoreiden avulla. Ensin 

kirjallisuuteen perustuen identifioitiin opioidien käyttöön liittyviä riskejä ja vasta-aiheita, 

joiden pohjalta tutkimusryhmä määritteli tässä tutkimuksessa käytettävät opioidien 

turvallisen ja rationaalisen käytön indikaattorit eli tunnusluvut (Taulukko 2). Indikaattorit 

jaettiin riskikäytön, muun lääkityksen ja opioidien kulutuksen perusteella viiteen 

ryhmään. Useimmat indikaattorit, kuten opioidien MME-määrä (50 ja 90 MME 

vuorokaudessa) ja lääkityksen enimmäiskesto, perustuvat CDC:n suosituksiin (Dowell 

ym. 2016). Indikaattorien muodostamisessa hyödynnettiin myös aihealueen tieteellisiä 

julkaisuja, joiden mukaan esimerkiksi opioidien ja bentsodiatsepiinien samanaikainen 

käyttö tulee kestää vähintään seitsemän päivän ajan ollakseen merkittävä (Logan ym. 

2013). Riskikäyttäytymistä voidaan puolestaan havainnoida indikaattoreilla, jossa 

potilaalla on todettu mahdollinen aiempi huumeriippuvuus tai hoidettu alkoholismi 

(Dowell ym. 2016). Lääkevalmisteissa, joissa naloksoni on ainoa vaikuttava-aine, 

käyttöaiheena voi olla opiaattien yliannostuksen aiheuttama hengityslama. Siten datassa 

havaittu naloksonin tai sen ATC-koodin ilmaantuminen saattaa olla merkki 

yliannostuksesta (Kolc Brown ym. 2019). Myös opioideihin kuluva rahamäärä on 

mahdollinen lääkehoidon rationaalisuutta kuvastava indikaattori. Näin esimerkiksi 

sairaalassa voidaan laskea tarkasti potilaskohtaiset lääkekustannukset. 
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Taulukko 2. Opioidien rationaalisen käytön tutkimiseen kirjallisuuden pohjalta muodostetut indikaattorit (Logan ym. 2013; Lail ym. 2014; Dowell 

ym. 2016; Kim ym. 2019; Kolc Brown ym. 2019). 
 

1) MME = morfiini-milligramma-ekvivalentti   4) kova depotkapseli, depottabletti.  

2) mikäli burpenorfiini on määrätty opioidin vieroitushoitoon, jätetään se huomiotta 5) pl. yhdistelmävalmisteet, joissa yhtenä vaikuttavana aineena naloksoni 

3) tabletti, resoritabletti, poretabletti, kalvopäällysteinen tabletti, kova kapseli 

Rationaalista vai ei? # Indikaattori Osoittaja Nimittäjä 

Käytön suuren 

määrän tai pitkän 

ajanjakson 

aiheuttama riski 

1A Osuus opioidien käyttäjistä, joilla maksimi 

päiväannos ylittää rajan 50 MME1) 

Potilaiden lkm, joille on määrätty opioidia2) ja vähintään 

yhden päivän annos ≥ 50 MME 

Potilaiden lkm, joille on määrätty vähintään 

yhtä opioidia kuluneen vuoden aikana 

1B Osuus opioidien käyttäjistä, joilla maksimi 

päiväannos ylittää rajan 90 MME1) 

Potilaiden lkm, joille on määrätty opioidia2) ja vähintään 

yhden päivän annos ≥ 90 MME 

Potilaiden lkm, joille on määrätty vähintään 

yhtä opioidia kuluneen vuoden aikana 

1C Osuus opioidien käyttäjistä, joilla yhtäjaksoinen 

käyttöaika ylittää 3 päivän ajanjakson 

Potilaiden lkm, joille on määrätty opioidi JA joilla 

yhtäjaksoinen käyttöaika ylittää 3 päivän ajanjakson 

Potilaiden lkm, joille on määrätty vähintään 

yhtä opioidia kuluneen vuoden aikana 

1D Osuus opioidien käyttäjistä, joilla yhtäjaksoinen 

käyttöaika ylittää 7 päivän ajanjakson 

Potilaiden lkm, joille on määrätty opioidi JA joilla 

yhtäjaksoinen käyttöaika ylittää 7 päivän ajanjakson 

Potilaiden lkm, joille on määrätty vähintään 

yhtä opioidia kuluneen vuoden aikana 

Opioidin käyttö 

vasta-aiheinen 

2A Osuus potilaista, joilla on astma- tai 

keuhkoahtaumatauti-diagnoosi ja määrätty 

opioidit  

Potilaiden lkm, joille on määrätty opioidia2)  JA 

diagnoosina astma tai keuhkoahtaumatauti 

Potilaiden lkm, joille on määrätty opioidia2)  

TAI diagnoosina vaikea astma tai 

keuhkoahtaumatauti 

2B Osuus potilaista, joilla on samanaikainen 

opioidi- ja bentsodiatsepiinilääkitys 

Potilaiden lkm, joille on määrätty sekä opioidia2) JA 

bentsodiatsepiinia yli 7 vuorokauden ajan 

Potilaiden lkm, joille on määrätty sekä 

opioidia2) TAI bentsodiatsepiinia 

Pitkävaikutteisen 

lääkemuodon 

aiheuttama riski 

3A Osuus potilaista, joilla käytössä opioidin 

pitkävaikutteinen lääkemuoto 

Potilaiden lkm, joille on määrätty opioidi JA 

opioidilääkkeenä on metadoni, fentanyylilaastari, tai muu 

vaikuttava-aine, jonka muoto on depottabletti4), 5). Potilaalla 

ei muuta opioidilääkitystä 14 edeltävään vuorokauteen. 

Potilaiden lkm, joille on määrätty opioidi 

tablettimuodossa3) 

Opioidien kulutus, 

vertaileva tutkimus 

4A Potilaiden osuus, joille on määrätty vähintään 

yhtä opioidia kuluneen vuoden aikana 

Potilaiden lkm, joille on määrätty opioidia vähintään kerran Kaikkien potilaiden lkm, joille reseptillä 

määrätty jokin lääke 

4B Opioidien rahallinen arvo hoitojakson aikana 

(kaikki yhteensä vai per vaikuttava aine...) 

Opioidien rahallinen arvo hoitojakson aikana potilasta 

kohden 

1 

4C Opioidien kulutus (annos yhtä hoitopäivää ja 

yhtä potilasta kohden) 

Opioidien yhteenlaskettu kulutus (MME). Tabletit: 

montako kertaa päivässä * kerta-annos. Laastarit: mcg/hr -

määrä * lkm. 

Tarkasteltavan ajanjakson pituus pävinä * 

hoidettujen potilaiden lkm ajanjakson 

aikana 

Riskikäyttäytyminen, 

riskin arviointi 

5A Osuus potilaista, joilla vaikuttava aine on 

naloksoni (nyt vai aiemmin hoidettu 

riippuvuus/yliannostus...?) 

Potilaiden lkm, joille on määrätty vaikuttava-aine on 

ainoastaan naloksoni JA käytön syynä opioidin aiheuttama 

hengityslama tai yliannostus 

Kaikkien potilaiden lkm, joille reseptillä 

määrätty jokin lääke 

5B Osuus opioidien käyttäjistä, joilla on aiemmin 

todettu tai hoidettu alkoholismi tai huumeiden 

yliannostus (ikuinen leima vai esim kuluneen 

vuoden sisään...) 

Potilaiden lkm, joille on määrätty opioidia JA joilla on 

aiemmin todettu tai hoidettu alkoholismi 

Potilaiden lkm, joille on määrätty opioidia 

TAI joilla on aiemmin todettu tai hoidettu 

alkoholismi 
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5.4 Indikaattoreiden laskeminen 

  

5.4.1 Tarvittavat analyysit ja parametrit 

 

Kun tutkimukseen sisällytetyt indikaattorit oli määritelty (Taulukko 2), seuraavaksi 

tunnistettiin analyysit ja parametrit, jotka tarvittiin indikaattoreiden laskemiseksi. 

Analyysit (Taulukko 3), kuten opioidien MME-kokonaisannoksen määrittäminen 

vuorokaudessa, koostuvat erilaisista matemaattisista laskutoimituksista ja loogisista 

päättelyketjuista, ja analyysien toimintaa on esitetty kappaleissa 5.4.2 – 5.4.6. Lisäksi 

Taulukossa 3 on esitetty, mitä tietoa tarvitaan analyysien laskemiseksi. Nämä tiedot 

vastaavasti ohjasivat tietoallashakua eli sitä, mitä dataa tai parametreja tietoaltaasta 

myöhemmin haettiin (kappale 5.5.1). Taulukossa 3 esitetyt analyysit ja parametrit 

koottiin tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tiedostaen, että niitä voidaan joutua 

muuttamaan riippuen siitä, millaista dataa tietoaltaasta tutkimuksen myöhemmässä 

vaiheessa saadaan. Esimerkiksi lääkityksen keston laskemisen voi toteuttaa usein eri 

tavoin, toisin sanoen riittää, mikäli lääkemääräyksestä (potilasdatasta) tulee ilmi jokin 

seuraavista vaihtoehdoista: 

 

• lääkityksen aloitus- ja lopetusajankohdat  

• aloitusajankohta, lääkityksen kesto vuorokausissa  

• aloitusajankohta, lääkityksen kokonaismäärä ja vuorokausiannos 

 

Vastaavasti vuorokausiannoksen toteamiseksi voidaan hyödyntää: 

• saraketietoa, josta kokonaisannos on luettavissa suoraan tai 

• lasketaan kokonaisannos, käyttäen annostusten lukumäärää vuorokaudessa ja 

yhden annoksen tietoa joko milligrammoissa tai kappalemäärän avulla 

 

Indikaattorin 2A laskemiseen tarvittavat potilaiden lukumäärät on tarkoitus saada 

tietoallashausta suoraan, joten analyysiksi riittää silloin pelkkä jakolasku. 
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Taulukko 3. Indikaattorien laskemiseen tarvittavat analyysit ja parametrit. 

Analyysi Indikaattori* 
Tarvittavat tiedot indikaattoreiden 

laskemiseksi 

Yhtäjaksoisen lääkityksen 

kesto vuorokausissa 
1C, 1D, 4A 

- Lääkityksen aloitus- ja lopetuspvm:(t) tai 

vastaavat tiedot 

Opioidien MME-

kokonaisannos vuorokaudessa 
1A, 1B 

- Annos per vuorokausi 

- lääkkeiden vaikuttavat aineet tai ATC-koodit 

- Lääkityksen aloitus- ja lopetuspvm:(t) 

Samanaikaisten lääkitysten 

toteaminen  
2B 

- Lääkityksen aloitus- ja lopetuspvm:(t) 

- lääkkeiden vaikuttavat aineet tai ATC-koodit 

Lääkkeettömän jakson 

detektointi 
3A 

- Lääkityksen aloitus- ja lopetuspvm:(t) 

- Vaikuttava-aine tai ATC-koodi 

- Lääkkeen muoto 

Lääkityksen kulutus ja 

kustannus 
4B, 4C 

- Annos per vuorokausi 

- Lääkityksen aloitus- ja lopetuspvm:(t) 

- Lääkkeen hinta, esim. per 

tabletti/annos/paketti 

Riskikäytön toteaminen 5B 

- syykoodi, indikaatio tms.  

- vaikuttava-aine tai ATC-koodi (kun kyseessä 

naloksoni) 

* Indikaattorien numerointi taulukon 2 perusteella 

 

5.4.2 Vaatimukset datalle  

 

Tämän tutkimuksen toteutettavuuden kannalta oli oleellista, että tietoaltaasta haettava 

data on rakenteista. Datan tulee siis olla numeerista eli edustaa esimerkiksi päivämääriä, 

annosmääriä, vahvuuksia, tai syykoodeja. Toisaalta myös tekstimuotoinen data voi olla 

rakenteista. Esimerkiksi lääkkeiden annosmuotoja, opioidien vaikuttavia aineita ja niihin 

liittyviä ATC-koodeja on olemassa rajallinen määrä. Siten ennakoitavaa ja variaatioltaan 

suppeaa tekstiä voidaan haarukoida ehtolausein ja käsitellä matemaattisin keinoin. 

 

Jotta massadatan analyysi voidaan suorittaa, täytyy datan olla rakenteistettu niin, että 

tutkittava asia, esimerkiksi lääkityksen annos, annostelutapa tai lääkityksen vahvuus, on 

tietyllä aikavälillä vakio. Näin ollen jokainen muutos annoksessa tai lääkityksen 

vahvuudessa tuottaa dataan aina uuden rivin. Rivikohtainen rakenteistettu data 

mahdollistaa ajan funktiona muuttuvan potilasdatan käsittelyn. Näin ollen menetelmä ei 

rajoitu pelkästään säännöllisiin lääkityksiin. On huomattava, että potilaskohtainen 

lääkitystieto voi muodostua useista riveistä varsinkin, jos annostelussa tapahtuu paljon 

muutoksia. Kuvassa 4 on esitetty esimerkinomaisesti yhden potilaan opioidilääkitys, joka 
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koostuu kahdesta eri lääkeaineesta ja opioidin1 kohdalla tapahtuu annosmuutos 5. ja 6. 

hoitopäivän välissä. Opioidien annokset on esitetty MME:nä vuorokausittain. Jokaisella 

rivillä on vain yksi vaikuttava aine ja annos per rivi on aina vakio. Tässä tapauksessa 

potilaan opioidilääkitys on esitetty kolmella rivillä. Rivien määrällä ei ole analyysin 

kannalta merkitystä vaan oleellista on datan rakenteinen muoto. Mikäli annostieto on 

ilmaistu pelkästään rakenteettomassa tekstimuodossa, ei sellaista tietoa voida tämän työn 

laajuudessa hyödyntää. 

 

 

Kuva 4. Esimerkki potilaskohtaisesta opioidilääkityksestä, joka koostuu kahdesta 

vaikuttavasta aineesta, opioidi1 ja opioidi2. Opioidin1 annosmuutoksen takia kyseisen 

vaikuttavan aineen kohdalla lääkitys esitetään kahden rivillä. Keltaisella pohjalla on 

esitetty tietoaltaan opioididata. 

 

 

5.4.3 Lääkityksen keston ja MME-annosmäärän laskeminen (indikaattorit 1A, 1B, 1C, 

1D, ja 4A) 

 

Lääkityksen yhtäjaksoiseen kestoon ja MME-annosmäärään liittyvien indikaattoreiden 

(Taulukko 2, s. 27) laskemiseksi oli oleellista tunnistaa potilaan vuorokausikohtainen 

opioidilääkitys. MME-annosmäärän määrittämiseksi aineistosta tarvitaan tieto siitä, mitä 

opioidia potilaalle on määrätty joko vaikuttavan aineen nimellä tai ATC (Anatomical 

Therapeutic Chemical) -koodilla. Lisäksi datan avulla tulee kyetä laskemaan potilaan 

opioidiannoksen määrä milligrammoissa. Muunnos opioidiannoksen 

milligrammamäärästä MME-annosmääräksi tehdään taulukon 1 muuntosuhteiden 

mukaisesti (s. 22).  

 

Yhdellä potilaalla voi myös olla useita samanaikaisia opioidilääkityksiä. Lääkehoidossa 

voi tapahtua annostelumuutoksia, jolloin on mahdollista, että aloitus- ja 

lopetusajankohdat menevät myös limittäin (Kuva 5). Toisin sanoen, kun lasketaan 

potilaskohtaisia indikaattoreita, pitää huomioida kaikki potilaan lääkemääräysten ja 

Vuorokausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Opioidi1 (annos 5 MME/vrk) 5 5 5 5 5

Opioidi1 (annos 10 MME/vrk) 10 10 10 10

Opioidi2 (annos 2 MME/vrk) 2 2 2P
o

ti
la

s 
1
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reseptien rivikohtainen data. Kuvassa 5 on näytetty esimerkinomaisesti, kuinka yhden 

potilaan opioidilääkityksen kesto ja MME-määrä analysoidaan vuorokauden tarkkuudella 

käyttäen hyväksi rivikohtaista dataa. Näin rivikohtaisesta potilasdatasta saadaan 

aggregoimalla eli yhdistämällä selville potilaskohtainen yhtäjaksoinen lääkitys, 

päiväkohtainen MME-annos ja suurin MME-määrä. Myöhemmin potilaskohtaisesta 

datasta voidaan tehdä isompaa potilasjoukkoa kuvaavia analyysejä yhdistämällä kuvaa 5 

vastaavat tiedot eri potilaiden lääkityksistä. 

 

 

Kuva 5. Esimerkki rivikohtaisen datan aggregoinnista ja datan laskemisesta yhden 

potilaan opioidilääkityksen keston ja MME-annosmäärän määrittämiseksi. Keltaisella 

pohjalla on tietoaltaan opioididata, ilman pohjaväriä on esitetty algoritmilla lasketut 

arvot. 

 

 

5.4.4 Opioidien ja bentsodiatsepiinien samanaikainen käyttö (indikaattori 2B) 

 

Opioidien ja bentsodiatsepiinien samanaikaista käyttöä voi tarkastella lääkeaineryhmän 

tai vaikuttavan aineen avulla. Bentsodiatsepiineja ja sedatiivisia 

bentsodiatsepiinijohdoksia on ATC-ryhmissä N05BA, N05CD, N05CF ja N06CA01. 

Samanaikaisessa käytössä huomioidaan vain ajallinen päällekkäisyys ja tässä työssä 

opioidien ja bentsodiatsepiinien annoskoolla ei ole merkitystä. Data-analyysin kannalta 

oleellista on huomioida jokaisen lääkityksen aloitus- ja lopetusajankohdat. Ennen kuin 

kahden eri lääkeaineryhmän päällekkäisyys voidaan tunnistaa, täytyy ensin tehdä 

rivikohtainen aggregointi jokaiselle lääkeaineryhmälle erikseen. Tätä on havainnollistettu  

kuvassa 6, jossa esimerkin avulla laskettu opioidien ja bentsodiatsepiinien samanaikainen 

lääkitysjakso  hyödyntäen rivikohtaista dataa. Keltaisella pohjalla on tietoaltaasta saatu 

opioididata, sinisellä bentsodiatsepiinidata, ja vihreällä on havainnollistettu 

samanaikaista lääkitysjaksoa.  

 

Vuorokausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Opioidi1 (5 vrk, 5 MME/vrk) 5 5 5 5 5

Opioidi2 (5 vrk, 10 MME/vrk) 10 10 10 10 10

Opioidi1 (1 vrk, 5 MME/vrk) 5

Opioidi3 (6 vrk, 2 MME/vrk) 2 2 2 2 2 2

Yhtäjaksoinen opioidilääkitys (vrk) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MME -kokonaismäärä per vrk 5 5 5 5 5 10 10 10 10 12 7 2 2 2 2

Suurin MME-määrä per vrk 12
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Kuva 6. Esimerkki opioidien ja bentsodiatsepiinien samanaikaisen käytön 

tunnistamisesta. Keltaisella pohjalla on tietoaltaasta saatu opioididata, sinisellä 

bentsodiatsepiinidata, ja vihreällä on havainnollistettu samanaikaista lääkitysjaksoa.  

 

Loogisilla funktioilla esitettynä aggregoidut opioidi- ja bentsodiatsepiinilääkitysjaksot 

saadaan esitettyä yksittäisten rivien avulla seuraavasti. 

Kaava 1:  OAgg = OR (O1, O2, O3, ...) 

Kaava 2:  BAgg = OR (B1, B2, B3, ...) 

Lopulta samanaikainen opioidi-bentsodiatsepiini -jakso OB saadaan seuraavasti. 

Kaava 3:  OB = AND (OAgg, BAgg)  

 

5.4.5 Lääkkeettömän jakson detektointi (indikaattori 3A) 

 

Pitkävaikutteisen opioidilääkemuodon käytön riskiä selvitettiin hakemalla aineistosta 

sellaisia potilaita, joille oli määrätty pitkävaikutteinen lääkemuoto ilman, että potilaalla 

on aiempaa opioidilääkitystä (ns. opioidinaiivi). Kirjallisuudessa opioidinaiiviksi on 

määritelty potilas, joka ei ole käyttänyt opioidia edeltävään 14 vuorokauteen (Lail ym. 

2014). Tässä työssä opioidinaiiviksi laskettiin sellainen potilas, jonka tietoihin ei ollut 

kirjattu opioidien käyttöä edelliseen 14 vuorokauteen. Pitkävaikutteisiin opioidin 

kuuluvat metadoni, fentanyylilaastari ja depot-lääkemuodot oksikodonista, 

hydrokodonista, ja morfiinista (Dowell ym. 2016).  Kuvassa 7 on esitetty kaksi 

menetelmää, kuinka opioidinaiivi voidaan tunnistaa. Ensimmäisessä menetelmässä 

lasketaan ajanjakson pituus depot-valmisteen aloituksen ja sitä edeltäneen 

opioidiannoksen ajankohdan välillä. Vaihtoehtoisesti voidaan laskea depot-valmisteen 

aloituksesta 14 vuorokautta taaksepäin ja tarkastella, onko potilaalle kyseissä aikana 

kirjattu opioidia.  Jälkimmäinen menetelmä on nopeampi, koska pitää laskea ero vain 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Opioidi1 (5 vrk)                                  O1

Opioidi2 (7 vrk)                                  O2

Opioidi3 (6 vrk)                                 O3

Aggregoitu lääkitysjakso           OAgg

Bentsodiatsepiini1 (7 vrk)              B1

Bentsodiatsepiini2 (4 vrk)              B2

Aggregoitu lääkitysjakso            BAgg

Samanaikainen lääkitys                   OB

Samanaikainen lääkitys, kesto (vrk) 1 2 3 4 5 6 7

Vuorokausi

P
o
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s 
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vuorokauteen asti mutta edellinen tapa on suositeltavampi, koska se mahdollistaa datan 

uudelleen analysoinnin, mikäli esimerkiksi haluaa muuttaa opioidinaiivin rajan 

määritelmää. 

 

 

Kuva 7. Esimerkki opioidinaiivin3 tunnistamisesta kahdella eri menetelmällä. 

Keltaisella pohjalla on merkitty ne ajankohdat, joissa opioideja on määrätty 

tietoallasdatan mukaan. 

 

5.4.6 Opioideille vasta-aiheisten potilaiden lukumäärä 

 

Tarkoituksena oli saada tieto sellaisten potilaiden lukumäärästä, joille on annettu 

sairaalassa opioidia ja potilaalla on todettu joko vaikea astma tai keuhkoahtaumatauti. 

Tässä analyysin tarkoituksena ei ole etsiä potilas- tai rivitason dataa vaan todeta sellaisten 

vuositason lukumäärä potilaille, joille on määrätty jokin opioidi ja joilla on opioideille 

vasta-aiheisten diagnoosi. Menetelmä kohdistuu tietoallashakuun, eli tietoallaspyynnössä 

kuvataan haettava joukko siten, että potilaalla on sekä tietyn ATC-koodin mukainen lääke 

(eli opioidien tapauksessa N02) sekä diagnoosina on joko J46 (vaikea astma) tai J44.8 

(keuhkoahtaumatauti) (WHO 2021b). Analyysissa lasketaan suhdeluku, jossa osoittaja on 

diagnosoitujen potilaiden lukumäärä, joille on määrätty myös opioidi (esimerkiksi N02 

ja J46) ja nimittäjänä on joko kaikkien opioidia saaneiden potilaiden lukumäärä tai pelkän 

J46 tai J44.8 diagnoosin saaneiden potilaiden lukumäärä. Esimerkiksi suhdeluku (N02 ja 

J46)/N02 kertoo, kuinka suurella osuudella opioidien käyttäjistä on myös vaikea astma. 

Vastaavasti suhdeluku (N02 ja J46)/J46 esittää, kuinka suurella osuudella astmaatikoista 

on määrätty myös opioidi. 

 

3 Opioidinaiivi on henkilö, joka ei ole saanut opioidia edeltävään 14 vuorokauteen. Tässä työssä määritelmä 

kattaa henkilöt, joiden potilastietoihin ei ole kirjattu opioidien käyttöä edeltävään 14 vuorokauteen. 

Vuorokausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Opioidi1

Opioidi2 (depot)

Menetelmä 1:

Vuorokautta ilman opioidia 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pitkävaikutteinen opioidi? E E K K

Opioidinaiivi (K/E)? K

Menetelmä 2:

Vuorokautta ilman opioidia 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Pitkävaikutteinen opioidi? K K

Opioidinaiivi (K/E)? K

P
o

ti
la

s 
1
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5.4.7 Lääkityksen hinta 

 

Potilaskohtaisten opioidilääkekustannusten laskemiseksi tarvitaan rivikohtainen 

annosmäärä ja käytetyn lääkepakkauksen hinta, josta voidaan laskea yksikköhinta 

esimerkiksi tabletille, kapselille tai laastarille. Hinnan muodostumisessa tulee huomata 

se, että käytetyn lääkepakkauksen hinta saattaa muuttua lääkityksen ajanjakson aikana. 

Mikäli hinnan muuttumista ei voida huomioida, tulee koko lääkityksen ajalle 

vakioyksikköhinta. Jos hinnan muodostumista halutaan seurata tarkasti, tulisi jokaisesta 

hinnan muutoksestakin tulla uusi rivi. Lääkityksen hinnan laskeminen tarkasti sellaisille 

lääkitysmuodoille, joiden kulutus ei ole laskettavissa kappalemäärittäin, voi olla 

haastavaa.  

 

5.5 Esiselvitys  

 

Ennen tietopyynnön jättämistä tutkimusaineiston muodostamiseksi tehtiin HUS 

Tietohallinnon asiantuntijoiden kanssa esiselvitys , jonka tarkoituksena oli kerryttää 

yleiskuvaa ja ymmärrystä siitä, millaista tietoa Uranus-potilastietojärjestelmästä 

kertyneestä tietoallasaineistosta oli mahdollista hakea indikaattorien laskemiseksi. 

Esiselvityksessä potilaiden lääkitykseen liittyvää tietoa saatiin kolmenlaisella 

datatyypillä: 

• Resepti: potilaalle kotiutumisen yhteydessä annettu lääkemääräys  

• Lääkemääräys: potilaalle sairaalassaolon aikana annettu lääkemääräys 

• Antokirjaus: kirjaus jokaisesta potilaalle annetusta lääkeannoksesta 

sairaalassaolon aikana 

 

Näistä resepti ja lääkemääräys -tietotyypit kuvaavat potilaan hoitoprosessia lääkkeen 

määräämisen näkökulmasta ja antokirjaus taas kertoo sen, paljonko potilaalle lääkettä on 

kirjattu annetuksi sairaalahoitojakson aikana. Antokirjaus olisi siten lääkkeen käytön 

tarkastelun kannalta tarkempi tietolähde kuin kaksi muuta, mutta tässä tutkimuksessa 

lääkitysturvallisuutta tarkasteltiin nimenomaan lääkkeen määräämisen näkökulmasta. 

Näin ollen tietoaltaasta haetaan vain lääkkeen määräämiseen liittyvää dataa resepti- ja 

lääkemääräys -tietolähteistä.  
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Lisäksi osana esiselvitystä haluttiin selvittää sairaalassaolon aikana toteutettujen 

lääkemääräysten lukumäärä ja määrän kehittyminen vuositasolla. Kaikkien HUSin 

sairaaloissa annettujen lääkemääräysten kokonaislukumäärä vuoden 2010 alusta vuoden 

2020 maaliskuuhun (esiselvityksen ajankohta) oli lähes 38 miljoonaa kappaletta. 

Vuositason määristä nähtiin, että määrä kasvaa vuoteen 2015 asti kunnes se tasaantuu 

tasolle noin 5 miljoonaa lääkemääräystä vuodessa. Syinä tälle on ovat mm. sairaaloiden 

liittyminen HUS-alueeseen, Uranuksen käyttöönotto, ja lopulta lääkkeiden käytön tai 

kirjaamistapojen vakiintuminen. Vastaavana aikana opioidia annosteliin 438 563 

potilaalle ja rivikohtainen rekisterimäärä oli 3 457 868. Tämän otoksen mukaan opioidien 

osuus on noin 9 % kaikista sairaalassa annostelluista annoksista ja keskimäärin yhdellä 

potilaalla on noin kahdeksan rivitason merkintää opioidien annostelusta. Vuosina         

2015-19 kaikkien lääkemääräysten lukumäärä oli noin 26 miljoonaa, joten 

opioidimerkintöjen määräksi voitiin arvioida saatavan noin 2,3 miljoonaa riviä ja potilaita 

noin 290 000.  

 

5.5.1 Saraketason tiedon valinta 

 

Lääkemääräys- ja reseptitietolähteistä saatiin esimerkkilistaukset kaikista saraketason 

tiedoista, jotka tietoaltaasta oli mahdollista saada. Eri parametreja oli kaikkiaan noin 100 

kappaletta. Kaikkien sarakkeiden valinta ei ollut tarpeen tiedostojen koon kasvamisen ja 

siitä aiheutuvan käsittelyn hitauden takia. Tässä työssä haku kohdennettiin vain niihin 

parametreihin, jotka liittyvät vuorokausittaisen annosmäärän tai lääkityksen keston 

laskemiseen, vaikuttavan aineen ja lääkkeen vahvuuden ja muodon tunnistamiseen:  

 

• lääkkeen annos per vuorokausi tai vaihtoehtoisesti annos per annostelukerta ja 

annoksien lukumäärä vuorokaudessa 

• annostelun voimassaoloaika  

• lääkehoidon aloitus- ja lopetuspäivämäärät 

• pakkausten lukumäärä 

• vaikuttava-aine, joko auki kirjoitettuna tai ATC-koodilla 

• lääkkeen vahvuus ja muoto 
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Muodoltaan vapaata ja ennakoimatonta tekstimuotoista dataa ei ollut mahdollista tutkia 

tämän työn piirissä. Siten esimerkiksi lääkkeen annosteluun, indikaatioon, käytön 

lopetukseen tai muihin syihin liittyvät lääkemääräyksen tekstimuotoiset tiedot olisivat 

olleet datamäärän huomioiden liian työläät käydä läpi. Tietoallashaussa päätettiin 

kuitenkin ottaa mukaan myös sellaisia sarakkeita, joiden arveltiin sisältävän vapaata 

tekstiä kuten lääkkeen käyttötarkoitus. Näin tehtiin, koska rakenteettoman datan 

seulominen voi antaa ideoita jatkotutkimukselle. Koska työssä tehtiin tietoallasaineiston 

tutkimusmenetelmän kehittämistä, lisäksi haettiin parametreja, joilla ei välttämättä ole 

indikaattoreiden laskemiseksi suoranaista tarvetta, mutta jotka voivat auttaa datan 

ymmärtämisessä, ryhmittelyssä ja validoinnissa. Näitä parametreja olivat: 

 

• lääkkeen käyttötarkoitus 

• annostelun tyyppi  

• annostelun lisätieto 

• annostelun muuttumiseen tai lopettamiseen johtaneet syyt ja niiden selitteet 

• tieto, oliko lääkitys pysyvä (kyllä/ei) 

• tieto, oliko kyseessä kotilääke4 (kyllä/ei)  

 

Jotta data-analyysi voidaan suorittaa potilaskohtaisesti, tarvitaan myös pseudonymisoitu 

tunniste, jolla potilas voidaan yksilöidä. Lisäksi pyydettiin potilaiden demografiset tekijät 

kuten ikä ja sukupuoli. Lisäksi resepti-tietolähteessä oli saatavilla alle 12-vuotiaan lapsen 

paino. Taulukossa 4 on esitetty ne sarakkeet, joiden mukaiset tiedot tietoaltaasta haettiin. 

Lääkemääräys- ja reseptitietolähteiden rakenteet eivät olleet täysin identtiset, joten 

haettavat parametritkin eroavat osin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 säännöllinen lääke, jonka potilas tuo mukanaan sairaalaan 
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Taulukko 4. Tietoaltaasta haettavat parametrit lääkemääräys- ja reseptitietolähteistä.  

 

Lääkemääräys (sairaalassaolon aikana) Resepti (kotiutumisen yhteydessä) 

Potilasnumero              Potilasnumero 

Vaikuttava-aine Vaikuttava-aine 

ATC-koodi ATC-koodi 

Vahvuus Vahvuus 

Lääkemuoto Lääkemuoto 

Alkuaika (päivämäärä) Lapsen paino (<12v)      

Annos Pysyvä lääkitys 

Annoksen yksikkö Käytön aloitus 

Annostelun tyyppi (koodi) SIC 

Annostelun tyyppi (selite) Käyttötarkoitus 

Annostelun lisätiedot Annostelu  

Erillisen ohjeen mukaan -ohje Lääkemäärä 

Tarvittaessa -annostelun annos Lääkemäärän pakkauskoon kerroin 

Tarvittaessa -annostelun maksimi päiväannos Lääkemäärän pakkauskoko tai kokonaismäärä 

Säännöllisen annostelun annosmäärä Lääkemäärän mittayksikkö 

Muuttuvan annostelun toistuvuus Lääkemäärän pakkausten lukumäärä 

Muuttuvan annostelun toistuvuuden tyyppi Lääkemäärän kestoaika 

Kotilääke5  - 

Loppuaika (päivämäärä)  - 

Lopetuksen syy (koodi)  - 

Lopetuksen syy (selite)  - 

Muutoksen syy (koodi)  - 

Muutoksen syy (selite)  - 

 

 

5.5.2 Saavuttamaton tietoallasdata  

 

Esiselvityksen saraketietolistan perusteella kävi ilmi, että potilaan sairaalassa saaman 

lääkityksen rahallista arvoa ei ollut mahdollista selvittää, koska tietokentissä ei ollut 

hintatietoon tai lääkityksen arvoon viittaavaa saraketta. Näin ollen hintatiedon tuottavasta 

indikaattorista luovuttiin ja se jätettiin tulevaisuuden tutkimuksen kohteeksi.  

 

5 Potilaan käytössä oleva lääke kun potilas tulee hoitoon esimerkiksi sairaalaan 
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Esimerkkidatan perusteella havaittiin myös, että opioidien riskitekijöiden kuten 

alkoholismin tai huumeiden käytön tutkiminen saadulla tietoallasaineistolla ei ollut 

mahdollista, koska potilaan tulosyytä tai diagnooseja ei ollut saatavilla rakenteissa 

muodossa. Toisaalta opioidien yliannostukseen käytettävän naloksonin käytön 

seuraaminen oli mahdollista, koska naloksoni on lääke ja sille on oma ATC-numero 

(V03AB15). Siten siihen liittyvä data kuten käytön ajankohta ja määrä saadaan poimittua 

tietoaltaasta muiden lääkkeiden tavoin. Sen lisäksi täytyy tunnistaa naloksonin käytön 

syy, eli toisin sanoen lääkemääräyksesta tulee ilmetä, onko se määrätty hengityslaman 

hoitoon. Esimerkkidatan avulla ei ollut vielä täysin varmaa, onko kyseinen tieto 

saatavissa rakenteisessa muodossa jonkin taulukon 4 parametrin avulla.  

 

5.6   Tietopyyntö aineiston louhimiseksi  

 

Datan louhimista varten suoritettiin HUS Tietohallinnolle tietoallashakupyyntö, jossa 

haluttu tietoaineisto kuvattiin tarkasti esiselviyksessä saatujen tietojen pohjalta. 

Tietoaineiston tarkka kuvaaminen oli datan laadun kannalta oleellinen vaihe, sillä 

tietohaun suoritti HUS Tietohallinnon työntekijä, joka ei tuntenut yksityiskohtaisesti 

tutkimuksen tavoitteita. Tietoaltaasta haluttu data kuvattiin erillisellä 

tietopyyntölomakkeella, joka on esitetty Liitteessä 1. Lomake on jaettu kolmeen osioon, 

joissa määriteltiin kohortit, tietoaineistot ja aggregointitasot. Kohorteilla kuvattiin 

mahdollisimman tarkasti potilasjoukko, jota otokseen halutiin ottaa mukaan. Kohortissa 

voitiin rajata tietyt potilasryhmät diagnoosikoodin tai määrättyjen reseptien ATC-

koodien mukaan. Rajauksen voi tehdä myös ajallisesti tai sen mukaan, missä sairaalan 

osastossa tai yksikössä hoito on tapahtunut. Tietoaineistolla kuvataan, mitä tietoa HUS 

tietoaltaalta tarvitaan. Se voi olla esimerkiksi sairaalassaolon aikana kirjattuja 

lääkemääräyksiä tai potilasjoukon lukumääriä. Aggregointitasolla kuvattiin, 

minkälaisella ryhmittelyllä aineisto aggregoidaan eli tarvitaanko aineisto 

potilaskohtaisesti vaiko esimerkiksi käyntikohtaisesti tai toimipisteittäin. 

 

Tässä työssä potilasjoukot rajattiin neljään kohorttiin ja kunkin kohortin kuvaus on 

annettu Taulukossa 5. Taulukkoon on liitetty tieto kunkin kohortin tietoaineistosta sekä 

tieto siitä, minkä indikaattorin laskemiseen tietoa tarvittiin. Tässä työssä jokaiseen 
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kohorttiin haluttiin potilaat kaikilta HUSin osastoilta. Teho-osaston data jätettiin pois, 

koska siellä on käytössä eri potilastietojärjestelmä. Datan tuli olla pseudonymisoitu ja 

potilaskohtainen. Kaikissa kohorteissa data rajattiin ajalle 1.1.2015 – 31.12.2019 eli 

lääkemääräysten aloitus- ja lopetusajankohtien tuli osua kyseiselle aikavälille. Tässä 

työssä ei potilasjoukkoa rajattu tiedon louhintavaiheessa lääkkeen käytön, esimerkiksi 

syöpäkivun hoidon, mukaan.  

 

Taulukko 5. Tietopyynnön kohorttien ja niihin liittyvien aineistojen kuvaukset. 

Kohortti  Kohortin kuvaus tai rajaus Tietoaineisto 
Tarve 

indikaattorille6 

1 

Lääkemääräykset ja reseptit, joissa on joko 

ATC-numero N02A (opioidi) tai V03AB15 

(naloksoni). 7 

Taulukon 4 

saraketason tiedot  

(s. 37) 

1A, 1B, 1C, 1D, 

2A, 2B, 3A, 4A, 

4C, ja 5A 

2 

Lääkemääräykset ja reseptit, joissa on määrätty 

jokin bentsodiatsepiini tai sen kaltainen 

sedatiivinen lääke ATC-numerolla N05BA, 

N05CD, N05CF tai N06CA01 ja samalla 

potilaalla on määrätty myös opioidia 7 

Taulukon 4 

saraketason tiedot 

(s. 37) 

2B 

3 

Opioidien käyttäjät (lääkemääräyksessä tai 

reseptissä ATC-numero N02A) ja samalla 

potilaalla on todettu joko akuutti vaikea astma 

(J46) tai keuhkoahtaumatauti (J44.8) 7 

Potilaiden tai 

rekistereiden 

lukumäärät, jotka 

täyttävät liitteen 1  

ehdot  

2A 

4 
HUSin sairaaloissa annettujen lääkemääräysten 

lukumäärät sekä vastaavat potilasmäärät 

Kaikkien reseptien ja 

potilaiden lukumäärä 
4A ja 5A 

 

 

Tietopyynnössä voidaan tietopoiminnan lisäksi pyytää laskemaan yksinkertaisia 

ryhmäkohtaisia parametreja kuten summia, keskiarvoja, ja hajontoja. Tietopyyntöohjeen 

mukaan monimutkaisemmat aineistopyynnöt kuuluvat analytiikkapalvelun piiriin, johon 

tarvitaan erillinen hakemus. Tässä työssä ei tiedon poiminnan lisäksi pyydetty 

parametrien laskemista, vaan kaikki tarvittavat operaatiot ja algoritmit datan 

 

6 ks. taulukko 2 

7 Ajallista päällekäisyyttä ei tarvinnut datan haun yhteydessä huomioida, vaan tarvittava analyysi hoidetaan 

myöhemmin datan käsittelyn yhteydessä. 
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jatkokäsittelyksi tehtiin itse. Tietoallasdatan käsittely suoritettiin Microsoft Excel-

taulukkolaskentaohjelmalla ja käyttäen Visual Basic  -ohjelmointikieltä.  

 

5.7 Tutkimuslupa ja -etiikka 

 

Tutkimusta varten haettiin tutkimuslupa HUS Tietohallinnolta. Vaikka tietojen 

poimintapyyntö ei kohdistunut potilaiden henkilötietoihin, tutkimuslupahakemukseen 

liitettiin silti tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaiset selosteet henkilötietojen 

käsittelytoimista (artikla 30) sekä riskinarviointilomakeet (artikla 35). Tutkijat 

allekirjoittivat lisäksi salassapito- ja tietoturva-lomakkeet. Eettisen lautakunnan 

lausuntoa tai lupaa ei tarvittu, koska työ ei lukeutunut lääketieteellisen tutkimuksen 

piiriin, eikä tutkimuksessa hyödynnetty yksilöityjä potilastietoja. Potilasdata oli 

tutkijoille luovutettaessa pseudonymisoitu eikä pseudonymisoidun potilasdatan 

koodiavainta annettu tutkijoille.  
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6 TULOKSET 

 

6.1   Datan kuvaus ja määrä 

 

Tietoallasdata saatiin tietopyynnön mukaan jaoteltuna eri kohortteihin (Taulukko 6). 

Datat saatiin csv-muodossa (comma separated values) ja koko aineisto koostui yhteensä 

14 tiedostosta. Tiedostoihin liittyvät rivimäärät on ilmoitettu Taulukossa 6. Lisäksi 

kohorteille 1 ja 2 laskettiin potilasmäärät aineiston koon hahmottamiseksi.  

 

Kohorttien 1 ja 2 data koostui sekä sairaalassa olon aikana että kotiutumisen yhteydessä 

määrättyjen reseptien tiedoista. Lisäksi kohortin 1 sairaalassa määrätyistä 

opioidiresepteistä saatiin kaksi eri aineistoa, joissa toisessa oli mukana naloksonireseptit 

ja toisessa ei. Taulukossa 6 on esitetty naloksonilääkemääräysten rivimäärät erikseen. 

Koska kohorttien 1 ja 2 aineisto koostui reseptitason datasta, rivimäärät olivat suuria . 

Yhteensä reseptitietoja saatiin 2,37 miljoonaa riviä. Sekä kohortista 3 että 4 saatiin neljä 

tiedostoa. Näiden kohorttien data koostui vain potilaiden ja lääkemääräysten lukumääristä 

vuositasolla, joten rivimäärä oli pieni (20 riviä/kohortti). Lisäksi potilaiden demografiset 

tekijät (sukupuoli ja syntymävuosi) saatiin omana tiedostonaan. Vuosien 2015-19 aikana 

HUSin sairaaloiden rekistereihin on kerääntynyt tietoa yli 3,3 miljoonasta potilaasta. 
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Taulukko 6.  Saadun tietoallasdatan määrät tiedostoittain 

Kohortti  Kuvaus tai rajaus Datan tyyppi Rivimäärä Potilasmäärä 

1 
Lääkemääräykset ja reseptit, joissa on joko 

ATC-numero N02A (opioidi) tai V03AB15 

(naloksoni).  

Sairaalassaolon aikana määrätyt 

opioidireseptit 

opioidireseptit 1 409 081 321 398 

naloksonireseptit 13 259 10 091 

Kotiutumisen yhteydessä määrätyt opioidireseptit 320 292 168 722 

2 

Lääkemääräykset ja reseptit, joissa on 

määrätty jokin bentsodiatsepiini tai sen 

kaltainen sedatiivinen lääke ATC-

numerolla N05BA, N05CD, N05CF tai 

N06CA01 ja samalla potilaalla on määrätty 

myös opioidia 

Sairaalassaolon aikana määrätyt bentsodiatsepiinireseptit 526 555 180 098 

Kotiutumisen yhteydessä määrätyt bentsodiatsepiinireseptit 98 739 31 761 

3 

Opioidien käyttäjät (lääkemääräyksessä tai 

reseptissä ATC-numero N02A) ja samalla 

potilaalla on todettu joko akuutti vaikea 

astma (J46) tai keuhkoahtaumatauti (J44.8) 

J46-rekisterin potilasmäärät 

vuosittain  

koko väestö  5 - 

potilaat, joille määrätty 

opioidi 
5 - 

J44.8-rekisterin potilasmäärät 

vuosittain 

koko väestö  5 - 

potilaat, joille määrätty 

opioidi 
5 - 

4 
HUS-alueen sairaaloissa annettujen 

lääkemäräysten ja niitä vastaavein 

potilaiden lukumäärä vuosittain 

Lääkemääräys -tietolähteen 

vuosittaiset 

Rivimäärät 5 - 

Potilasmäärät 5 - 

Resepti -tietolähteen 

vuosittaiset 

Rivimäärät 5 - 

Potilasmäärät 5 - 

- Potilaiden demografiset tekijät Potilaiden sukupuoli ja syntymävuosi - 3 375 698 
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6.2  Datan käsittelyn vaiheet  

 

Datan käsittely on jaettu tässä työssä kolmeen osaan kuvan 3 mukaisesti (s. 25). Ensin 

käsittelemättömästä aineistosta valikoitiin ja rajattiin työn tavoitteisiin ja tarpeisiin 

nähden soveltuva data (kappale 6.3). Rajatulle datalle suoritettiin siivous- ja 

järjestelytoimenpiteitä (kappale 6.4). Ennen analysointia varmistettiin datan oikeellisuus 

ja luotettavuus annosteluun ja lääkitykseen kestoon liittyville parametreille (kappale 6.5). 

Indikaattoreiden laskenta on esitetty kappaleessa 6.6. 

 

6.3 Datan valinta ja rajaaminen 

 

6.3.1 Saraketason tiedon valinta  

 

Kaikkea saatua tietoallasdataa ei nähty tutkimuksen kannalta oleelliseksi ja aineistoa 

rajattiin valitsemalla ensin vain tietyt sarakkeet. Kohorttien 1 ja 2 lääkemääräys-datassa8 

sarakkeita oli kaikkiaan 59. Saadussa datassa oli muun muassa yli kymmenen 

annosteluun liittyvää tietosaraketta. Noin 20 sarakkeen kentässä ei ollut dataa ollenkaan 

tai data koostui pelkistä nollista. Lisäksi saraketiedoissa oli paljon sellaista tietoa, jotka 

datan käsittelyn ja menetelmän kehittämisen kannalta havaittiin epäoleelliseksi. 

Taulukossa 7 on esitetty ne sarakkeet, joiden sisältöä joko hyödynnettiin tulosten 

analysoinnissa, menetelmien kehittämisessä tai tietoallasdatan rajoitteiden 

ymmärtämisessä. Kyseisessä taulukossa kuvataan parametrit, annetaan datasta esimerkki 

sekä todetaan mahdolliset käytön esteet.  

 

Rakenteista, numeromuodossa olevaa dataa olivat vain tietyt lääkkeiden annosteluun 

liittyvät parametrit. Suurin osa saraketason parametreista, kuten lääkkeen muoto, 

vaikuttava-aine, annostyyppi, ja ATC-koodi, olivat tekstimuodossa. Näillä parametreilla 

 

8 Reseptidatan eli kotiutumisen yhteydessä määrättyjen lääkemääräysten sarakkeita ei ole 

kuvattu, koska myöhemmin kappaleessa 6.3.2. todetaan, että kyseistä aineistoa ei sisällytetty 

tähän työhön datan rakenteisuuteen liittyvien puutteiden takia. 
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mahdollisia vaihtoehtoja esiintyi tyypillisesti 6-10 kappaletta. Rajallinen määrä 

mahdollistaa tekstimuotoisen datan käsittelyn rakenteisena datana. Tällaista dataa 

voidaan hyödyntää esimerkiksi datan järjestelyssä ja kategorisoinnissa. Myös lääkityksen 

aloitus- ja lopetusajankohdat sekä lääkkeen vahvuus oli annettu tekstimuotoisena datana. 

Toisaalta datan formaatti toistui samana läpi kaikkien rivien, joten tarvittavien data-

arvojen poiminta tekstin seasta kuitenkin mahdollista ja tekstimuotoista dataa voidaan 

käsitellä kuten numeerista dataa (kappale 6.4). Erikoistapaus rakenteisesta datasta on 

potilasnumero, joka koostui satunnaisesta 18 merkin mittaisesta numero-kirjain                      

-yhdistelmästä. Vaikka mahdollisia vaihtoehtoja on lukuisia, voidaan potilasnumeron 

avulla järjestellä sarakkeen data haluttuun järjestykseen ja tunnistaa tietyn potilaan 

lääkemääräykset sen avulla. Erillisen ohjeen mukaisten lääkitysten annostelu oli annettu 

vain vapaassa tekstimuodossa. Lisäksi vapaata tekstiä sisälsi parametri reseptin lisätieto. 

Ne olivat ainoat taulukon 7 saraketason parametreista, joita ei voitu sisällyttää data-

analyysiin.  
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Taulukko 7. Potilasdatan sarakkeiden kuvaus, tietotyypit, sekä esimerkki datasta. 

Sarake 
Tieto-

tyyppi 

Käytön este havaittu 
Parametrin kuvaus Esimerkki datasta 

(K/E)             Syy 

POTILASNUMERO                   Teksti E 
Tuhansia vaihtoehtoja, mutta 

vakiintunut formaatti 

Viittaus potilaaseen. Satunainen 18 merkin 

mittainen kirjain- ja lukujono, joka on sama 

tietylle potilaalle  

0000C3AG7333F9623216069ACDC5G17I 

(kuvitteellinen pseudonymisoitu ID) 

VAIKUTTAVA AINE                 Teksti E Vähäinen määrä vaihtoehtoja Vaikuttava aine oksikodonihydrokloridi 

ATC-KOODI                       Teksti E Vähäinen määrä vaihtoehtoja ATC-koodi N02AA55 

VAHVUUS                   Teksti E 

Vakiintunut formaatti, vahvuus tai 

vahvuudet poimittavissa ennen 

yksikköä 

Vaikuttavien aineiden vahvuudetvahvudet 

tekstimuodossa kauttaviivalla erotettuna. Lisäksi 

yksikkö mainittu 

5/2,5 mg 

MUOTO Teksti E Vähäinen määrä vaihtoehtoja 
Lääkkeen muoto, esimerkiksi tabl., kapseli, tai 

depottabl. 
depottabl 

ALKUAIKA PÄIVÄMÄÄRÄ, 

LOPPUAIKA PÄIVÄMÄÄRÄ            

Päivämäärä 

+ aika 
E 

Vakiintunut formaatti, päivämäärä 

poimittavissa datasta 

Lääkkeen aloitus- ja lopetusajankohdat. 

Vuorokausitieto muodossa VVVV-KK-PP 
2019-01-06T00:00:00.000Z 

ANNOSTELUTYYPIN SELITE Teksti E Vähäinen määrä vaihtoehtoja Lääkityksen annostelutyyppi erillisen ohjeen mukaan 

ANNOSTELU ANNOS Numeerinen E Rakenteinen data 

Yhden kertalääkeannoksen määrä, esimerkiksi 

tablettien tai kapseleiden lukumääränä tai 

milligrammamäärinä tai millilitroina 

5 

ANNOSTELUN ANNOSYKSIKKö Teksti E Vähäinen määrä vaihtoehtoja 
Lääkeannoksen yksikkö, esimerkiksi MG, ML, 

Tabletti, Kapseli, tai Laastari 
MG 

ERILLISEN OHJEEN MUKAAN Teksti K 
Ei ennakoitavaa rakennetta, datan 

poiminta haastavaa 
Tarvittaessa annostelu 

5-10 mg po tarv kovaan kipuun, oksikodonin 

max annos/vrk (im+po) 40 mg 

ANNOSTELUN LISÄTIETO Teksti K 
Ei ennakoitavaa rakennetta, datan 

poiminta haastavaa 
Annostelun lisätieto Leikkauksen jälkeen viikon ajan korkeintaan 

SÄÄNNÖLLINEN ANNOS 

VUOROKAUDESSA 
Numeerinen E Rakenteinen data 

Säännöllisen lääkeannostelun 

vuorokaudenaikainen annosten määrä 
2 

ANNOSTELUN MUUTTUVA 

TOISTUVUUS 
Teksti9  E 

Vakiintunut formaatti, päivien määrä 

poimittavissa datasta 
Muuttuvan annostelun ajanjakso (vuorokausissa) 7 

ANNOSTELUN MUUTTUVA  

AJAN TYYPPI 
Teksti E Vähäinen määrä vaihtoehtoja Muuttuvan annostelun toistuvuuden tyyppi vuorokausi 

 

9 (SIC!) Muuttuvan ajanjakson tietotyypiksi on merkitty tekstimuoto, vaikka ajanjakso onkin tyypillisesti annettu vuorokausien lukumäärinä. 
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6.3.2 Datan ryhmittely ja rivimäärän rajaaminen 

 

Dataa rajattiin rivimäärän suhteen käyttäen ryhmittelyä ja poissulkumenettelyä. 

Reseptidatan annosteluohjeet eivät olleet rakenteisessa muodossa vain vaan vapaana 

tekstinä, joten päivittäisen lääkeannoksen tai lääkityksen keston määrittäminen ei tämän 

työn laajuudessa ollut mahdollista tehdä. Näin ollen kyseinen data (noin 320 000 riviä) 

jätettiin tämän työn ulkopuolelle. Kohortin 1 lääkemääräys -dataa oli paljon (noin 1,41 

miljoonaa riviä), joten saraketyypeistä tuli ensin löytää sopiva ryhmittelykriteeri 

jatkokäsittelyä varten. Sopivaksi parametriksi löydettiin reseptin annostelutyyppi (sarake 

ANNOSTELUTYYPIN SELITE). Eri annostelutyyppejä ovat erillisen ohjeen mukaan, 

kertalääke (joka sisältää myös rokotteet), säännöllinen ja tarvittaessa. Näiden mukaiset 

rivimäärät ja suhteelliset osuudet on esitetty kuvassa 8.  

 

 

 

Kuva 8. Kohortin 1 opioidireseptien rivimäärät datatyypeittäin eriteltynä. Kuvassa 

on esitetty myös datan valinta käyttäen poissulkumenettelyä. 

 

Erillisen ohjeen -mukaisten lääkitysten annostelu koostui vapaasta tekstistä, joten nekään 

eivät sovellu analyysiin tai menetelmän kehittämiseen ja jätettiin tämän työn 

ulkopuolelle. Säännöllisen lääkityksen arvioitiin olevan oleellisin annostelutyyppi 

rationaalisen lääkehoidon riskien tutkimisen kannalta, koska opioidien riskit ja 

mahdolliset päällekkäisyydet muiden lääkitysten kanssa kasvavat lääkityksen keston 

pidentyessä.  

 

Säännölliseen annosteluun kuului tässä vaiheessa noin 258 000 riviä potilasdataa. Tämä 

olisi ollut datan käsittelyyn ja menetelmän kehittämiseen soveltuva määrä. Toisaalta 

haluttiin vielä selvittää, kuinka paljon puuttuvaa tietoa datassa on, jolloin esimerkiksi 

Datatyyppi Reseptin annostelu Annosyksikkö

Lääkemääräys Tarvittaessa MG 146 216 32 153 168 595 9 774

n = 1 409 081 n= 888 255 (63,04 %) n = 178 369 (69.0 %) 82,0 % 18,0 % 94,5 % 5,5 %

Resepti Säännöllinen Kapseli + Tabletti 53 391 17 943 71 334 3 124

n = 320 292 n = 258 644 (18,36 %) n = 71 334 (27.6 %) 74,8 % 25,2 % 95,8 % 4,2 %

∑ N = 1 729 373 Kertalääke mikrogramma 3 658 571 2095 2 134

n = 125 323 (8,89 %) n = 4 229 (1,6 %) 86,5 % 13,5 % 49,5 % 50,5 %

Erillisen ohjeen mukaan Laastari 3 048 823 2 340 1 531

n= 70 360 (4,99 %) n = 3 871 (1.5 %) 78,7 % 21,3 % 60,4 % 39,6 %

Rokote Muut 635 206 823 18

n= 66 499 (4,72 %) n = 841 (0,3 %) 75,5 % 24,5 % 97,9 % 2,1 %

Lopetusaika (K/E) Annostelutieto (K/E)
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lääkityksen keston tai annoksen määrittämisen ei mahdollistu. Jokaiselle 

lääkemääräykselle aloitusaika on aina annettu, mutta lopetusajankohta tai 

lääkemääräyksen voimassaoloaika puuttui noin 20 % kaikista tapauksista. Lisäksi 

annostelutieto puuttui noin 5 % riveistä. Mikäli jompi kumpi tiedoista puuttui, poistettiin 

kyseinen rivi aineistosta. 

 

Datan käsittelyn aikana havaittiin, että datan annosyksikössä (sarake ANNOSTELUN 

ANNOSYKSIKKö) tietyt datatyypit edustivat suurta osaa joukosta mutta pienessä osassa 

joukkoa taas esiintyi paljon vaihtelua. Eri annostelytyyppejä oli kaikiaan 23 kappaletta. 

Yleisimmät niistä olivat tabletti, kapseli ja mg, jotka kattoivat 96,7 % kaikista 

säännöllisen lääkitykseen kuuluvista riveistä. Seuraavaksi yleisimmät olivat 

mikrogramma ja laastari. Näiden osuus oli 3,1 %. Huomattavaa on, että säännöllisten 

lääkitysten ryhmässä joukon mikrogramma kaikki lääkemuodot ovat laastareita. 

Ryhmään muut on laskettu annostelut, joiden tyyppinä oli esimerkiksi dos, gtt, ja mmol. 

Näiden osuus riveistä on vähäinen, vain 0,3 %. Opioidin annoksen laskeminen kaikille 

annosyksiköille on mahdollista, mutta ryhmän muut osuus todettiin verrattain pieneksi 

työmäärään nähden joten ne päätettiin jättää tämän työn ulkopuolelle. Myös annostietoa 

puuttui varsinkin jos lääkemuoto oli laastari. Eri annosyksiköistä parhaiten 

annostelutiedot oli annettu, kun annosyksikkö oli joko kapseli, tabletti tai MG. 

Lopulliseen data-analyysiin valittiin lopulta säännöllinen lääkitys, kun annostelutyyppi 

on tabletti, kapseli tai mg ja sekä annostelutieto ja lääkityksen kesto oli laskettavissa. 

Saadussa datassa mukana oli myös 2307 riviä, joissa lääkityksen lopetusaika oli 

31.12.2019 jälkeen. Nämä poistettiin, koska ne eivät kuuluneet tähän työhön valittuun 

aikaikkunaan. Lopulliseen data-analyysiin jäi 179 853 riviä dataa.  

 

Vastaavanlainen analyysi ja jaottelu tehtiin kohortin 2 potilasdatalle (Kuva 9). 

Sairaalaolosuhteissa annettuja bentsodiatsepiinimääräyksiä sellaisille potilaille, joilla oli 

ollut myös opioidilääkitys, oli kaikkiaan noin 526 500. Kaikista 

bentsodiatsepiinilääkemääräyksistä säännöllisesti määrättyjä oli noin 56 000 kappaletta 

(osuus 10,7 % kaikista lääkemääräyksistä). Näiden annosyksiköt olivat 99,8 %:sti joko 

tabletti, kapseli, tai MG. Säännöllisesti määrätyistä bentsodiatsepiiniresepteistä sekä 
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kesto- että annostelutieto oli saatavilla 35 674 riville (63,6 % kaikista säännöllisesti 

määrätyistä).  

 

 

Kuva 9. Kohortin 2 bentsodiatsepiinireseptien datan rivimäärät datatyypeittäin 

eriteltynä. 

 

Indikaattorin 5A laskemista varten kohortin 1 dataan pyydettiin myös 

naloksonilääkemääräykset. Toisaalta aineistosta havaittiin, ettei siinä ollut sellaista 

parametria, jonka avulla lääkkeen käytön syytä olisi voinut tarkastella rakenteisessa 

nuodossa. Näin ollen opioidien riskien käytön tutkiminen naloksonireseptien avulla ei 

mahdollistunut tässä työssä ja niitä vastaavat rivit (13 259 kappaletta) jätettiin 

käyttämättä.  

 

Kohorttien 1 ja 2 dataa jäi käsiteltäväksi lopulta yhteensä 215 527 riviä. Kohorttien 3 ja 

4 data koostui ainostaan vuosista ja potilaiden lukumääristä, joten niiden data (yhteensä 

40 riviä) oli analyysiin soveltuva sellaisenaan. 

 

6.4  Datan muokkaus ja järjestely  

 

Kohorttien 1 ja 2 dataa käsiteltiin algoritmien avulla, mutta aineistossa havaittiin 

poikkeamia, jotka estivät analyysin viemisen loppuun kaikkien rivien osalta. Esimerkiksi 

VAHVUUS-sarakkeessa desimaalierottimena esiintyi pilkun sijaan toisinaan piste. 

Yhdistelmälääkkeiden vaikuttavien aineiden vahvuuksien tyypillinen esitystapa oli xx/yy 

mutta satunnaisesti se oli merkitty muotoon xx+yy, joissa xx ja yy edustavat yksittäisiä 

lääkeaineita. Periaatteessa algoritmin voi tehdä tunnistamaaan normaalista poikkeavat 

merkit, mutta silloin se voi edetä vain etukäteen ohjelmoitujen poikkeamien varalle. 

Mikäli samoja algoritmeja hyödyntää jatkossa, voi toisessa aineistossa esiintyä muita 

Datatyyppi Reseptin annostelu Annosyksikkö

Lääkemääräys Tarvittaessa MG 32 809 12 123 40 668 4 264

n = 526 555 n=248 420 (47,12 %) n = 44 932 (80,13 %) 73,0 % 27,0 % 90,5 % 9,5 %

Resepti Kertalääke Kapseli + Tabletti 6 783 4 227 10 585 425

n = 98 739 n = 205 637 (39,05 %) n = 11 010 (19,64 %) 61,6 % 38,4 % 96,1 % 3,9 %

∑ N = 625 294 Säännöllinen Muut 100 26 125 1

n = 56 068 (10,65 %) n = 841 (0,3 %) 79,4 % 20,6 % 99,2 % 0,8 %

Erillisen ohjeen mukaan

n= 16 440 (3,12 %)

∑ N = 526 555

Lopetusaika (K/E) Annostelutieto (K/E)
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virheellisiä merkintöjä. Merkintöjen ja desimaalierottimien yhdenmukaistaminen tässä 

vaiheessa helpottaa data-analyysin suorittamista myöhemmin. 

 

Tässä tutkimuksessa opioidien turvallista ja rationaalista käyttöä tarkasteltiin 

potilaskohtaisesti. Ennen aineiston käsittelyä data ei ollut potilasnumeron, lääkityksen 

ajankohdan tai minkään muunkaan parametrin mukaan järjesteltyä. Potilaskohtaisten 

reseptien tarkastelua varten datan säännölliset opioidi- ja bentsodiatsepiinilääkerivit 

järjestettiin lääkkeenkäytön aloitusajankohdan ja potilaan tunnisteen mukaan siten, että 

kaikki yhden potilaan reseptit olivat allekkain aloitusajankohdan mukaisessa 

järjestyksessä (Kuva 10). Tämä ei ole välttämätön vaihe, mutta tässä työssä sen havaittiin 

helpottavan opioidien vuorokausittaisen kokonaisannoksen (indikaattorit 1A ja 1B) ja 

jatkuvan opioidilääkityksen pituuden laskemista (indikaattorit 1C ja 1D), sekä 

päällekäisen opioidi- ja bentsodiatsepiinilääkityksen havaitsemista (indikaattori 2B) 

datasta. Kuvassa 10 vasemmalla on esitetty esimerkki järjestelemättömästä datasta ja 

oikealla sama data järjestettynä potilaan tunnisteen ja lääkemääräyksen 

aloituspäivämäärän mukaan. Eri potilaat on erotettu omalla värillään ja lääkityksen 

aloituksen ajankohta on korostettu eri harmaan sävyllä järjestelyn havainnollistamiseksi. 

 

 

Kuva 10. Vasemmalla esimerkki järjestelemättömästä potilasdatasta. Oikealla sama 

data järjestettynä potilaan tunnisteen ja aloituspäivämäärän mukaan. Eri potilaat on 

kuvassa erotettu eri värillä sekä ajankohta eri sävyllä järjestelyn havainnollistamiseksi. 

 

Yksi osa muokkaustoimenpiteitä oli numeerisen tiedon poimiminen tekstimuotoisen 

tiedon seasta. Tässä aineistossa tämä koski lääkityksen aloitus- ja lopetusajankohtia sekä 

lääkkeen vahvuutta. Esimerkiksi lääkkeen aloitus- ja lopetusajankohdista (esimerkiksi 

2019-01-06T00:00:00.000Z) poimitaan vain vuosi, kuukausi ja päivä ja nämä muutetaan 

Excelin ymmärtämään muotoon pp-kk-vvvv (esimerkin mukaisesti: 06-01-2019). 

Numeroarvojen poiminta tekstistä oli suoraviivaista, koska ajankohdat oli annettu 

Potilas Aloitusaika Lopetusaika Vaikuttava-aine Vahvuus Potilas Aloitusaika Lopetusaika Vaikuttava-aine Vahvuus

XYZ123 1.2.2015 4.2.2015 opioidi1 5 mg XYZ123 1.2.2015 4.2.2015 opioidi1 5 mg

DCDC45 29.8.2019 5.9.2019 opioidi2 100 mg XYZ123 4.2.2015 11.2.2015 opioidi1 10 mg

123ABC 10.10.2015 5.5.2016 bentso1 10 mg XYZ123 11.2.2015 20.2.2015 opioidi2 100 mg

XYZ123 16.6.2017 22.6.2017 opioidi1 10 mg XYZ123 16.6.2017 22.6.2017 opioidi1 10 mg

123ABC 15.3.2016 4.4.2016 opioidi1 10 mg XYZ123 24.6.2017 26.6.2017 opioidi1 20 mg

XYZ123 24.6.2017 26.6.2017 opioidi1 20 mg 123ABC 10.10.2015 5.5.2016 bentso1 10 mg

DCDC45 21.8.2018 23.8.2018 opioidi2 100 mg 123ABC 13.3.2016 14.4.2016 opioidi1 10 mg

123ABC 13.3.2016 14.4.2016 opioidi1 10 mg 123ABC 15.3.2016 4.4.2016 opioidi1 10 mg

XYZ123 4.2.2015 11.2.2015 opioidi1 10 mg DCDC45 21.8.2018 23.8.2018 opioidi2 100 mg

XYZ123 11.2.2015 20.2.2015 opioidi2 100 mg DCDC45 29.8.2019 5.9.2019 opioidi2 100 mg
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vakioformaatissa eli numeroiden lukumäärä ja paikat olivat aina samat. Toisaalta 

lääkkeen vahvuudessa merkitsevien numeroiden määrä sekä yksikkö vaihtelee 

(esimerkiksi 5 mg, 10 mg/ml, tai 150 mg). Lisäksi, mikäli kyseessä on yhdistelmälääke, 

vaikuttavia aineita on useampia kuin yksi ja tällöin vahvuudet on erotettu toisistaan 

kauttaviivalla (esimerkiksi 5/10 mg). Toisaalta sarakkeen VAHVUUS formaatti oli 

ennakoitavissa, eli numerotieto tuli aina ennen yksikköä ja tätä yksityiskohtaa 

hyödyntäen lääkkeen vahvuuden (tai vahvuudet) pystyi poimimaan tekstin seasta. 

Oleellista oli huomioida myös vahvuuden yksikkö. Tässä työssä vahvuus suhteutettiin 

aina milligrammaan, toisin sanoen mikäli datasta luettu vahvuus olisi ollut 100 µg, 

poimituksi numeroarvoksi olisi tullut 0,1. 

 

6.5  Datan validiteetin arviointi 

 

Aineiston laatuun ja luotettavuuteen ja siten käytettävyyteen saattaa liittyä merkittäviä 

puutteita. Sen vuoksi ennen indikaattoreiden laskennan suorittamista varmistettiin datan 

oikeellisuus eli validiteetti. Tämä suoritettiin säännöllisen annostelun laskemiseen 

tarvittaville parametreille SÄÄNNÖLLINEN ANNOS VUOROKAUDESSA ja 

ANNOSTELU ANNOS (kappale 6.5.1) sekä lääkityksen kestolle (kappale 6.5.2). 

 

6.5.1 Lääkistyksen annostelun parametrit 

 

Kuvassa 11 on esitetty parametrin SÄÄNNÖLLINEN ANNOS VUOROKAUDESSA datan 

esiintymisen lukumäärät eli vuorokautisten annosteluiden määrien lukumäärät. Kuvassa 

on sekä tabletti- ja kapselityyppisten annosteluiden sekä MG-annostelun määrät (annos 

milligrammoissa). Havaitaan, että tyypillisesti normaali annostelumäärä on 1-3 kertaa 

kertaa vuorokaudessa ja yli 98 % vuorokausittaisten annosteluiden lukumääristä jää 

kuuteen tai sen alle. Toisaalta datassa havaitiin myös todella suuria arvoja, joista 

suurimmat olivat satoja ja jopa tuhansia. Annostelutyypin ollessa tabletti tai kapseli isoja 

annostelumääriä havaittiin vähemmän kuin MG-tyypissä. 
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Kuva 11. Annostelujen määrät vuorokaudessa ja niiden lukumäärät. Y-akseli kuvaa 

datan esiintymistä eksponentiaalisella asteikolla. 

 

Kuva 11 on ymmärrettävissä niin, että pienet lukumäärät kuvaavat, kuinka monta kertaa 

vuorokaudessa potilaalle annostellaan lääkettä. Toisaalta voidaan arvioida suurimpien 

arvojen kuvaavan lääkkeen annosta milligrammoissa, eivät annostelujen lukumäärää 

vuorokaudessa. Näin ollen voidaan todeta, että potilastietojärjestelmä ei rajoita 

lääkkeenmäärääjän merkitsemiä datan arvoja. Suurimmat arvot voitaisi muuttaa 

annosteluiden lukumääriksi jakamalla sarakkeen SÄÄNNÖLLINEN ANNOS 

VUOROKAUDESSA lukema lääkkeen vahvuudella. Mikäli tulokseksi saadaan riittävän 

pieni kokonaisluku, voisi saatu arvo tarkoittaa annostelujen lukumäärää mutta täyttä 

varmuutta asiasta ei tällä menettelyllä voida saavuttaa. Ongelmallisimmaksi tulevat 

lukuarvot, jotka ovat suuria kuvatakseen lääkkeen määräämiskertoja vuorokaudessa (>6) 

mutta pieniä kuvatakseen vuorokautista lääkityksen milligrammamäärää (<20). Datan 

käsittelyn kannalta haastavaksi tulee siis varmuudella tietää, kumpaa asiaa 

lääkkeenmäärääjä on tarkoittanut. 

 

Vastaava analyysi tehtiin ANNOSTELU ANNOS -sarakkeelle. Tavoitteena oli tarkastella 

annosteltujen opioiditablettien tai -kapselien lukumäärää yhdellä annostelukerralla 

(Kuva 12). Validointi tehtiin siis sellaisille lääkkeille, joiden yksikkö oli mg, eli mukaan 

ei otettu rivejä, joiden vahvuudessa esiintyi konsentraatio (mg/ml) tai vapautuminen 
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100000

1000000
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aikayksikössä (mikrogrammaa/h). Annostelutyypin ollessa tabletti tai kapseli 

ANNOSTELU ANNOS edustaa kappalemäärää sellaisenaan. Nähdään, että potilaalle on 

tyypillisesti määrätty 0,5, 1, tai 2 kappaletta lääkettä. Näiden osuus koko joukosta on    

99,3 %. Huomataan myös, että annostelumäärissä esiintyy isojakin lukumääriä. Otoksen 

lukemat 100 ja 150 todennäköisesti edustavat vaikuttavan aineen milligrammamäärää.  

 

 

Kuva 12. Yhdellä annostelukerralla määrättyjen tablettien tai kapseleiden lukumäärä, 

kun annostelutyyppi on tabletti tai kapseli. 

 

Kun annostelutyyppi on MG, ANNOSTELU ANNOS edustaa vaikuttavan aineen 

milligrammamäärää, jolloin tablettien tai kapseleiden lukumäärä saadaan jakamalla 

kyseinen parametri lääkkeen vahvuudella. Näin laskettu kappalemäärät on esitetty 

kuvassa 13. Siitä havaitaan tyypillisimmän annostelun kappalemäärän olevan jälleen 0,5, 

1, tai 2. Näiden osuus osuus kaikista kappalemääristä on 94,7 % eli kuvan 12 dataan 

verrattuna muillakin kappalemäärillä on selkeämpi osuus. Kuvasta 13 nähdään edelleen, 

että kappalemäärät pysyvat alle 20:n, mutta toisaalta joukossa on kappalemääriä, jotka 

menevät alle 0,5:n. Tämä selittyy sillä, että toisinaan ANNOSTELU ANNOS edustaakin 

virheellisesti kappalemäärää, jolloin se jaettuna vahvuudella (esimerkiksi 150 tai 500) 

lasketusta luvusta tulee pieni. Joukossa nähdään myös useita annosteluja, joiden 

laskennalliseksi kappalemääräksi tulee murtoluku, jonka desimaaoliosa ei edusta 

puolikasta. Kappalemäärissä esiintyi muun muassa arvot 1,125; 1,66; 2,66 ja 10,2. 

Viimeisin lukema saatiin, kun annostelun lukema 102 jaettiin vahvuudella 10 (mg). 102 

hyvin todennäköisesti edustaa virheellistä merkintää aineistossa. 
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Kuva 13. Kerta-annosteluun määrättyjen tablettien tai kapseleiden lukumäärä, kun 

annostelutyyppi on MG. 

 

 

6.5.2 Lääkityksen keston parametrit 

 

Lääkityksen kesto on laskettu niille riveille, joissa sekä aloitus- että lopetusajankohdat 

olivat tiedossa. Kuten kappaleessa 6.3.2 mainittiin, lopetusaika puuttuu noin 20 % 

säännöllisinä määrättyjen opioidireseptien rivien määrästä. Kuvissa 14 (lääkityksen kesto 

1-15 päivää) ja 15 (kesto 14-36 päivää) on esitetty opioidin käytön kesto rivikohtaisesti, 

eli x-akselilla on lääkityksen kesto ja y-akselilla kyseisen keston omaavien 

lääkemääräysten lukumäärä. Nähdään, että tyypillisesti lääkityksen kesto on lyhyt, vain 

muutamia päiviä, ja rivien lukumäärä laskee nopeasti keston pidentyessä. Lukumäärä ei 

laske jatkuvasti vaan rivien lukumäärissä on havaittavissa säännönmukainen kohoama 

viikon välein ja keston ollessa kuukauden verran (31 päivää). Vastaava aaltoilu oli 

havaittavissa aina sinne asti, kun rivikohtainen kesto on 180-200 vuorokautta. Tämän 

jälkeen havaintojen lukumäärä tippuu tasolle 50 per vuorokausi, jonka jälkeen aaltoilun 

havainnointi ei ole enää niin selkeää. Lisäksi kuvassa 14 on esitetty lääkemääräysten 

määrän kumulatiivinen kertymä keston funktiona. Rivikohtaisesti tarkasteltuna 

korkeintaan kolmen päivän mittaisten määräysten osuus on noin 53 % ja korkeintaan 
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seitsemän päivän keston omaavien noin 68 %. Kumulatiivinen kertymä kasvaa hitaasti, 

joka viittaa siihen, että joukossa on paljon yksittäisiä lääkemääräyksiä, joiden kesto on 

yli 15 vuorokautta. 

 

 

Kuva 14. Rivikohtaisen lääkityksen keston data, kesto 1-15 päivää. X-akseli kuvaa 

lääkityksen kestoa, vasen y-akseli lääkemääräysten lukumäärää kyseistä kestoa kohden, 

ja oikea y-akseli kumulatiivisen kertymän keston funktiona. 

 

 

Kuva 15. Rivikohtaisen lääkityksen keston data, kesto 14-36 päivää. 

 

Lääkityksen kestolle suoritettiin potilaskohtainen analyysi ja data keston pituudelle 1-15 

vuorokautta on esitetty kuvassa 16. Kuvaan 14 verrattuna kumulatiivinen määrä kehittyy 
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hitaammin keston funktiona, koska peräkkäisten lääkemääräysten aggregoituessa lyhyitä 

lääkityksen kestoaikoja jää jäljelle suhteessa vähemmän ja kestot pitenevät. Saadulle 

aineistolle laskettu keskimääräinen säännöllisen opioidireseptin määräysaika on 94 

vuorokautta mediaanin ollessa 7 vuorokautta.  Korkeintaan kolme vuorokautta kestävien 

määräysten osuus potilaskohtaisessa datassa on 31 %. Vastaavanlainen keston 

lukumäärien aaltoilu keston funkiona oli nähtävissä myös potilaskohtaisessa datassa. 

 

 

Kuva 16. Potilaskohtaisen lääkityksen keston data, kesto 1-15 päivää. 

 

 

6.6 Indikaattoreiden laskeminen 

 

Taulukkoon 8 on koostettu indikaattorit sekä tieto siitä, mitkä niistä oli laskettavissa 

saadun tietoalladatan avulla ja mikä tai mitkä syyt estivät indikaattorin laskemisen. 

Annosteluparametrien  ja lääkityksen kestojen epävarmuuden vuoksi suurinta osaa 

indikaattoreista ei voida varmuudella laskea (1A, 1B, 1C, 1D, 2B ja 3A). Lääkkeiden 

hintatietoja ei ollut saatavilla indikaattorin 4B laskemiseksi. Diagnoositietojen 

puuttuminen rakenteisena esti myös indikaattorin 5A analysoinnin. Riskikäyttäytymisen 

indikaattoria 5B ei voitu analysoida, koska riskikäyttäytymisen tietoja liittyen 

alkoholismiin tai huumausaineisiin ei ollut saatavilla. Ainoastaan indikaattorit 2A ja 4A 

pystyttiin laskemaan luotettavasti. 
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Taulukko 8. Kooste indikaattoreiden laskettavuudesta 

Indikaattori Kuvaus 
Indikaattori laskettavissa? 

K/E Kommentit 

1A ja 1B 

Osuus opioidien käyttäjistä, joilla 

maksimi päiväannos ylittää rajan 50 

tai 90 MME 

E 
Annostieto epävarma. Annostiedot 

puuttuivat noin 5 % riveistä 

1C ja 1D 

Osuus opioidien käyttäjistä, joilla 

yhtäjaksoinen käyttöaika ylittää 3 tai 

7 päivän ajanjakson 

E 

Tulos laskettavissa mutta epäluotettava, 

koska pitkät kestoajat yliedustettuja. 

Kestoa ei voitu laskea noin 20 % riveistä, 

ja puuttuvan datan vaikus 

potilaskohtaiseen dataan epäselvä 

2A 

Osuus potilaista, joilla on astma- tai 

keuhkoahtaumatauti-diagnoosi ja 

määrätty opioidit  

K 
Diagnooseihin liittyvät potilasmäärät 

saatiin kohortin 3 datasta 

2B 

Osuus potilaista, joilla on 

samanaikainen opioidi- ja 

bentsodiatsepiinilääkitys 

E 

Samanaikaisten lääkemääräysten 

detektointi epäluotettavaa johtuen 

rivikohtaisten lääkemääräysten 

lopetusajankohdan tiedon epävarmuudesta 

3A 

Osuus potilaista, joilla käytössä 

opioidin pitkävaikutteinen 

lääkemuoto 

E 

Rivikohtaisten lääkemääräysten 

lopetusajankohdan epävarmuus heikentää 

tuloksen luotettavuutta 

4A 

Potilaiden osuus, joille on määrätty 

vähintään yhtä opioidia kuluneen 

vuoden aikana 

K Laskettavissa kohortin 1 datasta 

4B 
Opioidien rahallinen arvo hoitojakson 

aikana  
E Hintatieto ei saatavilla 

4C 
Opioidien kulutus (annos yhtä 

hoitopäivää ja yhtä potilasta kohden) 
E 

Annostieto sekä lääkityksen kesto 

epävarma 

5A 
Osuus potilaista, joilla vaikuttava 

aine on naloksoni 
E 

Naloksonien käytön syy kirjattu 

tekstimuotoisena, joten ei voida 

detektoida, milloin käytetty 

hengistyslaman hoitoon 

5B 

Osuus opioidien käyttäjistä, joilla on 

aiemmin todettu tai hoidettu 

alkoholismi tai huumeiden 

yliannostus  

E Riskikäytön tietoja ei ollut saatavilla 

 

 

Kohortin 3 datasta saatiin vuositasolla lukumäärät potilaista, joille on määrätty opioidia 

ja sen lisäksi diagnosoitu vaikea astma (J46) tai keuhkoahtaumatauti (J44.8). 

Potilasmäärät, joille on määrätty opioidia, laskettiin kohortin 1 datasta. Diagnosoitujen 

potilaiden lukumäärät yhdessä opioididatan kanssa on esitetty taulukoissa 9 ja 10. 

Havaitaan, että opioidia saaneiden astmapotilaiden osuus kaikista opioideilla hoidetuista 

potilaista on 0,4 – 0,5 % (eli lasketaan suhdeluku (J46 joilla N02) jaettuna N02:lla). 

Toisaalta keskimäärin noin 60 %:lle vaikean astman diagnoosin saaneista potilaista on 

määrätty opioidia ainakin kerran tutkittavan aikavälin aikana (suhdeluku (J46 joilla 

N02)/J46). Vastaavat lukemat keuhkoahtaumapotilaille ovat 3,9 – 5,1 % ja 71,4 % (0). 
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Taulukko 9. Potilasmäärät, joille on diagnosoitu vaikea astma (J46) ja määrätty 

opioideja (N02) vuositasolla 2015-19. 

 

 

 

Taulukko 10. Keuhkoahtaumatautidiagnoosipotilaat (J44.8) ja potilaat joille määrätty 

vähintään yksi opioidiresepti  (N02) vuositasolla 2015-19. 

 

Vuosi N02 J44.8 J44.8 joilla N02 
(J44.8 joilla N02) 

/N02 

(J44.8 joilla 

N02) /J44.8 

2015 80 932 5 784 4 119 5,09 % 71,2 % 

2016 83 946 5 309 3 956 4,71 % 74,5 % 

2017 86 526 4 963 3 529 4,08 % 71,1 % 

2018 86 705 4 792 3 502 4,04 % 73,1 % 

2019 81 199 4 721 3 164 3,90 % 67,0 % 

keskiarvo 83 862 5 114 3 654 4,4 % 71,4 % 

 

 

Indikaattorin 4A laskemiseksi kohortin 4 datasta saatiin kaikki HUSissa annettujen 

lääkemääräysten lukumäärät sekä potilasmäärät (Taulukko 11). Opioidien rivi- ja 

potilaskohtaiset määrät laskettiin kohortin 1 datasta. Taulukosta nähdään, että HUSin 

potilaista 25,6 – 29,8 %:lle on määrätty opioidia ja osuus vuosina 2015-19 on ollut 

laskussa. Kun tarkastellaan pelkkiä lääkemääräyksiä, opioidia saaneiden potilaiden osuus 

on pysynyt noin 9 % tuntumassa ja lukema on ollut hienoisessa laskussa tässä aineistossa. 

 

 

 

 

Vuosi N02 J46 J46 joilla N02 
(J46 joilla N02) 

/N02 

(J46 joilla 

N02) /J46 

2015 80932 659 385 0,48 % 58,4 % 

2016 83946 737 422 0,50 % 57,3 % 

2017 86526 695 425 0,49 % 61,2 % 

2018 86705 575 378 0,44 % 65,7 % 

2019 81199 566 322 0,40 % 56,9 % 

keskiarvo 83862 646 386 0,5 % 59,9 % 
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Taulukko 11.  HUSissa vähintään yhden lääkemääräyksen saaneet potilasmäärät, 

vähintään yhden opioidireseptin saaneet potilasmäärät sekä sekä opioidien suhteelliset 

osuudet vuosina 2015-19 sekä vastaavat lääkemääräysten lukumäärät. 

 

  Potilasmäärä Lääkemääräysten lkm 

Vuosi HUS N02 N02/HUS HUS N02 N02/HUS 

2015 272 010 80 932 29,8 % 2 542 923 244 524 9,6 % 

2016 295 790 83 946 28,4 % 2 739 067 256 605 9,4 % 

2017 327 981 86 526 26,4 % 3 032 904 271 444 8,9 % 

2018 331 537 86 705 26,2 % 3 443 174 317 806 9,2 % 

2019 316 826 81 199 25,6 % 3 578 171 318 702 8,9 % 
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7 POHDINTA 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin potilastiedon toissijaisen hyödyntämisen 

mahdollisuuksia rationaalisen lääkehoidon tutkimuksessa. Aineiston lähteenä käytettiin 

HUSin tietoallasta, josta tutkimusmateriaali louhittiin. Työtä aloitettaessa ei ollut 

valmista menetelmää massadatatyyppisen aineiston käsittelyyn, joten menetelmän 

kehittäminen aineiston käsittelyyn ja analysointiin oli tutkimuksen keskeinen tavoite. 

Tutkimusprosessi osoitti, että menetelmän kehittäminen tietoaltaan potilastietoaineiston 

käsittelyyn oli suuritöinen ja edellytti muun muassa data-analytiikan hallintaa. Työn 

haastavuutta lisäsi se, että aiempi tutkimuskirjallisuus ei juurikaan kuvaa 

tietoallasaineiston käsittelyn vaiheita (Jensen ym. 2012; Lail ym. 2014; Schieber ym. 

2019). Näin ollen tämän tutkimuksen datalle suoritettavat toimenpiteet, analyysit ja 

algortmit kehitettiin työn aikana itse. 

 

Tietoallasaineiston käytön mahdollisuudet rationaalisen ja turvallisen lääkehoidon 

tutkimukseen olivat tämän tutkimuksen perusteella rajalliset. Aineiston rajoitteista 

johtuen opioidilääkityksen turvallisuudesta ei voitu tämän tutkimuksen puitteessa 

muodostaa kokonaiskuvaa. Osin rajoitteet liittyvät datan rakenteettomiin osiin ja toisaalta 

haasteeksi nousivat puutteet datan laadussa ja luotettavuudessa, jotka ovat edellytys datan 

hyödyntämiselle tutkimuskäytössä. Terveydenhuollossa reaaliaikaisesti tallentuvan 

potilastiedon (real-world data, RWD/real world evidence, RWE) mukaisesti tälle 

tutkielmalle oli leimallista mittava aineisto eli suuri otoskoko (Kaplan ym. 2014; Makady 

ym. 2017). Suuri otoskoko ei välttämättä takaa laadukasta tutkimusta, jos aineistosta 

puuttuu keskeisiä tietoja tai jos tietojen luotettavuus tai laatu on heikko (Schneeweiss ja 

Avorn 2005; Kaplan ym. 2014: Kim ja Kim 2019).  

 

7.1 Tietoallasdatan käytön mahdollisuudet ja rajoitteet 

 

7.1.1 Datan rakenne 

 

Tässä työssä tietoallas mahdollisti mittavan aineiston keruun ilman, että tietoja olisi 

pitänyt etsiä erillisistä dokumenteista ja yhdistellä useiden potilasarkistojen tiedoista 
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käsin. Haettu data saatiin muodossa, jossa sitä oli mahdollista käsitellä sellaisenaan 

taulukkolaskentaohjelmalla. Datan siivousoperaation jälkeen suurin osa 

hyödynnettävästä datasta oli edelleen tekstimuodossa, mutta säännöllisen rakenteen tai 

toistuvuuden takia oleelliset tiedot, kuten lääkkeiden vahvuus, olivat poimittavissa tekstin 

seasta ja käytettävissä laskentaan suoraviivaisin menetelmin. Osa sarakkeista sisälsi 

turvallisen ja rationaalisen lääkkeiden käytön tutkimisen kannalta epäoleellista tietoa. 

Aineistossa esiintyi rakenteettomia tietokenttiä ja varsinkin annostelutiedoissa esiintyi 

vapaata tekstiä, joka ei soveltunut analysoitavaksi tämän työn laajuudessa. Vastaavan 

havainnon teki tutkimusryhmä Kim & Kim (2019) tutkimuksessaan, jossa selvitettiin 

sähköisen potilasrekisterin käytön haasteita. Tutkimusryhmä havaitsi, että sähköisestä 

rekisteristä kerätty aineisto koostui paljolti suuritöistä analyysiä edellyttävästä vapaasta 

tekstistä. Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa aineistosta rajattiin siten pois potilaiden 

sairaalasta kotiutuessaan saamat lääkemääräykset, joita oli noin viidesosa kaikista 

opioidilääkemääräyksistä. Näin ollen potilaan lääkehoidon tarkastelu rajoittui vain 

sairaalassa annettujen lääkemääräysten tutkimiseen estäen kokonaiskuvan 

muodostamisen potilaan lääkehoidosta. Tämä on keskeinen potilastietojärjestelmiin 

liittyvä rajoite, sillä potilaan kokonaislääkityksen vajavainen hallinta on havaittu 

kansallisesti ja kansainvälisesti yhdeksi suurimmista lääkitysturvallisuuden riskitekijöistä 

(Hakoinen ym. 2007; WHO 2017). Jotta lääkehoito pysyy hallittuna ja turvallisena, on 

oleellista, että terveydenhuollon henkilöstö pystyy tarkastelemaan potilaan ajantasaista 

lääkitystä kokonaisuutena. Tämä on keskeistä etenkin suuren riskin potilasryhmien (mm. 

iäkkäät ja monisairaat), sekä lääkkeiden, kuten opioidien, kohdalla, joiden käyttö tulisi 

olla erityisen tarkkaan harkittua (Toivo ym. 2018; ISMP 2021). 

 

Rakenteetonta dataa esiintyi myös sairaalassaolon aikana merkityissä lääkemääräyksissä. 

Esimerkiksi erillisen ohjeen mukaisesti annettujen lääkemääräysten, joiden osuus oli noin 

5 % kohortin 1 rivimäärästä, annosohje oli rakenteettomassa muodossa. Myös opioidien 

yliannostelun hoitamiseen käytetyn naloksonin käytön tarkastelu jouduttiin jättämään 

pois tästä työstä, koska lääkkeenkäytön syy oli vapaata tekstiä eikä siten voitu 

havainnoida, milloin naloksonia oli käytetty hengityslaman hoitamiseen ja milloin 

muiden haittavaikutusten, esimerkiksi ummetuksen, hoitoon. Reseptitiedot tulee siis 

saada yhä rakenteisempaan muotoon mukaan lukien lääkkeen käytön syy, jotta 
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lääkehoidon rationaalisuutta voidaan tarkastella kokonaisuutena ja saatua tietoa voidaan 

hyödyntää osana potilastiedon toissijaista käyttöä. 

 

7.1.2 Datan laatu ja luotettavuus 

 

Datan laatu ja luotettavuus ovat edellytys toisiokäytölle, ja tässä tutkielmassa aineiston 

laatu havaittiin monelta kantilta heikoksi. Muutamien kansainvälisesti julkaistujen 

tutkimusten mukaan johtopäätökset reaalimaailman aineistojen laadusta ovat olleet 

samansuuntaisia (Weiskopf ja Weng 2013; Kahn ym. 2016; Maissenhaelter ym. 2018). 

Datan laatua voidaan arvioida useilla mittareilla kuten täydellisyydellä (dataa ei puutu), 

oikeellisuudella, uskottavuudella tai vaatimusten-mukaisuudella (Weiskopf ja Weng 

2013; Kahn ym. 2016). Yhdeksi suurimmaksi ongelmaksi tässä työssä havaittiin se, että 

annosteluun liittyvien parametrien arvot eivät luotettavasti vastanneet sarakkeen 

kuvausta. Esimerkiksi vuorokauden aikana potilaalle määrättyjen annosten lukumäärä ja 

annostelun milligrammamääriä oli merkitty saman saraketiedon alle. Datan merkintätavat 

eivät olleet yhdenmukaisia. Lääkkeen ollessa yhdistelmävalmiste vahvuuden 

merkinnöissä esiintyi kahta erilaista tapaa (/ ja + -merkit), joista jälkimmäinen oli 

selkeästi harvinaisempi. Lisäksi lääkkeen vahvuuden merkinnöissä havaittiin 

desimaalierottimena käytettävän sekä pistettä että pilkkua. Osassa annostelutiedoista 

havaittiin selviä näppäilyvirheitä. Havaitut seikat saattavat johtua aineiston 

muodostumisen aikana käytössä olleesta potilastietojärjestelmästä, joka sallii 

mielivaltaiset merkintätavat eikä ohjaa käyttäjää liian pienien tai suurien arvojen suhteen. 

Lisäksi syynä on epätäsmällisyys tietojen syöttämisessä käsin. Vastaavia löydöksiä on 

havaittu esimerkiksi Kim ja Kim tekemässä tutkimuksessa (2019). Kirjallisuudessa onkin 

havaittu, että kliinisessä työssä tietoja ei välttämättä tallenneta samalla tarkkuudella kuin 

tutkimustyössä (Weiskopf ja Weng 2013). Poikkeavat tai epäluotettavat merkinnät 

saattoivat olla tämän työn aineistossa myös yksittäisten käyttäjien tekemiä. 

Merkitsemiskäytännöt voivat lisäksi vaihdella yksiköittäin, mikä synnyttää haasteita 

tiedon toisiokäytön kannalta. Vaihtelevat lääkehoidon merkitsemiskäytännöt ovat myös 

oleellinen kliiniseen työhön liittyvä potilasturvallisuusriski, koska potilaan ajantasaisen 

lääketiedon etsiminen ja tulkitseminen potilastietojärjestelmästä edellyttää ammattilaisen 

omakohtaista kokemusta ja tietoa juuri kyseisen yksikön käytänteistä. Tämä voi synnyttää 
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riskitilanteita etenkin henkilöstön vaihdos- ja sijaistustilanteissa edellyttäen tehokasta 

tiedonsiirtoa  (WHO 2017). Tässä työssä ei tutkittu, olivatko poikkeavat merkinnät 

tiettyjen käyttäjien tekemiä vai liittyivätkö merkinnät tiettyihin yksiköihin tai osastoihin.  

 

Potilasjärjestelmiin tallennetun datan luotettavuus havaittiin ongelmaksi niin tässä 

aineistossa kuin kirjallisuudessa (Weiskopf ja Weng 2013; Kahn ym. 2016). Tässä työssä 

ongelmia havaittiin lääkityksen aloitus- ja lopetusajankohtien datoissa. Kun 

lääkemääräyksistä laskettiin potilaskohtaisen opioidihoidon yhtäjaksoinen kesto käyttäen 

mainittuja parametreja, tulokseksi saatiin keskimäärin 94 vuorokautta mediaanin ollessa 

7 vuorokautta. Laskettua keskimääräistä kestoa voidaan pitää suhteessa liian pitkänä, 

koska keskimäärin potilaan viettämä aika sairaalassa Suomessa vuonna 2018 oli vain 6,4 

vuorokautta OECD:n tilaston mukaan (OECD Data 2021). Lääkityksen aloitusajankohtaa 

voidaan pitää luotettavana parametrina, mutta tämän aineiston perusteella 

lopetusajankohtaan liittyy merkittävää epävarmuutta. Puuttuvien tai epätäsmällisten 

lopetusajankohtien merkitseminen ei välttämättä liity siihen, että potilaan lääkityksen 

loppuajankohta olisi vahingossa jätetty merkitsemättä, vaan tämä voi liittyä 

terveydenhuollon yleisempään toimintatapaan eli toisin sanoen validia lääkitystä ei 

välttämättä lopeteta potilaan kotiutumisen yhteydessä. Tämä tutkimus antoi viitteitä siitä, 

että aineiston muodostumishetkellä käytössä olleet toimintatavat potilastietojen 

merkitsemisen yhteydessä eivät kaikilta osin tue potilastiedon toissijaista käyttöä.  

 

7.1.3 Puuttuva data 

 

Myös puuttuvan datan havaittiin olevan aineiston yksi merkittävä heikkous. Opioidien 

rationaalisen ja turvallisen lääkehoidon indikaattoreiden kannalta oleellisimmat 

parametrit liittyivät vuorokausiannoksen laskemiseen ja sairaalassaolon aikana 

määrättyjen lääkitysten ajankohdan määrittämiseen. Jälkimmäistä tarvitaan lääkityksen 

keston laskemisessa ja samanaikaisten lääkitysten havainnoissa. Tässä työssä lääkitystä 

tarkasteltiin vuorokauden tarkkuudella. Aineistosta saatavilla olleista parametreista sitä 

ei ollut mahdollista tehdä luotettavasti. Lääkityksen lopetusajankohta puuttui noin             

20 %:sta ja annostieto noin 5 %:sta säännöllisten lääkemääräysten riveistä.  Puuttuva data 

onkin yksi tyypillisimmästä heikkouksista potilasaineistossa (Berger ym. 2017; Kim ja 
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Kim 2019) ja puutteelliset merkinnät koskevat niin paperisia kuin sähköisiä 

lääkemääräyksiä  (Callen ym. 2010). Tämä rajoittaa analysoitavan potilasjoukon kokoa 

ja saattaa aiheuttaa aineistoon harhaa ja siten mitätöidä tehdyt havainnot (Maissenhaelter 

ym. 2018). Ongelma koskee myös riskilääkkeitä: Denison Daviesin ym. tekemässä 

tutkimuksessa (2011) noin neljäsosassa opioidilääkemääräyksissä havaittiin virheitä ja 

tyypillisesti syy oli epäselvissä tai puutteellisissa merkinnöistä lääkemääräyksissä. 

 

7.1.4 Virheellinen data 

 

Tässä tutkimustyössä yhdeksi datan käytön esteiksi havaittiin annostelusarakkeiden 

datassa esiintyneet arvot, jotka tarkemmin analysoituna voidaan havaita virheellisiksi. 

Virheellisen datan jatkokäsittelyvaihtoehdot ovat datan jättäminen sellaisekseen, korjata 

data käyttämällä toista tietolähdettä tai datan poistaminen (Van Den Broeck ym. 2005). 

Datan jättäminen sellaisekseen tässä aineistossa ei olisi ollut järkevää, sillä rationaalisen 

lääkehoidon kannalta oleellisten tekijöiden, kuten lääkityksen vuorokautisen 

kokonaisannoksen ja lääkehoidon kokonaiskeston analysointi olisi tuottanut epärealistisia 

tuloksia. Jotta annosteluun liittyvät indikaattorit olisi pystytty luotettavasti laskemaan 

tietoaltaasta saadulla aineistolla, olisi annostelusarakkeiden epävalidi data pitänyt joko 

korjata käyttämällä toista tietolähdettä, kuten antokirjausdataa, tai sitten data olisi pitänyt 

poistaa. Datan poistamisen olisi voinut suorittaa esimerkiksi määrittelemällä järkevän 

käytön määrän mukaiset rajat ja leikkaamalla datasta liian isot ja pienet arvot. Tällöin ei 

kuitenkaan olisi voitu olla täysin varmoja siitä, että poistetun datan joukkoon kuului vain 

virheellisesti merkittyjä arvoja. Mahdollista tällaisessa menettelyssä on se, että 

poistetussa datassa saattaa olla tarkoituksellisesti määrättyjä isoja annosmääriä. Nämä 

olisivat juuri niitä tapauksia, joihin indikaattorianalyysilla haluttaisiin päästä käsiksi. 

Virheelliseksi luokiteltua dataa voisi poistaa luotettavammin vertaamalla rakenteista 

dataa reseptin lisätietoihin siltä osalta, kun ne ovat saatavilla. Toisaalta annosmäärien 

havainnointi vapaasta tekstistä on haasteellista eikä sekään lähestymistapa soveltunut 

tämän työn laajuuteen. Myös virheellisten datojen korjausalgoritmeja on esitelty 

kirjallisuudessa (Muthalagu ym. 2014), mutta niiden soveltuvuutta tässä työssä ei tutkittu. 

Data-arvojen korjaamista ja siivoamista tärkeämpää on kuitenkin ymmärtää, miksi 
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virheelliset arvot ovat potilastietoihin päätyneet ja estää saman toistuminen jatkossa 

toimintatapoja ja kirjaamismenetelmää ja -ohjelmaa kehittämällä. 

 

7.2 Tietoaltaan sisällön ja kirjaamistapojen kehittäminen sekä datan määrittäminen 

 

Tietoaltaan sisällön ja kirjaamistapojen kehittämisen suhteen merkittävimmät kohteet 

sekä tämän työn että kirjallisuuden perusteella liittyvät tarpeet datan rakenteistamiseen ja 

laadun parantamiseen. Lääkkeen käytön syyn voisi rakenteistaa esimerkiksi ICD-

diagnoosi ja -oirekoodien mukaan. Toisaalta kirjallisuudessa on havaittu diagnoosien 

rakenteistamisen tuovan tuloksiin harhaa (Ford ym. 2016; Horsky ym. 2017). Lisäksi  

tässä työssä havaittiin, että kaikkia haluttuja parametreja ei ollut saatavilla (esimerkiksi 

lääkkeiden hintatiedot) tai sitten tiedot saatiin, mutta data-analyysi paljasti, että osa 

parametreista oli suunniteltuun käyttöön soveltumattomia (esimerkiksi lääkityksen 

keston laskeminen käyttäen aloitus- ja lopetuspäivämääriä). Tämän puute voi toisin 

johtua siitäkin, että paremmin soveltuvaa dataa ei osattu pyytää tietoaltaasta. Näin ollen 

tietoaltaasta haettavan datan löydettävyyteen ja parametrien määrittämiseen tai 

kuvaukseen tulee kiinnittää huomiota jatkotutkimuksissa. 

 

Vaikka tietoaltaassa on dataa paljon, voi tutkijalle olla haastavaa saada käyttöönsä 

tutkimukseen soveltuvin aineisto. Esimerkiksi tässä työssä haluttu data valittiin 

pääasiassa pelkkien parametrien nimien perusteella. Data-analyysi paljasti, että osa 

parametreista oli suunniteltuun käyttöön soveltumattomia (esimerkiksi lääkityksen 

keston laskeminen käyttäen aloitus- ja lopetus-päivämääriä). Mikäli data osoittautuu 

myöhemmässä vaiheessa tutkimukseen soveltumattomaksi, tarvitaan uusi datan 

poimintakierros. Tarvittavan tiedon voi löytää tietoaltaasta hakulauseketta laajentamalla, 

jolloin turhia parametreja tulee mahdollisesti mukaan yhä enemmän. Toisaalta turhan 

työn välttämiseksi aineistonkeruu on kohdennettava tarkasti, jotta se tuottaa tutkimuksen 

tarpeisiin riittävän aineiston ilman merkittävää määrää turhia parametreja. Tietoaltaan 

dataa ei tulisi myös pirstaloida liikaa. Esimerkiksi tähän aineistoon sisältyi yli kymmenen 

annosteluun liittyvää parametria, joiden avulla vuorokautisen lääkeannoksen pystyi 

laskemaan lääkemääräystyypistä ja annosteluohjeesta riippuen. Toisiokäytön 

näkökulmasta lukuisat annosparametrit eivät tuoneet lisäarvoa vaan aiheuttivat lähinnä 
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lisätyötä. Vuorokausiannoksen analysoimiseksi tässä työssä olisi riittänyt annostelujen 

lukumäärä vuorokaudessa ja kerta-annoksen suuruus. Tietoaltaan sisältämä data tulisikin 

määrittää ja kuvailla huolella.  

 

7.3 Tutkimuksen rajoitteet ja tutkimusmenetelmän kehittäminen  

 

Tutkimuksen merkittävimmät rajoitteet johtuivat pääosin datasta sekä sen 

muokkaamiseen ja validointiin käytössä olleista rajallisista resursseista. Aineistossa 

olevien epävarmuuksien vuoksi suurinta osaa suunnitelluista indikaattoreista ei voitu 

laskea eikä niitä siten raportoitu. Indikaattorien tuloksia ei päästy hyödyntämään eli toisin 

sanoen ei voitu arvioida, kuinka valitut indikaattorit soveltuvat opioidien lääkehoidon 

kokonaiskuvan tarkasteluun ja sitä kautta potilastiedon toissijaiseen hyödyntämiseen 

rationaalisen lääkehoidon tutkimuksessa. Toisaalta tässä opinnäytetyössä merkittävä osa 

työstä liittyi menetelmän kehittämiseen massadata-aineiston käsittelemiseksi 

tutkimukseen soveltuvaan muotoon. Näin ollen tämä pro gradu -tutkielma antaa 

kattavasti tietoa menetelmään liittyvistä työvaiheista, tarvittavista algoritmeista ja eri 

vaiheisiin liittyvistä haasteista.  

 

Mikäli data olisi mahdollistanut indikaattoreiden laskennan, tulosten jatkokäsittelyn 

sujuvoittamiseksi potilasjoukko olisi kannattanut jakaa jo datan määrittelyvaiheessa 

kahteen ryhmään diagnoosin mukaan eli niihin, joilla on todettu syöpä ja niihin, joilla 

opioidihoidon syy on jokin muu. Näin menetellen edellisen ryhmän aineistoon 

keskittyisivät sellaiset potilaat, joille suuret vuorokautiset annokset ovat järkevän 

lääkehoidon näkökulmasta sallittua. Tätä tietoa voisi hyödyntää datan jatkokäsittelyssä 

esimerkiksi siinä vaiheessa, kun datan validiteettia arvioidaan ja päätetään, mitä tehdään 

datasta mahdollisesti löytyville arveluttavan suurille annosmäärille ja pitkille hoitoajoille. 

 

Jatkossa vastaavanlaisessa tutkimustyössä tulee hyödyntää moniammatillista 

työskentelyä, sekä varmistaa riittävä resursointi aineiston tutkimuskäyttöä varten 

muokkaamiseen. Esimerkiksi indikaattoreiden asetannassa että tietoallasdatan pyynnössä 

on suositeltavaa hyödyntää kliinistä työtä tekevien terveydenhuollon asiantuntijoiden 

ammattitaitoa, jotta aineisto on riittävän kattava mutta samalla kohdistunut ja rajoittunut 
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tavoiteltuja tutkimuskysymyksiä varten. Vastaavasti tulosten analysoinnissa ja 

virheellisten data-arvojen havainnoinnissa kannattaisi hyödyntää tilastotieteen ja data-

analytiikan ammattilaisia. 

  

Tutkielman yksi työläimmistä vaiheista oli käsittelemättömän datan muuttaminen 

muotoon, josta tutkimuksen kannalta oleellisin tieto oli analysoitavissa. Tämän vaiheen 

automatisonti voisi vähentää aineiston käsittelyn työläyttä tulevaisuudessa, mutta voi 

muodostua haastavaksi tehtäväksi, sillä tarpeet tarvittavan tiedon suhteen voivat vaihdella 

tutkimuskysymyksen takia. Tässä työssä data-analyysiin tarvittavien algoritmien 

tekeminen vei runsaasti aikaa. Suurin haaste ei liittynyt aineiston suureen rivimäärään 

vaan siihen, että analyseissä rivikohtaisesta datasta saadaan tuotettua potilaskohtaisia 

arvoja, joista indikaattorit lopulta lasketaan. Algoritmien toimintaa ei varmistettu toisen 

tutkijan toimesta, mikä heikentää niiden luotettavuutta.  

 

7.4 Jatkotutkimusaiheet 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyn potilastietoaineiston rakenteisuuteen ja laatuun liittyvien 

puutteiden vuoksi indikaattoreihin perustuvaa analyysiä ei voitu suorittaa 

kokonaisuudessaan. Vastaavanlaisen tutkimus kannattaa suorittaa sitten, kun aineisto 

saadaan rakenteisemmassa muodossa esimerkiksi Apotti -potilastietojärjestelmästä. Jotta 

potilaan kokonaislääkityksestä saisi tarkemman kuvan, olisi tarpeellista tutkia sähköisten 

potilastietojen keräämistä useammasta rekisteristä kuten Kelan lääkekulutusrekisteristä 

tai Hilmosta. Tutkimuksessa voisi keskittyä datan yhtenäisyyden tarkasteluun sekä datan 

yhdistelyn tuottamiin haasteisiin.  

 

Sähköisen potilasdatan määrän yhä kasvaessa on tärkeää varmistua datan riittävästä 

laadusta. Yksi ensimmäisenä selvitettävistä asioista onkin arvioida, millaista laatua 

voidaan pitää hyväksyttävänä ja miten datan laatua mitataan (Weiskopf ja Weng 2013; 

Kahn ym. 2016). Aineiston laadulle tulee asettaa tavoite, toisin sanoen ennen tutkimuksen 

aloittamista tulee asettaa rajat sille, kuinka paljon virheelliseksi tai epäluotettavaksi 

havaittua dataa voidaan sallia ja myös päättää, mitä virheelliselle datalle tehdään 

(Needham ym. 2009; Van Hoeven ym. 2017; Kim ja Kim 2019). Tässä työssä datan 
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laadulle ei annettu tavoitetasoja, ja kyseiseen asiaan tuleekin kiinnittää jatkossa enemmän 

huomiota. Yksi jatkotutkimusaihe olisi potilasdatan laatua mittaavien kriteereiden 

kehittäminen valtakunnallisia rekistereitä, kuten Kantaan toteutettavaa lääkityslistaa, 

varten.  

 

Sähköisen potilasrekisterin datan laadun parantaminen ei ole yksinkertainen tehtävä eikä 

siihen ole yhtä hyvää ratkaisua vaan asian korjaamiseen tarvitaan sekä parannuksia 

potilastietojärjestelmään että käyttäjien koulutusta (Needham ym. 2009). Rakenteisen 

kirjaamisen odotetaan osaltaan parantavan potilastiedon laatua, kun tiedon kirjaaminen 

on aiempaa yhdenmukaisempaa (Jokinen ja Virkkunen 2021). Virheellisistä datoista 

tuskin kokonaan päästään eroon, joten jatkossa tarvitaan keinoja datan laadun 

parantamiseksi. Aineistossa esiintyvien virheellisten arvojen havannointi ja niiden 

siivoaminen joko korjaamalla tai poistamalla luotettavasti ja automaattisesti on haastava 

tehtävä ja on siten yksi merkittävä jatkotutkimuksen aihe. Esimerkiksi keinoälyn 

tarjoamia ratkaisuja aineiston prosessointiin olisi hyvä tutkia. Datan siivoamisessa ja 

siistityn datan hyödyntämisessä ja tulosten tulkitsemisessa tarvittaneen eri alojen, kuten 

terveydenhuollon, data-analytiikan, ja tilastotieteen, ammattilaisia. 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Potilastiedon toissijainen hyödyntäminen turvallisen ja rationaalisen lääkehoidon 

tutkimuksessa edellyttää aineiston ja sen kirjaamistapojen mittavaa kehittämistyötä 

sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Massadata-aineiston saattaminen 

tutkimuksellisesti hyödynnettävään muotoon vaatii menetelmän, joka pitää sisällään 

useita työvaiheita ja niiden kehittäminen vaatii tietoteknistä erityisasiantuntemusta. 

Potilastietojärjestelmiin tallennettava data tulee kirjata mahdollisimman rakenteisessa 

muodossa, jotta mahdollistetaan yksittäisen potilaan kokonaislääkityksen arviointi. Tämä 

on edellytys sille, että yksittäisistä potilastapahtumista voidaan muodostaa isoa 

potilasjoukkoa kuvaavaa summatason tietoa. Mikäli potilaan kokonaislääkityksestä 

halutaan saada monipuolisempi kuva, voidaan tarvita tietojen siirtämistä ja yhdistelemistä 

eri potilas- ja asiakastiedon tuottajien rekistereistä. Tämän mahdollistamiseksi 

potilastiedon kirjaamiselle tarvitaan ennalta sovitut, yhteneväiset menettelytavat, jotka 
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tukevat aineiston toisiokäyttöä. Lisäksi tulisi kehittää toisiokäyttöön soveltuvia aineiston 

laadunmittausmenetelmiä, jotta varmistutaan siitä, että tutkimukseen käytettävä data on 

riittävän korkealaatuista. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Tietopyyntölomake HUS Tietoaltaan aineistoille  

 

Potilastiedon toissijainen hyödyntäminen rationaalisen lääkehoidon tutkimisessa: 

esimerkkinä opioidien käyttö HUSissa. Kohortin määrittelyssä on myös lueteltu ne 

indikaattorit, joiden laskemiseksi kyseisen kohortin tietoja tarvitaan. 

 

1. Kohortin määrittäminen 

 

• Kohortti 1: 

- Kaikki HUS-potilaat, joille on käynnin tai osastohoitojakson yhteydessä 

annettu lääkemääräys tai resepti ATC-numerolla N02A (opioidi) tai ATC-

numerolla V03AB15 (naloksoni). 

- Data ajalta: 01.01.2015 – 31.12.2019 

- Indikaattorit: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3A, 4A, 4C, 5A 

 

• Kohortti 2:  

- Kaikki HUS-potilaat, joille on käynnin tai osastohoitojakson yhteydessä 

annettu lääkemääräys tai resepti ATC-numerolla N02A (opioidi) ja samalle 

potilaalle on määrätty bentsodiatsepiini-lääkitys ATC-numerolla N05BA, 

N05CD, N05CF tai N06CA01.  

- Data ajalta: 01.01.2015 – 31.12.2019 

- Indikaattori 2B 

 

• Kohortti 3:  

- Kaikki HUS-potilaat, joille on käynnin tai osastohoitojakson yhteydessä 

annettu lääkemääräys tai resepti ATC-numerolla N02A (opioidi) ja samalla 

potilaalla on diagnosoitu ICD-10 -koodin mukaisesti jokin seuraavista 

sairauksista eriteltynä: J46 (akuutti vaikea astma) tai J44.8 

(keuhkoahtaumatauti). 

- Data ajalta: 01.01.2015 – 31.12.2019 

- Indikaattori 2A 

 

 



 

 

 

• Kohortti 4:  

- Kaikki HUS-potilaat, joille on käynnin tai osastohoitojakson yhteydessä 

annettu lääkemääräys tai resepti mille tahansa lääkkeelle. 

- Data ajalta: 01.01.2015 – 31.12.2019 

- Indikaattoreiden 4A ja 5A nimittäjän laskeminen 

 

 

2. Tietoaineiston määrittäminen 

 

• Kohortti 1: 

- Kaikki Uranukseen kirjatut lääkemääräykset ja reseptit (pois lukien teho-

osastoilla määrätyt lääkitykset) 

- Lääkemääräyksessä tai reseptissä ATC-numero N02A (opioidi) tai V03AB15 

(naloksoni). 

 

• Kohortti 2:  

- Kaikki Uranukseen kirjatut lääkemääräykset ja reseptit (pois lukien teho-

osastoilla määrätyt lääkitykset) 

- Lääkemääräyksessä tai reseptissä ATC-numero N02A (opioidi) ja samalle 

potilaalle on määrätty jokin bentsodiatsepiini ATC-numerolla N05BA, 

N05CD, N05CF tai N06CA01. 

- Opioidien ja bentsojen ajallista päällekäisyyttä ei tarvitse huomioida. 

Riittää, että samalla potilaalla on yksi opioidiresepti ja yksi bentsoresepti 5 

vuoden aikana. 

 

• Kohortti 3:  

- Kaikki Uranukseen kirjatut lääkemääräykset ja reseptit (pois lukien teho-

osastoilla määrätyt lääkitykset) 

- Lääkemääräyksessä tai reseptissä ATC-numero N02A (opioidi) ja samalla 

potilaalla on todettu jokin seuraavista diagnooseista: J46 (akuutti vaikea 

astma) tai J44.8 (keuhkoahtaumatauti). 

- Opioidi -lääkemääräyksen/reseptin ja astman/keuhkoahtaumataudin 

ajallista päällekäisyyttä ei tarvitse huomioida. 

 

 

 



 

 

 

• Kohortti 4:  

- Kaikki Uranukseen kirjatut lääkemääräykset ja reseptit (pois lukien teho-

osastoilla määrätyt lääkitykset) 

 

 

 

3. Tietoaineiston aggregointitason määrittäminen 

 

• Kohortti 1: 

- Kaikki HUSin osastot 

- Potilaan ikä ja sukupuoli. 

- Pseudonymisoitu, potilaskohtainen tieto 

- ATC-koodiin N02A ja V03AB15 liittyvät sarakkeet tietolähteittäin: 

o Lääkemääräys -tietolähteeseen liittyvät sarakkeet  

(meidän näkemyksen mukaan oleelliset sarakkeet, tähän listaan voi 

lisätä muitakin, jos aineiston muodostuksen kannalta havaitaan 

hyödylliseksi) 

▪ Potilasnumero 

▪ Vaikuttava aine 

▪ ATC-koodi 

▪ Vahvuus 

▪ Lääkemuoto 

▪ Alkuaika päivämäärä 

▪ Loppuaika päivämäärä 

▪ Alkuaika määrittämattä 

▪ Lopetuksen syy (koodi) 

▪ Lopetuksen syy (selite) 

▪ Muutoksen syy (koodi) 

▪ Muutoksen syy (selite) 

▪ Annostelun tyyppi (koodi) 

▪ Annostelu tyyppi (selite) 

▪ Annostelun lisätieto 

▪ Annostelun erillinen ohje 

▪ Annostelun annos 

▪ Annostelun yksikkö 

▪ Säännöllinen annos vuorokaudessa 



 

 

 

▪ Tarvittaessa annos vuorokaudessa 

▪ Annostelun muuttuva toistuvuus 

▪ Annostelun muuttuva ajantyyppi 

 

o Resepti -tietolähteeseen liittyvät sarakkeet 

▪ Potilasnumero 

▪ Vahvuus 

▪ Lääkemuoto 

▪ Vaikuttava-aine 

▪ ATC-koodi 

▪ Lapsen paino (<12v) 

▪ Pysyva laakitys 

▪ Köytön aloitus 

▪ SIC 

▪ Lääkemäärän tyyppi (koodi) 

▪ Lääkemäärä tyyppi (selite) 

▪ Pakkauskoon kerroin 

▪ Käyttötarkoitus 

▪ Pakkauskoon kokonaismäärä 

▪ Mittayksikkö 

▪ Pakkausten lukumäärä 

▪ Kestoaika 

▪ Kestoaikayksikkö (koodi) 

▪ Kestoaikayksikkö (selite) 

▪ Annostelu 

▪ Annos 

 

• Kohortti 2 

o Kaikki HUSin osastot 

o Potilaan ikä ja sukupuoli. 

o Bentsodiatsepiineihin (eli ATC-numerolla N05BA, N05CD, N05CF tai 

N06CA01) liittyvät tietolähteet kuten kohortissa 1.  

 

• Kohortti 3: 

o Kaikki HUSin osastot 

o Tietolähde: diagnoosi 



 

 

 

o Aggregoitu tieto vuositasolla (2015/16/17/18/19) 

o Potilaiden ja/tai rekistereiden lukumäärät seuraavin ehdoin:  

▪ Rekisterimäärä, jolla on N02A 

▪ Rekisterimäärä, jolla on dg_oirekoodi = J46 eli akuutti vaikea 

astma 

▪ Rekisterimäärä, jolla on dg_oirekoodi = J44.8 eli 

keuhkoahtaumatauti 

▪ Distinkti potilasmäärä, jolla on N02A 

▪ Distinkti potilasmäärä, jolla on J46 

▪ Distinkti potilasmäärä, jolla on J44.8 

▪ Distinkti potilasmäärä, jolla on N02A ja J46 

▪ Distinkti potilasmäärä, jolla on N02A ja J44.8 

 

• Kohortti 4: 

o Kaikki HUSin osastot 

o Aggregoitu tieto vuositasolla (2015/16/17/18/19) 

o Potilaiden ja rekistereiden lukumäärät 

▪ Rekisterimäärä, jolla on jokin lääke 

▪ Distinkti potilasmäärä, jolla on jokin lääke 

 

 

Toivottu tiedostomuoto: csv 

 


