
Kansantaloudellinen aikakauskirja - 93.vsk. - 3/1997 

Väitöskirja terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareista 
ja niiden käytöstä 

HANNU VALTONEN 

·Ph.D., erikoistutkija 

Stakes 

Arto Ohinmaa: Indexing Health Related Qu
ality of Life: A Comparison of Preference
weighted and Unweighted indices". Acta 
Universitatis Ouluensis. Oeconomica. G 1. 
Oulu 1997 

Arto Ohinmaan tutkimuksen tavoitteena on sel
vittää terveyteen liittyvän elämänlaadun 
mittaamista, preferenssipainotettujen ja -pai
nottamattomien mittareiden eroj a. Tutkimuk
sessa käytetään kahta erilaista empiiristä ai
neistoa, väestöotokseen perustuvaa aineistoa ja 
aivokasvainpotilasaineistoa. Kahden erilaisen 
aineiston käyttö tutkimuksessa on merkittävä 
etu tutkimusongelman ratkaisun kannalta. Me
netelmällisesti keskeistä työssä on ekonomet
risten struktuurimallien käyttökelpoisuuden 
selvittäminen tutkittaessa eri mittareiden välisiä 
suhteita ja niiden kykyä mitata samaa ei-ha
vaittavaksi ajateltua terveyteen liittyvää elämi
sen laatua. 

Taloustieteen traditiossa työ asettuu kustan
nus-hyöty -ajattelun traditioon, erityisesti eri
laisten terveydenhuollon toimien toimien lop
putuloksen käsitteellistämisen ja mittaamisen 
tutkimukseen. Kustannus-hyöty - ja kustannus-
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vaikuttavuus -analyysien tyyppi sille analyy
seille toiminnan lopputuloksen systemaattinen 
käsitteellistäminen ja mittaaminen on keskeis
tä. 

Opinnäytteenä työ osoittaa tekijän laajaa lu
keneisuutta. Tekijä tuntee huomattavan laajasti 
elämänlaatuun ja sen mittaamiseen liittyvän ta
loustieteellisen kirjallisuuden, ja hän on pereh
tynyt perusteellisesti elämisen laadun mittarei
den käytännölliseen rakentamiseen, joka 
empiirisessä tutkimuksessa on välttämätöntä. 
Tekijä hallitsee myös työssä käytetyn ekono
metrisen menetelmän. Tutkimuksessa käytetyn 
menetelmän, konfimatorisen faktorianalyysin 
perinteestä tulevan mallittamismenetelmän, 
hyödyllisyys ja avaamat mahdollisuudet latent
tien ei-havaittavissa olevien suureiden mallitta
miseksi tulevat tutkimuksessa osoitetuksi. Tut
kimuksen suurimmat ansiot ovat elämisen laa
dun mittareiden ominaisuuksien perusteellises
sa selvittämisessä. 

Tutkimuksen tulokset selventävät osaltaan 
elämisen laadun mittareiden loogisia ja empii
risiä ominaisuuksia, ja myös selventävät hyvil
le mittareille asetettavia vaatimuksia. Tulokset 
viittaavat siihen, että tutkimuksessa käytetyt 
kolme erilaista mittaria (NHP, 15D ja Karnofs-



kyn indeksi) reflektoivat samaa ei-havaittavissa 
olevaa suuretta. Molemmissa aineistoissa tämä 
rakenne on samantyyppinen, joskaan ei aivan 
samanlainen. Tilastollisen analyysin perusteel
la näyttää siltä, että tämän tutkimuksen aivo
kasvainpotilasaineistossa saattaa olla mahdol
lista tulkita terveyteen liittyvän elämisen laa
dun rakenne ajassa kiinteäksi. 

Tutkimuksen perusteella näyttää myös silta; 
että taloustieteellisessä mielessä teoreettisesti 
oikeaoppinen preferenssipainotus ei elämisen 
laadun mittaamisen käytännössä tuota suuria 
eroja indeksien arvoissa. Tuloksen, jos se 
osoittautuu kestäväksi, teoreettiset implikaatiot 
ovat sangen dramaattiset koko preferenssien 
rakenteen ja olemassaolon tutkimukselle. Tut
kimuksen paneeliaineiston tulosten perusteella 
esimerkiksi seuranta-aikana kuolleiden potilai
den joko pitäminen mukana aineistossa tai jät
täminen pois vaikuttaa melko paljon elämisen 
laadun mittareiden indeksiarvoihin. 

Työn ansioiden ohella siinä on myös muuta
ma huomautuksen aihe. Työn alussa sen tehtä
vänmäärittely on pikemmin empiirinen kuin 
teoreettinen, ja teoreettinen asetelma on hie
man irrallaan tutkimuksen empiirisestä toteu
tuksesta. Empiirisissä malleissa olevien muut
tujien keskinäiset suhteet - eli kulloinkin tes
tattava teoreettinen idea ei ole kaikissa analyy
seissä aivan selkeä. Tutkimuksen alussa tehtyjä 
tai aiheen ja itse tilasto analyysin mahdollista
mia teoreettisia pohdintoja (esimerkiksi ei-ha
vaittavissa olevan suureen ja sen operationaa
listen mittareiden välisistä suhteista) ei oikeas
taan käytetä hyväksi empiiristen tulosten poh
dinnassa siinä määrin kuin olisi tarpeen. Sa
moin terveyden suhteen muuttuvien preferens-
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sien tai terveydentilaan sopeutumisen merki
tystä saaduille tuloksille ei pohdita. Tämä on
gelma heijastuu lopussa tutkimuksen diskussi
ossa ja johtopäätöksissä, jotka jäävät jossain 
määrin ajelehtiviksi. 

Tutkimusasetelmaa rasittaa jossain määrin 
tietyntyyppisen lopputuloksen odotus. Tutkija 
tuntuu rakentaneen tutkimusasetelman sen va
raan, että esimerkiksi NHP (N ottingham Health 
Profile) osoittautuu hyväksi elämisen laadun 
mittariksi. Työn empirian käsittelystä jää luki
jalle käsitys, että tilastoanalyysissä saatuja epä
mieluisten tulosten viitteitä jätetään huomiotta. 
Saatujen empiiristen tulosten suhteen tekijän 
olisi pitänyt olla itsekriittisempi. Ekonometrisia 
malleja työssä käytetään kuitenkin joskus jopa 
turhan runsaasti ja ehkä itsetarkoituksellisesti
kin, niin että osa analyyseistä ei ehkä enää pal
vele tutkimuksen substantiaalisia tarpeita. Eko
nometristen mallien testisuureiden tulkinnan 
tekijä tekee joissain tapauksissa hieman tarkoi
tushakuisesti. Saattaa olla niin, että saadut ti
lastolliset mallit ovat herkkiä pienille muutok
sille mallien rakenteessa, jolloin tulokset eivät 
olisi vakaita. Tätä mahdollista herkkyyttä tutki
muksessa ei käsitellä. 

Tutkimuksen perusongelma voidaan muo
toilla niin, että Ohinmaa kysyy että puoltaako 
empiirinen aineisto tietynlaisten terveyteen liit
tyvän elämisen laadun mittareiden käyttämistä 
ei-havaittavissa olevan elämisen laadun indi
kaattoreina - onko indikaattoreiden rakenne 
empiirisen testin tulosten perusteella sellainen, 
että ne ovat uskottavia elämisen laadun mitta
reita. Olisi kohtuutonta vaatia, että ongelma 
ratkaistaisiin loppuun saakka aukottomasti yh
dessä tutkimuksessa. 
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