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Esipuhe

Tämän kirjasen keskeisen sanoman voi kiteyttää kahteen lauseeseen. Suomen 
terveydenhuolto ja sosiaalisektori tarvitsevat vahvoja alueellisia toimijoita, 
jotka ottavat noin 0,6 -1,5 miljoonan henkilön väestöpohjilla vastuun ter-
veydenhuollon ja sosiaalisektorin kustannusvaikuttavuudesta. Tällaisiksi 
toimijoiksi sopivat nykyisten yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisvas-
tuualueiden (ervojen) pohjalta muodostettavat hyvinvointipiirit.

Hyvinvointipiirimallia voi pitää ehkä keskeisimpänä tuloksena eduskunnan tule-
vaisuusvaliokunnan vuosina 2003–2006 toteuttamasta Terveydenhuollon tulevai-
suudet -hankkeesta. Hyvinvointipiirimalli merkitsee toisaalta terveyteen vaikutta-
misen nostamista todelliseksi päätöksentekoa ohjaavaksi toimintaperiaatteeksi ja 
toisaalta tilaaja-tuottaja -mallin määrätietoista käyttöönottoa. Myös rahoituksen 
monikanavaisuuden ongelmaan hyvinvointipiirimalli tarjoaa todellisia lääkkeitä.

Mielestämme on tärkeää, että hyvinvointipiirimalli tapana ratkaista Suomen ter-
veydenhuollon keskeisiä ongelmia otetaan perusteelliseen pohdintaan. Ei ole sat-
tuma, että Ruotsi on keväällä 2007 loppumietintönsä jättäneen Ansvars-
kommitte’n ehdotusten pohjalta harkitsemassa samansuuntaista kehitystä. Yksi-
mielisen komitean Skånen ja Länsi-Götanmaan suurmaakäräjäalueiden kokemus-
ten pohjalta ehdottama malli on kuitenkin saanut osakseen myös paljon kritiikkiä 
kaavamaisesta kaikille alueille sopimattomasta ratkaisumallista. Vaikka Ruotsin 
uuden hallituksen kuntaministeri asettui keväällä 2007 tukemaan komiteaa, Ruot-
sin hallituspuolueiden puoluesihteerit sanoutuivat irti sen ehdotuksista heinä-
kuussa 2007.

Ehdotettu hyvinvointipiirimalli on rakenteena huomattavasti kevyempi kuin 
Ansvarskommitten Ruotsille suosittelema malli. Tulevaisuuden suomalaisen ter-
veydenhuollon keskeisimpänä toimijana säilyisi joka tapauksessa kunta. Hyvin-
vointipiirit olisivat kuntien apuelimiä – toki mahdollisesti erittäin tärkeitä 
sellaisia.

Vaikka tämän raportin kahdella kirjoittajalla on varsin yhtenevä näkemys hyvin-
vointipiirin perustehtävistä, me painotamme eri asioita. Tästä syystä olemme pää-
tyneet siihen, että esitämme näkemyksemme erillisinä artikkeleina. Olli-Pekka 
Ryynänen on kiteyttänyt hyvinvointipiiriä koskevat ajatuksensa artikkeliin ”Hy-
vinvointipiiri suomalaisen terveydenhuollon tuottavuuden ja vaikuttavuuden li-
sääjänä”. Osmo Kuusi on esittänyt omat näkökulmansa artikkeleissa ”Miksi juuri 
nyt tarvitaan organisaatioita, jotka todella ottavat terveyden edistymisen johto-
tähdekseen?” sekä ”Pohjoinen hyvinvointipiiri kunta- ja palvelurakenneuudistuk-
sen jatkeena”. Artikkeli ”Kuinka hyvinvointipiiriratkaisu tunnistettiin ja miten 
sitä käsiteltiin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa ja eduskunnan täysistunnos-
sa?” kuvaa mallin tunnistamisprosessia ja mallin käsittelyä eduskunnassa. 



Tässä keskustelun alustavassa vaiheessa osittain eriäviä käsityksiä voi pitää pi-
kemminkin rikkautena kuin haittana. Ennen kuin voidaan alkaa vakavasti keskus-
tella mallin yleisestä käyttöönotosta, on erittäin tärkeää käydä huolellisesti läpi 
suomalaisen terveydenhuollon erityisiä ongelmia ja arvioida onko hyvinvointipii-
ristä ratkaisemaan niitä. Olisi selvitettävä kiihkottomasti SWOT-analyysinä hy-
vinvointipiirin vahvuuksia ja heikkouksia sekä hyvinvointipiiriä suhteessa 
tulevaisuuden terveydenhuollon mahdollisuuksiin ja uhkiin.  

Mikäli hyvinvointipiiri selviää SWOT-tarkastelun tulikokeesta vakuuttaen ter-
veydenhuollon sekä alueellisia että valtakunnallisia toimijoita tarpeellisuudes-
taan, seuraava vaihe olisi käynnistää pilotteja, joiden kautta hyvinvointipiiri-
mallin eri puolia ja niiden toimivuutta testataan. Tämä on myös perusteltua siltä 
kannalta, että maamme eri alueet ovat eri tavoin kypsiä malliin. Kypsin on Oulun 
yliopistollisen sairaalan ervan pohjalta muodostettavissa oleva Pohjoinen hyvin-
vointipiiri. Osmo Kuusen artikkeli sisältää yksityiskohtaisen ehdotuksen Pohjoi-
sen hyvinvointipiirin pilotista. Siitä on varsin laajasti keskusteltu alueen 
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja monet ovat tukeneet sitä. 

Mikäli mallista vakuututaan yleisellä tasolla, olisi mielekästä käynnistää pilotteja 
myös muilla ns. miljoonapiireillä. Pohjoisen hyvinvointipiirin ohella hyvä pilo-
tointikohde voisi olla Itä-Suomi. Itä-Suomi on muuta Suomea paljon sairastu-
vampi, joten varsinkin siellä tarvitaan uutta ajattelua ja erityistoimia. Edellä esite-
tyn ohella terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta voidaan 
parantaa arviointia kehittämällä (erityisesti lääkkeiden arviointi), hoitopolkujär-
jestelmiä luomalla, lääkärin ja koulutettujen vastaanottohoitajien uusimuotoisella 
työnjaolla ja sähköisellä asioinnilla. Terveyden edistämisessä tuloksekasta on 
sekundaaripreventio eli jo sairastuneiden henkilöiden hoidon tehostaminen. 

Kiitämme työtovereitamme Terveydenhuollon tulevaisuudet -hankkeessa proses-
sori Juha Kinnusta, dosentti Markku Myllykangasta ja FT Johanna Lammintakas-
ta, tulevaisuusvaliokuntaan ja hankkeen ohjausryhmään 2003–2007 kuuluneita 
kansanedustajia, Valtion taloudellista tutkimuskeskusta sekä noin 50 kuultua asi-
antuntijaa hyvästä yhteistyöstä. Emme aseta itsemme lisäksi ketään vastuuseen 
tässä paperissa esitetyistä ajatuksista. Seuraavissa artikkeleissa esitettäviin johto-
päätöksiin ei olisi kuitenkaan voitu päätyä ilman tätä suomalaista terveydenhuol-
toa erinomaisesti tuntevaa asiantuntijajoukkoa. Kiitos myös VATT:lle raporttim-
me julkaisemisesta, vaikka sitä ei voi suoranaisesti pitää tutkimusraporttina. 
Kyseessä on yhden mahdollisen toimintamallin esittely ja edelleen kehittely. 

Helsingissä 10.2.2007  

Osmo Kuusi         Olli-Pekka Ryynänen 
dosentti, erikoistutkija        professori 
VATT     Kuopion Yliopisto 



Lyhyt johdanto artikkeleihin 

Artikkelissa ”Kuinka hyvinvointipiiriratkaisu tunnistettiin ja miten sitä käsiteltiin 
ja kommentoitiin eduskunnassa ja tiedotusvälineissä?” Osmo Kuusi kuvaa lyhy-
esti hyvinvointipiirin tunnistamiseen johtanutta prosessia, tulevaisuusvaliokun-
nan kannanottoa mallista sekä mallista käytyä keskustelua eduskunnan täysistun-
nossa ja lehdistössä välittömästi eduskuntakeskustelun jälkeen. Artikkelin 
lopussa esitetään lyhyesti Hyvinvointipiiriin perustuva visio Suomen terveyden-
huollosta vuonna 2020 vastauksena Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa esitet-
tyyn kritiikkiin.

Osmo Kuusen artikkelissa ”Miksi juuri nyt tarvitaan organisaatioita, jotka todella 
ottavat terveyden edistymisen johtotähdekseen?” esitetään ja lyhyesti perustel-
laan neljä syytä sille, miksi tarvitaan organisaatiotaso, joka todella – eikä vain 
puheissa – seuraa ja arvioi tulostaan terveyden edistymisellä. Nämä neljä syytä 
ovat 1. Kansainväliset vertailut osoittavat, että terveydenhuoltoon kohdennetut
resurssit selittävät vain vähän tai ei lainkaan eroja odotettavissa olevassa eliniässä 
2. Nykyinen biolääketiede ei voi vaikuttaa merkittävästi ikäkellon toimintaan, 
mutta elämäntavat voivat 3. Kansalaisilla on ennennäkemättömät tiedolliset 
mahdollisuudet ottaa vastuu terveydestään 4. Terveyteensä vastuuttomasti suh-
tautuvien hoito vie paljon voimavaroja vaikuttavilta hoidoilta.

Artikkelissa ”Hyvinvointipiiri suomalaisen terveydenhuollon tuottavuuden ja 
vaikuttavuuden lisääjänä” Olli-Pekka Ryynänen tarkastelee erityisesti sitä, kuin-
ka hyvinvointipiiri voi toimia palvelujen tehokkaana tilaajana ja kilpailuttajana. 
Tässä ostopooli-roolissaan hyvinvointipiiri toimii kuntien tärkeänä apuelimenä. 
Olennainen näkökulma on, että itse asiassa hyvinvointipiiri ei osta niinkään pal-
veluja vaan vaikuttavuutta. Riittävän suurena yksikkönä eli miljoonapiirinä hy-
vinvointipiiri voi todella seurata toimintansa vaikuttavuutta. Nimensä mukaisesti 
hyvinvointipiiri sisältää terveydenhuollon lisäksi laajoja osia sosiaalitoimesta. 
Tavoitteena on ennen kaikkea edistää palveluketjujen saumattomuutta ja seurata 
sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta, ei niinkään organisoida sosiaalipalveluja pai-
kallisesti.

Osmo Kuusen artikkelissa ”Pohjoinen hyvinvointipiiri kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksen jatkeena” esitetään hyvin konkreettisesti se, mitä hyvinvointipiiri 
voisi olla, jos se käynnistettäisiin Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuu-
alueella. Ratkaisumalli on syntynyt neuvotellen alueen keskeisten terveydenhuol-
lon vaikuttajien kanssa. Käytännössä hyvinvointipiiriä on valmisteltu Oulun 
alueella ja niin pitkälle Erva-yhteistyön nimellä, että sen pilotoinnin aloittaminen 
ei vaatisi kovin suuria muutoksia jo kehitettyihin käytäntöihin.  
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Osmo Kuusi 

Kuinka hyvinvointipiiriratkaisu tunnistettiin ja miten 
sitä käsiteltiin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa, 
lehdistössä ja eduskunnan täysistunnossa? 

Eduskunnassa on tehty vuodesta 1996 lähtien tulevaisuusvaliokunnan johdolla 
teknologisen kehityksen yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia. Tulevaisuus-
valiokunta teki 2003 päätöksen Terveydenhuollon tulevaisuudet -hankkeen 
käynnistämisestä teknologian arviointihankkeena. Aiheen käsittelyä valiokunnas-
sa pohjusti kaksi arviointia eduskuntakaudella 1999–2003. Niistä toinen käsitteli 
ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä tukevaa geronteknologiaa ja toinen geeni- 
ja kantasoluteknologian tulevia sovelluksia.

Hanke tulkittiin jo käynnistyessään yhdeksi tulevaisuusvaliokunnan pääprojek-
teista vaalikaudella 2003–2007. Jo käynnistysvaiheessa tarkastelunäkökulma laa-
jennettiin teknologisen kehityksen tarkastelusta terveydenhuollon eettisiin kysy-
myksiin ja terveydenhuollon organisoinnin haasteisiin. Alusta lähtien pidettiin 
myös tärkeänä eduskunnan kaikkien terveydenhuoltoa käsittelevien valiokuntien 
osallistumista arviointiin. Vuoden 2003 lopulla arvioinnille asetettiin eduskunnan 
eri valiokuntia monipuolisesti edustava ohjausryhmä. Erityisen vahva edustus 
siinä oli tulevaisuusvaliokunnasta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnasta. Ei ole 
liioittelua väittää, että joitakin poikkeuksia (mm. ministereitä) lukuun ottamatta 
ohjusryhmään osallistuivat eduskunnassa parhaiten terveydenhuollon kysymyk-
siin perehtyneet kansanedustajat.

Ohjausryhmään osallistuivat tulevaisuusvaliokunnasta Jyrki Katainen/kok (pj.), 
Anne Huotari/vas, Jyrki Kasvi/vihr, Rauno Kettunen/kesk, Kalevi Olin/sd ja Päi-
vi Räsänen/kd. Sosiaali- ja terveysvaliokunnasta ohjausryhmään kuuluivat Sirpa 
Asko-Seljavaara/kok, Paula Risikko/kok, Osmo Soininvaara/vihr, Tapani Töl-
li/kesk ja Tuula Väätäinen/sd. Sivistysvaliokunnan edustajia ohjausryhmässä oli-
vat Minna Lintonen/sd ja Unto Valpas/vas. Ympäristövaliokunnan edustaja oli 
Pentti Tiusanen/vas. Perustuslakivaliokuntaa ohjausryhmässä edusti Markku 
Rossi/kesk, valtionvaravaliokuntaa Maija Perho/kok, liikennevaliokuntaa Reino 
Ojala/sd, työvaliokuntaa (sosiaali- ja terveysvaliokuntaan kuulumisen ohella) 
Paula Risikko/kok ja hallintovaliokuntaa (sosiaali- ja terveysvaliokuntaan kuu-
lumisen ohella) Sirpa Asko-Seljavaara/kok.  

Työskentely hankkeessa käynnistyi, kun tulevaisuusvaliokunta tilasi loppusyk-
syllä 2003 terveydenhuollon tulevaisuuksia tarkastelevan esiselvityksen Kuopion 
yliopiston terveyshallinnon ja -talouden laitoksen tutkijaryhmältä. Tutkijaryh-
mään, joka on osallistunut myös varsinaiseen arviointiin, kuuluivat professori 
Olli-Pekka Ryynänen, professori Juha Kinnunen, dosentti Markku Myllykangas 
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ja tohtori Johanna Lammintakanen. Heidät tunnetaan erityisesti terveydenhuollon 
priorisoinnin kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuina asiantuntijoina. Do-
sentti Osmo Kuusi oli mukana arviointiprosessissa sen alusta lähtien. Hän on 
toiminut tulevaisuusvaliokunnan pysyvänä tulevaisuudentutkimuksen menetel-
mäasiantuntijana. Hän oli myös vastuullisena tutkijana hanketta pohjustaneissa 
geronteknologian sekä geeni- ja kantasolutekniikoiden arvioinneissa. 

Tulevaisuusvaliokunta kantoi selvän päävastuun hankkeesta ja vain se otti kantaa 
hyvinvointipiireihin. Muiden valiokuntien edustajat osallistuivat arviointityöhön 
vaihtelevalla aktiivisuudella. Ohjausryhmän kaikkien jäsenten haastattelujen 
kautta jokainen ohjausryhmän jäsen antoi kuitenkin arvokkaan panoksen hank-
keeseen.

Hyvinvointipiiriratkaisun keskeiset piirteet hahmottuivat kesällä 2005. Ratkai-
sumallin hahmottumista osana kevään ja kesän 2005 Delfoi-prosessia on kuvattu 
arvioinnin perusraportissa (Kuusi ym. 2006). Delfoi-prosessia edelsivät tärkeät 
pohjustavat vaiheet: 

- Esiselvitysraportti Olli-Pekka Ryynänen ym.: Suomen terveydenhuollon
tulevaisuudet – Skenaariot ja strategiat palvelujärjestelmän turvaamiseksi 
(Ryynänen ym. 2004, valmisteluaika kevät ja kesä 2004) 

- Arviointihankkeen ohjausryhmän kaikki jäsenet haastateltiin esiselvityk-
sessä tunnistetuista keskeisimmistä terveydenhoidon haasteista. Haastatel-
lut asettivat tärkeysjärjestykseen kymmenen haastetta (kesä 2004) 

- 18 asiantuntijan kuuleminen kuudessa tulevaisuusvaliokunnan kokoukses-
sa ohjausryhmän tärkeimmiksi tunnistamista teemoista (syksy 2004) 

Arvioinnin alkuvaiheiden yhteenvetona tunnistettiin seitsemän keskeistä haastet-
ta Suomen terveydenhuollolle (Kuusi ym. 2006 s. 85): 

1) Terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän selkiyttäminen 
2) Hoidoista ja hoidon kriteereistä päättäminen sekä mahdollisuudet säästää 

terveydenhuollon menoissa laadusta tinkimättä 
3) Mitä ovat erityistä huomiota vaativat väestöryhmät ja kuinka vastata nii-

den tarpeisiin? 
4) Tieto- ja bioteknologioiden haasteet terveydenhuollolle 
5) Mistä terveydenhuollon työvoima, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläk-

keelle? Mikä tulee olemaan terveydenhuollon ulkomaisten järjestäjien 
rooli?

6) Kuinka ratkaista terveydenhuollon alueellisen järjestämisen ongelmaa? 
7) Kansalaisten omavastuu terveydestään. 
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Nämä haasteet muodostivat lähtökohdan prosessille, joka johti Hyvinvointipiiri-
mallin tunnistamiseen. Malli muodostui tuloksena kahden kierroksen Argument 
Delphi -prosessista, joka toteutettiin tammi-heinäkuussa 2005. Prosessiin osallis-
tui 40 keskeistä Suomen terveydenhuollon asiantuntijaa tai vaikuttajaa. Prosessin 
kuluessa seitsemän haastetta pelkistyivät neljäksi terveydenhuollon alueellisen 
järjestämiseen liittyväksi haasteeksi: 

Väestön ikääntyminen ja suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle vuo-
teen 2015 mennessä. 

Terveydenhuollon järjestäminen yhdentäen tasapainoisesti perustervey-
denhuolto, vanhustenhuolto ja erikoissairaanhoito. 

Miten otetaan käyttöön uudet yhä kalliimmat hoidot erikoissairaanhoidos-
sa ja luovutaan vanhoista hoidoista? Kuinka hallitaan erikoissairaanhoidon 
kustannuksia? 

Kuinka kansalaiset ottavat vastuun sekä terveydestään että elämänsä rajal-
lisuudesta?

Seuraavassa kuvataan lyhyesti se prosessi, joka johti hyvinvointipiirimallin muo-
toiluun vastauksena yllä mainittuihin neljään haasteeseen. 

Delfoi-prosessin ensimmäinen kierros toteutettiin 1,5–4 tunnin haastatteluin. 
Haastatteluissa asiantuntijat kertoivat vapaamuotoisesti, mitä he pitivät Suomen 
terveydenhuollon kehittämisen kannalta erityisen tärkeänä. Sen ohella he arvioi-
vat ja kommentoivat erilaisia vuoteen 2015 liittyviä tulevaisuusväitteitä. Saatujen 
vastausten pohjalta muotoiltiin eri panelistien kanssa keskustellen neljä vaihtoeh-
toista perusmallia terveydenhuollon alueelliselle järjestämiselle.

Ensimmäiselle mallivaihtoehdolle annettiin nimi Kunnamon malli. Tämän mallin 
keskeiset lähtökohdat määritteli Saarijärven-Karstulan terveydenhuollon kuntain-
liitossa toimiva, paljon käytetyn Lääkärin käsikirjan kirjoittaja Ilkka Kunnamo. 
Tässä mallissa, joka itse asiassa vastaa palvelualueiden järjestämisen osalta hyvin 
PARAS- hankkeen myöhempiä linjauksia, terveysalueen väkiluku on vähintään 
20 000, tavoiteltu koko 30 000–70 000 tai tämän kokoinen tai suurempi kunta. 
Monen kunnan alueen ylärajan muodostaisi suunnilleen Kainuun maakuntaa 
(85 000) vastaava alue. Terveysalueen kunnat toimisivat ostopoolina. Alue ostaa 
mallissa aktiivisesti palveluja miljoonapiireiltä, sairaanhoitopiireiltä ja muilta 
tuottajilta (julkiset yhtiöt, yksityiset, yhdistykset). Yhdistettynä toisiin järjestä-
mismalleihin erityisesti vaativimman erikoissairaanhoidon ostoista voisi kuiten-
kin vastata myös joku suuri taho kuten Kela vakuuttajana tai valtakunnallinen 
”terveyskonserni”. Yhteistyö terveydenhoitoalueilla perustuu ennen muuta hy-
vään henkilökohtaiseen tuntemukseen eri ammattilaisten ja kunnallisten päättä-
jien kesken. 
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Toisen vaihtoehdon nimeksi annettiin Terveydenhuoltopiirimalli. Mallilla oli pal-
jon yhtymäkohtia ratkaisuun, josta myöhemmin käytettiin nimeä Aluekuntamalli. 
Nykyisiin sairaanhoitopiireihin perustuvia terveyspiirejä olisi noin 20. Pienin 
piiri noin 80 000 henkeä, mediaani noin 200 000 henkeä. Mallissa kunnat tekevät 
palvelusopimuksen kunnanvaltuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman 
pohjalta terveydenhoitopiirin kanssa. Nykyisen kaltainen kunnallinen valtionapu 
tasaa kustannuseroja kuntien kesken. Kunnalliset lähipalvelut tuotetaan jokaisen 
kunnan alueella olevissa lähipalvelupisteissä säännöllisesti ja kunnan toivomassa 
laajuudessa.

Kolmannen mallin nimenä oli Kelan malli. Siinä riittävän suuren aluekokonai-
suuden esim. miljoonapiirin, sairaanhoitopiirin tai muun yhtenäisen alueen kun-
nat ottavat henkilökohtaisen vakuutuksen asukkailleen. Jos Kela on vakuuttaja, 
alue muodostuu Kelan vakuutuspiireistä. Valtio tasaa vakuutusmaksuja. Mallissa 
tuotettavat palvelut kilpailutetaan tehokkaasti valtakunnallisesti taaten, että par-
haat käytännöt leviävät nopeasti ja palvelutaso on mahdollisimman samanlainen 
kaikilla vakuutetuilla alueilla.

Neljäs tarjolle asetettu ratkaisumalli oli Laajan ostopoolin malli. Kunnat muo-
dostavat mallissa ostopoolin/ostopooleja, jotka ovat selvästi suurempia kuin ny-
kyiset kuntaliittymät. Ostopooli on myös suurempi kuin nykyinen sairaanhoito-
piiri. Ostopooleja voi olla viisi vastaten nykyisiä miljoonapiirejä tai vain yksi 
valtakunnallinen ostopooli. Pooli ostaa tekemiensä tilaussopimusten mukaisesti 
palvelut terveydenhoitopiireiltä ja muilta tuottajilta. Potilaille ostopooli korvaa 
lääkkeet, matkat ja sairasvakuutuksen päivärahat. Näiden maksatuksen pooli  
ostaa Kelalta. Poolilla on poliittinen johto.

Asiantuntijoita pyydettiin Delfoi-prosessin toisella kierroksella asettamaan neljä 
mallia paremmuusjärjestykseen. Yhteensä 30 panelistia esitti käsityksensä alueel-
lisen järjestämisen neljän mallin paremmuusjärjestyksestä. Vastaukset olivat seu-
raavat:

 1. sija 2. sija 3. sija 4. sija 
Kunnamon malli 14 8 3 1 
Terveyspiirimalli 14 6 6 1 
Kelan malli 2 3 4 17 
Laaja ostopooli 4 6 12 4 

Kunnamon malli nousi siis niukasti suosikiksi. Ratkaiseva kysymys, johon läh-
dettiin hakemaan ratkaisua hyvinvointipiiristä, oli seuraava edelleen erittäin 
ajankohtainen kysymys. Jos sopivana kokona terveysalueelle (tai kunnalle) pide-
tään 20 000–90 000, millaista tukea se tarvitsee tehtävässään erityisesti ajatellen 
erikoissairaanhoidon hallitsemattomasti nousevia menoja? Vastaus oli hakea tu-
kea kolmanneksi suosituimmasta mallista eli laajan ostopoolin mallista.
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Kunnamon mallin ja ostopoolimallin yhdistelmä on vaikeasti yhteen sovitettavis-
sa terveyspiirimallin kanssa, koska 200 000–300 0000 hengen sairaanhoitopiirit
ovat liian pieniä ostopooliksi tai Kunnamon mallin mukaisten terveysalueiden 
tukiorganisaatioiksi.1 Tämä oli yksi hyvinvointipiirimallin muotoilun kannalta 
keskeinen johtopäätös. Toisen hyvinvointipiiri-idean kannalta keskeisen linjauk-
sen esitti ensimmäisenä Stakesin tutkimusjohtaja Juha Teperi. Laajan ostopoolin 
tuli hänen mukaansa ottaa vastuulleen terveydenhuollon vaikuttavuus ja tervey-
teen liittyvä tasa-arvo alueellaan. Näin olivat koossa Hyvinvointipiirimallin kes-
keiset elementit. 

Heti mallin muotoilun jälkeen oli selvää, että erityisen ongelman siinä tulisivat 
muodostamaan keskisuuret sairaanhoitopiirit. Tämä oli hyvin ongelmallista mm. 
siksi, että terveydenhuollon uudistumisen keskeisen kokeilun kohteeksi oli vast-
ikään otettu Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri (väestö vuonna 2006 211 000 hen-
keä). Kuten myöhempi kehitys on osoittanut, malli soveltuu helpoimmin alueelle, 
jolla on yksi suuri sairaanhoitopiiri ja monta pientä. Tällainen on kaavailtu Poh-
joinen Hyvinvointipiiri. Esitetyt perustelut kuitenkin vakuuttivat riittävästi edus-
kunnan tulevaisuusvaliokuntaa. Se esitti yksimielisesti hyväksymässään kannan-
otossa 7.4.2006 ehdotuksen terveydenhuollon alueellisesta järjestämisestä 
vuonna 2015.  

Tulevaisuusvaliokunnan kannanotossa hahmoteltiin vuoden 2015 terveydenhuol-
toon kolme keskeistä tasoa: 

Terveysalue: Seudullinen, tyypillisesti työssäkäyntialueeseen perus-
tuva alue. Sen puitteissa on luontevaa järjestää ainakin vanhustenhuol-
to, päivisin tapahtuva perusterveydenhuolto sekä pääosa kroonisten 
tautien toistuviin lääkityksiin perustuvaa hoitoa. Terveysalue kuuluu 
terveyspiiriin tai muodostaa yksinään terveyspiirin. Tässä tapauksessa 
terveysalueen tulee olla väestöpohjaltaan riittävän suuri ja sillä tulee 
olla erikoissairaanhoidon hyvinvointipiiriltä tilaamiseen riittävä pe-
rusasiantuntemus esimerkiksi alueella sijaitsevan aluesairaalan kautta. 

Terveyspiiri: Alueensa kuntien muodostama alue, joka voi ottaa vas-
tatakseen osan piirinsä erikoissairaanhoidosta ja sen päivystyksestä.
Oma tuotanto antaa terveyspiirille tiedollisia valmiuksia erikoissai-
raanhoidon tilaamiseen hyvinvointipiiriltä. Käytännössä piirin itse 
tuottamasta peruserikoissairaanhoidosta vastaa pääasiassa nykyinen 
aluesairaala tai sairaanhoitopiirin keskussairaala. Terveyspiiriin kuu-
luu yksi tai useampia terveysalueita. Sitä osaa erikoissairaanhoidosta, 

                                             
1 Tämä käsitys vahvistui edelleen, kun tulevaisuusvaliokunta tutustui helmikuussa 2006 Ruotsin vierailul-
laan arvovaltaisen Ansvarskommitten työhön. Komitea oli tilannut Karoliiniselta instituutilta selvityksen 
tieto- ja kommunikaatiotekniikan sekä uuden geeni- ja kantasolutekniikan asettamista vaatimuksista ter-
veydenhuollolle. Selvitys tuki voimakkaasti ajatusta, että teknologia on kustannusvaikuttavasti hallittavis-
sa vähintään ”suurmaakäräjien” kokoissa miljoonapiireissä. 
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jonka terveyspiiri voi ottaa omana tuotantona vastattavakseen, kutsu-
taan peruserikoissairaanhoidoksi. Eri terveyspiireissä tämä osa vaihte-
lee liittyen siihen, mitä terveyspiirin aluesairaala/keskussairaala 
erityisesti osaa. Muu tilataan hyvinvointipiirin kautta neuvotellen. 
Hyvinvointipiirillä on mahdollisuus estää sanktioin ja kaikkien alueen 
terveyspiirien yhteisin sopimuksin kokonaisuuden kannalta epätarkoi-
tuksenmukaiset ratkaisut kuten päällekkäiset laitehankinnat.

Hyvinvointipiiri (miljoonapiiri): Alueensa kuntien omistama ter-
veysalueiden tai terveyspiirien lukuun pääasiassa erikoissairaanhoitoa 
tilaava ja järjestävä, mutta siirtymäkauden jälkeen ei-tuottava taho. 
Hyvinvointipiirissä on yliopistollinen keskussairaala tai muu vaati-
vimpiin hoitoihin ja korkeatasoiseen lääketieteelliseen tutkimukseen 
pystyvä yksikkö. Yhdelle hyvinvointipiirille annetaan tehtäväksi vas-
tata tämän vaatimustason ruotsinkielisestä sairaanhoidosta. Hyvin-
vointipiirille on annettu suunnitteluvastuu alueensa hyvinvoinnin ja 
erityisesti terveyden tasapuolisesta edistämisestä. Tätä tehtävää hy-
vinvointipiiri hoitaa yhteistyössä terveyspiirien ja valtakunnallisen 
Terveydenhuollon neuvoston kanssa. Hyvinvointipiiri saa valtiolta 
osittaisen rahoituksen toimintaansa liittyen vaativaan erikoissairaan-
hoitoon sekä kampanjoihin, jotka liittyvät terveyserojen tasaamiseen 
hyvinvointipiirin alueella. 

Kannanotto hyväksyttiin ennen kuin valtioneuvoston asettama Kunta- ja palvelu-
rakennetyöryhmä esitti suosituksensa kesäkuussa 2006. Valiokunnan ehdotus 
voidaan tulkita niin, että tulevaisuuden kunta olisi kooltaan vähintään terveysalu-
een suuruinen. Itse asiassa valiokunnan sisäisissä keskusteluissa olivat vahvasti 
esillä Kainuun mallin mukaiset pienehköt (alle 150 000 henkeä) aluekunnat. Mi-
käli tämä ratkaisu toteutuisi ja lääninhallituksetkin yhdistettäisiin hyvinvointipii-
reihin, tulevaisuudessa olisi vain kaksi alueellista hallintotasoa: (alue)kunta ja 
hyvinvointipiiri. Lyhyesti malli motivoitiin kannanoton lopussa seuraavasti: 

”Tiiviisti esitettynä terveydenhuollon valtakunnallisen järjestämisen vuoden 
2015 malli voisi olla seuraava: 

- Kunnallisen demokratian vahvoina edustajina toimivat terveyspiirit ja ter-
veysalueet, jotka yhdentävät – paikalliset tarpeet huomioon ottaen – erityi-
sesti vanhustenhuoltoa, perusterveydenhuoltoa ja peruserikoissairaan-
hoitoa. Ne edustavat suhteessa erikoissairaanhoidon kasvaviin kustannuk-
siin myös kuntien muita palveluja. 

- Hyvinvointipiirit, joita on 5–7. Ne ovat kuntien/terveyspiirien omistamia. 
Ne toimivat terveyspalvelujen tilaajina (ostopooleina) alueensa terveyspii-
rien lukuun. Sen ohella niillä on kokonaisvastuu terveyden kehityksestä ja 
terveyseroista alueellaan. Ne saavat valtiolta rahoituksen vaativimman 
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erikoissairaanhoidon järjestämiseen ja terveyteen liittyvän tasa-arvon edis-
tämiseen alueillaan. 

- Kansallisesti hoitoja koordinoiva Terveydenhuollon neuvosto. Mukana 
ministerit, hyvinvointipiirit, kuntakenttä, hoitohenkilökunta ym. Esitteli-
jöinä suuren toimivallan omaava erikoissairaanhoidon jaos ja terveyden-
huollon taloudellisen arvioinnin jaos.” 

Kannanoton selvä sisällöllinen ydin olivat hyvinvointipiirit. Kannanotto ja ilmei-
sesti myöskään arvioinnin loppuraportti ei tiedotusvälineiden välittömistä reakti-
oista päätellen kuitenkaan tuonut riittävällä tavalla esiin ehdotuksen sisältämää 
merkittävää sisällöllistä avausta. Erityisesti ei nähty, mitä uutta hyvinvointipiirit 
voisivat tuoda terveydenhuollolle. Esimerkiksi Helsingin Sanomat päätyi 
23.4.2006 pääkirjoituksessaan seuraavaan johtopäätökseen: 

Tulevaisuusvaliokunta tuntuu ihastuneen organisaatioiden kehittelyyn. 
Ne eivät hoida ketään. Valiokunnan kannattaisi astua alas hierarkian 
rappusilta ja katsoa, mitä kansalaiset todella tarvitsevat terveydenhoi-
tonsa parantamiseksi. Ihmiset tarvitsevat lääkäreitä ja hoitajia, eivät 
piirejä ja neuvostoja. 

Kritiikkiin voisi vastata niin, että ihmiset eivät tarvitse lääkäreitä ja hoitajia vaan 
terveyttä. Kuten seuraavassa artikkelissa pyritään osoittamaan, terveyden edistä-
minen olisi nostettava aivan toisella painolla kuin nyt terveydenhuollon keski-
öön. Sen sijaan, että edelleen keskustellaan pääasiassa siitä, pitäisikö panostaa 
enemmän terveyden edistämiseen vai hoitoihin, pitäisi kysyä kuinka terveyttä 
parhaiten edistetään.  

Kuten tässä raportissa pyrimme tuomaan aikaisempaa selkeämmin esille, hyvin-
vointipiirin tärkein tehtävä on seurata ja edistää alueensa väestön terveyttä kus-
tannusvaikuttavasti. Hyvinvointipiiri ei todellakaan ole itseisarvo, vaan väline 
siihen, että terveyden edistäminen kehittyy käytännössä vaikuttavaksi toiminnak-
si. Terveyttä voidaan seurata ja mitata erilaisilla indikaattoreilla. Seurattavia asi-
oita ovat mm. odotettavissa olevat terveet elinvuodet ja erilaisten tautitilojen 
esiintyminen hyvinvointipiirin kunnissa ja kuntien osa-alueilla. Seurantatehtävää 
voidaan hoitaa tehokkaasti mm. uuden tietotekniikan mahdollistamilla yksityis-
kohtaisilla kartoilla, jotka perustuvat esimerkiksi 10kmx10km tai 20kmx20km 
ruutuihin.  

Hyvinvointipiirien toiminnassa kyse ei ole kuitenkaan vain seurannasta vaan vai-
kuttavien työkalujen kehittämisestä. Työkaluja tulisi etsiä ennakkoluulottomasti 
erityisesti yhteistyöstä erilaisten yhteisöjen kanssa. Ohessa on esitetty vuoden 
2020 vision muodossa yksi mahdollisuus siitä millainen voisi olla vuoden 2020 
hyvinvointipiireihin nojautuva suomalainen terveydenhuolto. Toivottavasti se 
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riittää osoittamaan, kuinka väärässä oli edellä mainitun Helsingin Sanomien pää-
kirjoituksen otsikko ”Terveydenhuoltoa suunnitellaan ilman rohkeita visioita”. 

Terveydenhuollon visio 2020 tulevaisuudesta käsin kerrottuna

Viime vuosikymmenen uudistustyön keskeisenä liikkeelle panevana voimana on 
ollut tietoisuus siitä, että terveillä elinvuosilla mitaten terveydenhuollon vaikutta-
vuudessa ei voida paljon edistyä ilman kansalaisten vahvaa omaa panosta. Tämä 
oli tavoiteltujen kustannussäästöjen ohella pääsyy vuoden 2014 hyvinvointipiiri-
uudistukseen. Piirit kilpailevat nyt keskenään onnistumisessa terveyden edistämi-
sessä. Ne ovat löytäneet yhteistyökumppaneikseen erilaiset yhteisöt. Yhteistyö-
kumppaneita ovat niin kahden hengen pienryhmät – aviopuolisot, ystäväparit, 
vanhus ja hänen tukihenkilönsä – kuin suuremmat yhteisöt: työpaikat, koulut, 
sukuyhteisöt, järjestöt, internetissä toimivat harrastajaryhmät ja asuinyhteisöt. 

On kehitetty erilaisia tuki- ja avustusmuotoja, jotka kannustavat yhteisöjä otta-
maan aidosti terveysvastuun jäsenistään. Tuloksiaan hyvinvointipiirit seuraavat 
julkisen terveydenhuollon tekemin toistuvin kunto- yms. mittauksin. Palkitsemi-
sen kohteena on nyt yleensä eteneminen yhteisön jäsenten keskimääräisessä ter-
veydentilassa. Kolmessa hyvinvointipiirissä on otettu käyttöön erityinen terveys-
bonusjärjestelmä yli 30 hengen terveysyhteisöille. 

Keskeinen linkki yhteisöjen ja julkisen terveydenhuollon välillä ovat vuoden 
2012 jälkeen nopeasti yleistyneet uudenlaiset terveysneuvolat. Uusi terveysneu-
vola on muodostettu laajentamalla lastenneuvolan tehtäviä. Se on vanhemmuutta 
tukeva perhekeskus. Siellä kokoontuvat terveysvastuun ottaneet yhteisöt pohti-
maan terveyden edistämiseen liittyviä kysymyksiä. Kutakin terveysyhteisöä tu-
kemassa ja usein myös sen julkisesta perusterveydenhuollosta vastaamassa on 
kahdesta terveydenhoitajasta ja kahdesta lääkäristä muodostettu hoitotiimi. Heitä 
kuullaan terveysyhteisön tapaamisissa terveysneuvoloissa. Kasvokkain tapaamis-
ten ohella tiimin jäsenet toimivat yhteisön terveyttä edistäen internetin välityksel-
lä (mm. sähköiset lääkärissäkäynnit). Hoitotiimin jäsenten tulee nauttia yhteisön 
luottamusta ja heidät tai joku heistä voidaan vaihtaa luottamuspulan tilanteessa. 
Terveysneuvoloissa seurataan ja mitataan yhteisöjen terveydentilaa ja tehdään 
ennaltaehkäiseviä määrävuositarkastuksia.

Hyvinvointipiirien välityksellä on järjestetty niin, että jokainen Suomen kansa-
lainen on jonkin terveysyhteisön jäsen. Jokaiselle 65 vuotta täyttäneelle on ni-
metty kumppaniksi puoliso tai vähintään 10 vuotta nuorempi henkilö. Kaikki 
tekevät terveysneuvolassa rutiininomaisesti hoitotestamentin viimeistään noin 65 
vuoden iässä. Vastuu hoitotestamentin mukaisista ratkaisuista on nimetyllä 
kumppanilla, jos henkilö itse ei kykene esittämään toivomuksiaan. 
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Jokaisella suomalaisella on nyt vuonna 2020 henkilökohtainen sähköinen terve-
ystiedosto, jonka hän tai hänen edushenkilönsä voi avata mistä tahansa Suomes-
sa. Internetin välityksellä avaus onnistuu myös ulkomailta. Avaus tapahtuu 
terveyskortilla, numerotunnuksella tai biotunnisteella. Seniorikansalaisen terve-
ystiedoston voi avata myös hänen luottohenkilönsä terveysyhteisössä sekä yhtei-
sön hoitotiimi.

Tiedosto sisältää henkilön saamat diagnoosit, niistä johdetut hoitosuositukset 
ennakoituine kustannusvaikuttavuuksineen sekä kuvaukset todella annetuista 
hoidoista. Henkilöllä on oikeus saada kynnysarvon kustannusvaikuttavuudessa 
ylittävä hoito. Jos yhteisöllä on riittävästi terveysbonuksia, sen jäsen voi saada 
myös ns. bonuspalveluna kustannusvaikuttavuudeltaan kynnysarvon alittavia 
palveluja. Sähköinen terveyskertomus sisältää myös henkilön kunnon mittaustu-
lokset, joita käytetään hänen yhteisönsä onnistumisen arvioinnissa. Mukana on 
myös koko hänen yhteisöään koskeva terveyden edistymisen raportti ja suunni-
telma terveyden edistämisestä yhteisössä.

Terveyden edistämisen ohella hyvinvointipiirin toinen tehtävä on edistää sitä, 
että vaikutukset saadaan sen alueella aikaan tehokkaasti eli pienin kustannuksin. 
Hyvinvointipiiri pyrkii toteuttamaan terveyteen vaikuttavat palvelut tai toimenpi-
teet edullisesti joko niiden tilaajana tai tilaajien kuten kuntien neuvonantajana. 
Hyvinvointipiiri, toisin kuin palveluja tuottavat organisaatiot, ei arvioi toimin-
taansa lainkaan edullisesti myydyillä palveluilla tai suoritteilla. Hyvinvointipiiri 
on kuitenkin alueelleen palveluja tuottavien organisaatioiden hyvä kumppani, 
neuvonantaja ja neuvojen kuuntelija. 

Tulevaisuusvaliokunnan kannanotosta käytiin eduskunnan ajankohtaiskeskustelu 
19.4.2006. Kannanottoa kommentoivat mm. sosiaali- ja terveysministeri Tuula 
Haatainen ja peruspalveluministeri Liisa Hyssälä. Heidän pääkritiikkinsä kohdis-
tui siihen, että järjestämisehdotuksessa ei otettu kantaa sosiaalipalvelujen järjes-
tämiseen. Eduskuntakeskustelussa kysyttiin myös, millaista kuntarakenteen 
uudistamista ehdotus edellyttäisi.

Tulevaisuuden kunnista tulevaisuusvaliokunnan jäsenillä oli hyvin erilaisia käsi-
tyksiä, ja tästä syystä kysymys sivuutettiin valiokunnassa. ”Hinta” jouduttiin kui-
tenkin maksamaan mallin näennäisenä monitasoisuutena. Kritiikki sosiaalitoimen 
sivuuttamisesta oli epäilemättä hyvin osuva. Jo terveydenhuollon tarkastelu 
muodosti kuitenkin erittäin suuren haasteen tulevaisuusvaliokunnalle. Siihen pa-
neutuminen vaati valiokunnalta koko vaalikauden kestänyttä työskentelyä. Ra-
jautumalla terveydenhuoltoon työskentelyssä päästiin sille syvällisyyden tasolle, 
jota mielekkäiden politiikkaratkaisujen tunnistaminen edellyttää. Tulevaisuusva-
liokunta kuitenkin otti kantaa sosiaalitoimen yhteen keskeisimmistä tulevaisuus-
haasteista, joka edellyttää terveystoimen ja sosiaalitoimen tiivistä yhteistyötä. 
Tämä haaste on kroonikkovanhusten hoito tulevaisuudessa. Monissa kohdissa 
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sekä kannanotossa että sen taustalla olleessa raportissa korostettiin, että kroonik-
kovanhuksen saumaton hoito edellyttää kaikkein vaativinta hoitoa lukuun otta-
matta sen sisältymistä tulevaisuuden suurempien kuntien alueella hoidettaviin 
tehtäviin.

Itse asiassa tulevaisuusvaliokunnan ehdottamat terveyspiirit ja terveysalueet olisi 
valiokunnan kannanoton henkeä noudattaen voitu nimetä yhtä hyvin terveys- ja 
sosiaalipiireiksi sekä sosiaali- ja terveysalueiksi. Näin myös menetellään tässä 
kirjasessa. Kirjan sisällöllinen pääkohde hyvinvointipiiri ei edellytä nimenmuu-
tosta. Tässä kirjasessa hahmotellussa muodossa sen toiminta kohdistuu vielä ter-
veys- ja sosiaalitointa laajemmalle.
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Osmo Kuusi 

Miksi juuri nyt tarvitaan organisaatioita, jotka todella 
ottavat terveyden edistymisen johtotähdekseen? 

Hyvinvointipiirimallin keskeinen ajatus on, että juuri nyt tarvitaan vahvoja orga-
nisaatioita, jotka ottavat terveyden edistymisen johtotähdikseen. Miksi päähuo-
mion pitäisi nyt olla terveyden edistymisen seurannassa esimerkiksi 10kmx10km 
tai 20kmx20km ruutuihin perustuvilla kartoilla? Eihän elämäntavoista puhumi-
nen ole mitään uutta. Ravinnon ja muiden elintapojen vaikutukset terveyteen on 
tunnettu varsin hyvin jo ennen biolääketieteen läpimurtoja 1800-luvulla. Viinan 
kauhistuksestahan puhuttiin paljon jo sata vuotta sitten. Eikö elämäntapojen mo-
ralisoinnin asemasta pitäisi taata nopea ja edullinen pääsy hoitoon eli paraneva 
julkinen hoitotakuu? 

Seuraavaan on koottu joitakin keskeisiä perusteluja elämäntapoihin vaikuttami-
sen ajankohtaisuudelle. Tarkemmin näkökohtia on tarkasteltu tutkimusraportissa 
Kuusi (2008).

1. Kansainväliset vertailut osoittavat, että terveydenhuoltoon kohdennetut re-
surssit selittävät vain vähän tai ei lainkaan eroja odotettavissa olevassa eliniässä 

Kansainväliset vertailut osoittavat, että ilman terveellisiä elämäntapoja suuret 
panostukset terveydenhuoltoon eivät johda terveiden elinvuosien lisääntymiseen. 
Tämän osoittaa hätkähdyttävällä tavalla varsinkin Yhdysvaltojen terveydenhuol-
to. Yhdysvalloissa terveydenhuoltoon käytetään dollarimääräisesti henkeä kohti 
noin kolminkertaisesti Suomessa käytetty summa, mutta nykyisen kuolleisuuden 
perusteella kansalaiset voivat siellä odottaa elävänsä keskimäärin lyhyemmän 
elämän kuin Suomessa. 

Osittain eroja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuudessa selittävät maiden 
väliset palkkaerot ja ikääntyneen väestön erilaiset osuudet. Terveydenhuollon 
kustannuksista noin kaksi kolmannesta muodostuu palkkamenoista ja ikääntyneet 
käyttävät muita selvästi enemmän terveyspalveluja. Siinäkin tapauksessa, että 
näiden tekijöiden vaikutus poistetaan, tulos ei paljon muutu. Korjatullakin mitta-
rilla arvioiden Yhdysvallat panosti vuonna 2003 noin kaksi kertaa niin paljon 
terveydenhuoltoon kuin Länsi-Euroopan maat keskimäärin, mutta kuolleisuus-
lukujen perusteella kansalainen voi odottaa elävänsä keskimäärin Yhdysvalloissa 
kaksi vuotta lyhyemmän elämän kuin Länsi-Euroopassa. Vasta noin 75 vuoden 
iän saavuttaneet amerikkalaiset saattavat odottaa elävänsä hieman Länsi-
Euroopassa asuvia pidempään. Vuoden 2001 ikäryhmittäisten kuolleisuuslukujen 
perusteella 75 vuoden iän saavuttaa kuitenkin vain noin 65 % amerikkalaisista. 
Länsi-Euroopassa kuolema korjaa nykymenolla sen sijaan tuntuvasti vähemmän. 
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Laskennallisesti noin 70 % vuonna 2001 syntyneistä läntisen Euroopan asukkais-
ta on 75 vuoden iässä elossa.  

Ravinnon ja muiden elämäntapojen suuresta merkityksestä odotettavissa olevan 
eliniän ja varsinkin varhaisen kuolleisuuden ja terveiden elinvuosien kannalta 
kertoo Japanin, Kuuban, Costa Rican ja Yhdysvaltojen vertailu. Yhdysvallat pa-
nostaa yli kaksi kertaa enemmän terveydenhuoltoon Japaniin verrattuna, mutta 
kuitenkin japanilainen voi odottaa elävänsä yli neljä vuotta pidempään kuin Yh-
dysvaltojen kansalainen. Vielä dramaattisemman tuloksen antaa Kuuban ja Yh-
dysvaltojen vertailu. WHO:n tilastojen mukaan Kuubassa käytettiin vuonna 2001 
henkeä kohti dollareissa terveydenhuoltoon vain noin 5 % siitä mitä Yhdysval-
loissa, mutta kummassakin maassa vastasyntyneen odotettavissa oleva elinikä oli 
yhtä pitkä. Eroa voi selittää ravinnon – mahdollisesti kalojen omega3 rasvahapon 
runsaan käytön – ja elämäntapojen ohella vanhusväestön psyykkisellä hyvin-
voinnilla. Vanhusväestöähän on perinteisesti suuresti arvostettu Japanissa.

Venäjä, Intia ja Angola ovat esimerkkejä maista, joissa terveyden edistämiselle 
on vielä paljon mahdollisuuksia vaurastumisen, elämäntapojen ja hoidon kehit-
tymisen kautta. Venäjällä selvästi tärkein selittäjä keski-ikäisten miesten erittäin 
korkealle kuolleisuudelle ovat elämäntavat ja varsinkin alkoholin käyttö. Myös 
Irlannin tapauksessa alkoholi ehkä selittää suhteellisesti suurempaa kuolleisuutta. 
Angolan tapauksessa sisällissota, HIV ja köyhyys ovat keskeisiä korkean kuollei-
suuden selittäjiä. Intian osalta ongelmina ovat väestön enemmistön köyhyys ja 
puuttuvat hoitomahdollisuudet. 

2. Nykyinen biolääketiede ei voi vaikuttaa merkittävästi ikäkellon toimintaan, 
mutta elämäntavat voivat 

Biologisen vanhenemisen syitä on tutkittu hyvin paljon (katso esimerkiksi 
www.garnet.fi). Vanhenemisen keskeisistä syistä on ollut erilaisia näkemyksiä 
kuten myös mahdollisuuksista vaikuttaa vanhenemiseen. 

Ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta vanhenemiseen on esitetty lukuisia teorioita. 
On mm. esitetty, että aikojen kuluessa elimistöön – sen kaikkiin soluihin – kertyy 
aineenvaihduntatuotteita, jotka ovat toiminnan kannalta haitallisia (ns. akkumu-
laatioteoria). Koko ajan elimistössä syntyy lisäksi aineenvaihdunnan välituotteita, 
joiden haitalliset vaikutukset ovat teoriassa ilmeisiä (esim. vapaat radikaalit). 

Akkumulaatioteorioiden yksi erityinen versio, johon monet nykyisin uskovat 
keskeisimpänä vanhenemisen syynä, on mitokondriaalinen DNA:n vanhenemis-
teoria. Mitokondrio on solujen energiantuotannosta vastaava solunosa ja teoria 
korostaa solujen energiatuotannon heikentymisen merkitystä. Sen mukaan äidin 
munasoluista periytyvä mitokondrioiden DNA huolehtii osittain solujen energi-
antuotantoa säätelevien entsyymien tuotannosta ja toiminnasta. Tätä järjestelmää 
voivat vaurioittaa solujen hengityksessä monet välituotteet, kuten ns. vapaat  
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radikaalit ja hapettuneet välituotteet. Kun mitokondrioiden DNA vaurioituu eikä 
se korjaannu kaikissa uusiutumattomissa soluissa, solujen energian tuotto loppuu 
vähitellen. Tämän teorian kannalta on kuitenkin ongelmallista, että mitokondri-
oiden toiminnassa ei ole havaittu suuria eroja eri solujen välillä. Mitokondrioiden 
toimintakyky näyttää heikkenevän varsin tasaisesti kaikkialla kehossa. 

Yhä enemmän ikääntymisen selittämisessä on alettu kiinnittää huomiota solujen 
välistä vuorovaikutusta ja solun sisäisiä toimintoja sääteleviin geeneihin. Geneet-
tisten tekijöiden vaikutuksesta ihmisen elinikään on olemassa paljon todistusai-
neistoa. Pitkäikäisyyden tiedetään olevan tyypillistä joillekin suvuille. Tiettyihin 
kromosomihäiriöihin, kuten Downin oireyhtymään (21-trisomia), liittyy nopea 
vanheneminen.

Monet uskovat nykyisin solujen välisen vuorovaikutuksen keskeisyyteen ikään-
tymisen säätelyssä. On esitetty, että keholla on eräänlainen sisäänrakennettu van-
hettumisen suunnitelma, jota mm. hormonit säätelevät. Käytännössä on kuitenkin 
todettu, että vaikuttamalla hormonisäätelyyn elinikään ja vanhenemisreaktioihin 
ei ole voitu kovin paljon vaikuttaa.

Sen sijaan solun sisäisten mekanismien keskeistä merkitystä korostavat teoriat 
ovat saaneet jatkuvasti lisää tukea tuoreista tieteellisistä löydöksistä. Biologisen 
mekanisminsa osalta hyvin tunnetun selityksen mukaan vanheneminen liittyy 
ennen kaikkea solujen rajalliseen mahdollisuuteen jakautua. Ihmisellä muiden 
nisäkäslajien tapaan on eräänlainen solun sisällä toimiva ikäkello. Sen keskeisen 
biologisen toimintatavan selvitti skotlantilainen Howard Cooke vuonna 1986. 

Solun jakautumisen yhteydessä kahdentuvien kromosomien päässä on DNA:sta 
muodostunut telomeeriketju. Tässä ketjussa on toistuvasti samanlaisia jaksoja. 
Tämä ketju lyhenee solun jakautuessa niin, että syntyvien solujen telomeeri on 
yhtä jaksoa lyhyempi kuin jakautuneen solun. Telomeerirajoitteen vuoksi ihmi-
sen keskeiset solutyypit kuten veren valkosolut voivat jakautua vain noin viisi-
kymmentä kertaa (ns. Hayflickin raja)2. Jokainen telomeerirajoitteisen solun 
jakautuminen merkitsee ikäkellon sykäystä. Viimeisiä kertoja jakautuvat solut 
ovat henkilön iästä riippumatta kunnoltaan ”vanhuksen soluja”. Kun solu on ja-
kautunut noin viisikymmentä kertaa, se kuolee.

Cooken löydöksen jälkeen käynnistyi ikäkellon vaikutusten systemaattinen tut-
kimus. Tutkimuksen tuloksia alkaa nyt olla varsin paljon käytettävissä. Tilanne ei 
ole aivan niin yksinkertainen kuin Hayflick ja Cooce olettivat. Sitä mutkistaa 
erityisesti se, että telomeeria korjaava telomeraasientsyymi näyttää olevan vaihte-
levasti aktiivinen hyvin monissa solutyypeissä. Eri nisäkäslajien tyypillisen elin-
                                             
2 Hayflickin rajaa ei voida uusimman tiedon perusteella määritellä yksiselitteisesti. Se vaihtelee solutyy-
peittäin ja lisäksi riippuu telomeeriketjua uusivan telomeraasientsyymin aktiivisuudesta. Telomeraasient-
syymi uusii joidenkin valkosolutyyppien telomeereja. Joillain kantasoluilla on poikkeuksellisen pitkä 
telomeeri sen ohella, että telomeraasientsyymi uusii sen ketjua. 



14

iän on kuitenkin todettu voimakkaasti korreloivan niiden solujen tyypillisten te-
lomeeripituuksien kanssa. Mikä tärkeintä, on pystytty osoittamaan telomeerien 
lyhenemisen yhteyksiä keskeisiin kansantauteihin. Diabeteksen aiheuttaman jat-
kuvan tulehduksen (ns. inflammaation) on todettu ilmenevän valkosolujen telo-
meerien nopeampana lyhenemisenä (Fitzpatrick et al. 2007). Tämä on 
telomeerien kannalta loogista, koska keho joutuu käyttämään paljon valkosoluja 
tulehduksen hoidossa. Myös ikäkellon yhteydet sydän- ja verisuonitauteihin sekä 
Alzheimerin tautiin ovat viimeaikaisten tutkimusten pohjalta yhä ilmeisempiä. 
Terveellisillä elämäntavoilla ikäkello voidaan saada sykähtelemään hitaammin. 
Sen sijaan mm. alkoholin runsas käyttö, tupakka ja tuntuva ylipaino saavat val-
kosolujen ikäkellon sykkimään nopeaan tahtiin. 

Saattaa olla, että kaukaisemmassa tulevaisuudessa biolääketiede voi vaikuttaa 
ikäkellon telomeerikoneistoon. Koska telomeeriketjujen pituudet vaihtelevat eri 
nisäkäslajien välillä, voidaan ehkä tulevaisuudessa kehittää telomeerejä pidentä-
viä geenihoitoja. Syntyvien lasten soluihin tai ehkä jopa aikuisten soluihin voitai-
siin liittää pidempiä telomeeriketjuja.

On myös mahdollista, että ihmistä pyrittäisiin vapauttamaan telomeerirajoitteesta
kantasolujen avulla. Kantasolut ovat lähes ”ikinuoria”, eli niillä ei ole jakautu-
misrajoitetta tai niiden telomeeri on erittäin pitkä. Tällaisista hoidoista saattaisi 
kuitenkin seurata paitsi suuria eettisiä ongelmia ja korkeita hoitokustannuksia 
myös syöpien nopea yleistyminen. Ihmisen telomeerirajoitteen keskeinen evoluu-
tioperuste näyttää nimittäin olevan vaarallisten kasvainten välttäminen. Viisi-
kymmentä kertaa jakautumaan pystyvä kasvainsolu voi tuottaa vain gramman 
kymmenesosan suuruusluokkaa olevan kudosmassan. 

Biolääketieteen keskeiset menestykset eliniän pidentämisessä ovat perustuneet 
nuorehkoina tappavien tautien voittamiseen. Kun tässä suhteessa ei syövän hoi-
toa ehkä lukuun ottamatta3 voida enää paljon edistyä, hoidoilla ei voida enää pal-
jon lisätä terveitä elinvuosia. Tämä johtopäätös voidaan tehdä kahdesta 
ikääntymisen vahvimmasta selittäjäkandidaatista – mitokondrioiden energiantuo-
tannon häiriintymisestä sekä telomeerien ikäkellosta. Ratkaisevaksi muodostuu 
solujen pitäminen kunnossa elämäntapavalinnoilla. Näyttää siltä, että nykyinen 
lääketiede voi tarjota vain tilapäistä apua henkilölle, joka on ennenaikaisesti van-
hentanut kehonsa puolustusjärjestelmän solut. Kustannusvaikuttavuuden kannalta 
elintapojen muuttaminen on ylivoimainen ratkaisu.

                                             
3 Telomeerien ikäkello ei ole rajoite nuorehkolla iällä saadun syövän hoidolle. Uusi geenitieto tarjoaa 
syöpähoidoille varsin valoisia näkymiä. Tosin syöpien uusien lääkehoitojen kustannukset voivat muodos-
taa melkoisen ongelman. 
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3. Kansalaisilla on ennennäkemättömät tiedolliset mahdollisuudet ottaa vastuu 
terveydestään

Tietotekniikan uudet mahdollisuudet ovat ikäkellon vaikutusten tunnistamisen 
ohella toinen ajankohtainen syy kiinnittää huomiota elämäntapoihin. Kansalaisil-
la on nyt ennennäkemättömät tiedolliset edellytykset ottaa vastuu terveydestään. 
Jos henkilö vain osaa hakeutua oikeille tietolähteille, internet tarjoaa hänelle pie-
nin kustannuksin tietomäärän joka jo nyt ylittää häntä hoitavan lääkärin tiedot. 
Toistaiseksi lääkärillä on tosin koulutuksensa, kokemuksensa ja ammatillisen 
asemansa tarjoama ylivoima useimpiin asiakkaisiinsa verrattuna.

Kymmenen vuoden kuluttua kansalaisen tiedolliset mahdollisuudet terveyteen 
vaikuttavan tiedon hankintaan lienevät vielä huomattavasti nykyistä paremmat. 
Mahdollisuuksia tarjoavat sähköinen potilas- tai terveyskertomus ja siihen kyt-
kettävissä olevat mm. hoitojen vaikuttavuutta, käytetyn ravinnon koostumusta ja 
geenitietoja sisältävät tietokannat. Jo nyt Keskon tarjoama viivakoodeihin perus-
tuva Ravintokoodi-palvelu (www.ravintokoodi.fi) antaa erinomaisen mahdolli-
suuden seurata perheen ostaman ruuan terveellisyyttä. Kun tällainen tieto 
yhdistetään henkilökohtaiseen geenitietoon, mahdollisuudet vaikuttaa omaan ter-
veyteen ja ikäkellon käyntinopeuteen paranevat olennaisesti. 

Terveydenhuollon lainsäädäntö ei kuitenkaan kaikilta osin tue kansalaisten vas-
tuunottoa. Tämä koskee varsinkin sähköisiä potilasasiakirjoja. Vastoin tulevai-
suusvaliokunnan syksyllä 2006 hyväksymää kannanottoa eduskunta hyväksyi 
joulukuussa 2006 lain, joka voimakkaasti rajoittaa kansalaisten oikeutta tutustua 
omiin sähköisiin sairaskertomuksiinsa. Erityisryhmien kuten insestin kohteena 
olleiden ja mielenterveyspotilaiden turvallisuuteen vedoten päädyttiin siihen, että 
potilasasiakirjat jäävät vain ammattilaisten käyttöön. Voi pitää todella omituisena 
näkemystä, ettei suojeluun olisi riittänyt se, että yleisratkaisu olisi ollut tiedosto-
jen avoimuus ja että hoitava lääkäri olisi voinut erityisistä syistä estää potilaiden 
käytön. Näin menetellään Tanskassa. 

Todellinen syy kiellolle lienee ollut ammattilaisten suojelu ”turhilta kyselyiltä”. 
Terveydenhuollon vaikuttavuuden kannalta olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, 
että seuraava eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan vuonna 2006 hyväksymä ponsi 
vastaa lainsäädäntöä vuonna 2015: 

Jokaisella suomalaisella tulee olla henkilökohtainen sähköinen terveys-
kertomus, jonka hän tai hänen edushenkilönsä voi avata ainakin mistä ta-
hansa Suomessa. Sähköinen terveyskertomus on keskeinen lähtökohta 
tietotekniikan tehokkaalle käytölle terveydenhuollossa. Sähköisen terve-
yskertomuksen edelleen kehittämistä kohti aidosti älykästä järjestelmää 
on jatkettava. 
Henkilön itsensä käyttämä osa terveyskertomuksesta tulee olla helposti 
käytettävissä esimerkiksi terveyskortilla, numerotunnuksella tai mahdol-
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lisesti biotunnisteella. Hoitoja ja niiden vaikuttavuutta koskevien tietojen 
ohella terveyskertomuksen tulee sisältää henkilön terveyden ja siihen 
vaikuttavien tekijöiden seurantatietoa. Jotta tieto ei joudu vääriin käsiin, 
henkilön tahdon mukaisesti osa terveyskertomuksesta voi olla avattavissa 
vain yhdessä hänen hoitotiimiinsä kuuluvan henkilön kanssa. Luotta-
muksellisen terveystiedon väärinkäytöstä tulee rangaista.

4. Terveyteensä vastuuttomasti suhtautuvien hoito vie paljon voimavaroja vaikut-
tavilta hoidoilta 

Yhtenä terveydenhuollon kantavana periaatteena on pidetty Hippokrateen valaa, 
jonka mukaan lääkärin tulee aina toimia potilaansa parhaaksi. Suomen tervey-
denhuollon eettisen neuvottelukunta Etenen seminaarissa, jonka nimenä oli ”Au-
tonomia vai heitteillejättö” Hippokrateen periaatetta tulkittiin seuraavasti: 
potilaan edun pitäisi mennä omaisen, työantajan tai yhteiskunnan edun edelle, jos 
edut ovat ristiriidassa keskenään (Etene-julkaisuja 10, 2004). 

Hippokrateen valan hengessä Terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan semi-
naari hyväksyi seuraavan kannanoton (Etene-julkaisuja 10, 2004). 

Ihmisen osuus sairauden syntymekanismissa ei saa vaikuttaa hänelle an-
nettuun hoitoon. Voi tosin olla lääketieteellisiä syitä olla aloittamatta 
tiettyä hoitoa, joka ei hyödytä potilasta, ellei hän muuta elintapojaan hoi-
don edellyttämällä tavalla. Potilasta on myös asiallisesti informoitava 
hänen elintapojensa vaikutuksesta sairauden syntyyn, ennusteeseen ja 
hoitoon… Sairauksien ennaltaehkäisyssä ihmisten omaa vastuuta voi-
daan korostaa, mutta on tärkeää tunnustaa myös se, että sairastumista ei 
voi hallita… Hyvinvointiyhteiskunnan tehtävänä on pitää riittävää huolta 
niistä, joilla ei ole omia voimia ja mahdollisuuksia huolehtia hyvinvoin-
nistaan, terveydestään ja sairauksistaan. 

Hippokrateen valan ylevät periaatteet on vaikea sovittaa yhteen niukoista resurs-
seista kamppailevan terveydenhuollon kanssa. Kuningas on historian kuluessa 
aina saanut parempaa hoitoa kuin tallirenki. Lähimmäksi Hippokrateen valan 
mukaista toimintaa on päästy pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa, joissa julki-
nen valta on pääasiassa vastannut terveydenhuollon menoista. Hyvinvointivaltion 
nykyisen luottamus- ja rahoituskriisin yhtenä syynä kuitenkin voi pitää Hippo-
krateen periaatteen liian kirjaimellista noudattamista. 

Terveydenhuollon mahdollisuudet hoitoihin ovat biolääketieteen kehityksen an-
siosta aivan toisenlaiset kuin Hippokrateen valan laatimisen aikoihin. Mikä tär-
keämpää, uusia vaikuttavuudeltaan vain jonkin verran aikaisempaa tehokkaam-
pia, mutta selvästi kalliimpia hoitoja on kehittynyt paljon sitten 1980-luvun 
lopun. Tällöin suomalainen terveydenhuolto oli ehkä lähimpänä Hippokrateen 
valan mukaista toimintaa. 
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Nyt joudutaan kysymään, onko ”paras hyvän vihollinen”. Onko mieltä esimer-
kiksi tarjota erittäin kallista hoitoa henkilölle, joka pahasti juopuneena loukkaa 
itsensä? Voitaisiinko esimerkiksi henkilö asettaa kolmen poliisin juopumuspidä-
tyksen jälkeen tiukan valinnan eteen: hakeutuuko hän selkeästi elämänmuutosta 
vaativaan hoitoon vai jättäytyykö tilanteeseen, missä hänelle vakavan loukkaan-
tumisen tapauksessa tarjotaan vain välttämätön ensiapu ja kipujen hallinta?

Yleisperiaatteeksi sopinee se, että julkinen valta kustantaa kaikille hoidot, jotka 
ovat todella vaikuttavia. Kansalaisten tulee sen sijaan itse kustantaa hoidot, joi-
den vaikuttavuudesta ei ole selvää näyttöä tai joiden vaikuttavuus on vain margi-
naalisesi parempi kuin huomattavasti edullisemmin saatavissa olevien hoitojen. 
Jos kansalaisen aikaisempi käyttäytyminen osoittaa, ettei hoito johda tulokseen 
kuten usein pidätetyn alkoholistin tapauksessa, hoitoa tulee antaa vain, jos tahto 
elämänmuutokseen on todellinen. Teknisesti vaikuttavuuden arviointi on jo nyt 
mahdollista sähköisten hoitosuositusten yhteydessä ja määrättäessä Kelan korva-
usosuutta hoidoista.

Vaikea eettinen kysymys on, missä määrin vaikuttavuuden arvioinnissa tulee ot-
taa huomioon vaikutuksen kesto ja henkilön aikaisempi hyvä terveyskäyttäyty-
minen. Onko henkilöllä ikäkellon määrittelemästä kunnostaan riippumatta oikeus 
saada sama hoito? Tuleeko terveyttään paremmin hoitaneita kohdella muita pa-
remmin? Hyvinvointiyhteiskunnan toimivuus edellyttää, että tätä vaikeaa kysy-
mystä ei enää väistellä ja jätetä resurssiniukkuudessa kamppailevien julkisen 
terveydenhuollon kenttätyöntekijöiden tilannekohtaisesti päätettäväksi. 
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Olli-Pekka Ryynänen

Hyvinvointipiiri suomalaisen terveydenhuollon tuotta-
vuuden ja vaikuttavuuden lisääjänä 

Ongelmia ei voi poistaa. Ne voidaan vain korvata uusilla 
ongelmilla. Uudistus on onnistunut, jos uudet ongelmat ovat 
vähemmän harmillisia kuin vanhat. (Wildawsky Kanadan 
terveysuudistuksesta) 

Mikä on hyvinvointipiiri? 

Hyvinvointipiiri (HVP) on uudenlainen tapa järjestää terveydenhuollon rahoitus 
ja palvelujen tilaaminen. Hyvinvointipiiriä on eri yhteyksissä kutsuttu myös osto-
poolimalliksi, laajan ostopoolin malliksi tai hyvinvointirahastoksi. Yksityiskoh-
dissaan mallit voivat olla toisistaan poikkeavia, mutta periaate on sama. Tässä 
esitetään HVP:n perusmalli, joka luonnollisestikaan ei ole mikään lopullinen 
malli, vaan sen pohjalta voidaan kehittää lukuisia vaihtoehtoja. 

HVP on kuntien muodostama uudenmuotoinen yhteenliittymä. HVP:n koko vas-
taa noin nykyistä erikoisvastuualuetta (erva tai kutsuttu myös miljoonapiiriksi). 
HVP on tilaaja-tuottajamallissa terveydenhuollon rahoituksesta ja tilauksesta 
huolehtiva organisaatio. HVP ei itse järjestä terveydenhuollon palveluita, vaan 
ostaa palvelut ulkopuolisilta palveluiden tuottajilta. Koko valtakunnassa voisi 
olla viisi HVP:tä, mutta on tutkittu myös mahdollisuutta, että koko maassa olisi 
vain yksi HVP. Oleellista on, että hyvinvointirahasto on alueellisesti kooltaan 
suurempi kuin palveluiden tuottajaorganisaatiot.

HVP:n omistavat sen jäseninä olevat kunnat. Näin ollen terveydenhuollon vastuu 
ja päätöksenteko säilyvät perinteiseen tapaan kunnilla. HVP merkitsee, että kun-
nat luopuvat osasta välitöntä päätösvaltansa ja luovuttavat sen kuntien yhteiseli-
melle. HVP kuitenkin parantaa kuntien mahdollisuutta kontrolloida terveyden-
huoltoa ja kustannuksia. Nykyisessä järjestelmässä valta on muodollisesti 
kunnilla, mutta käytännössä niillä ei ole ollut mahdollisuutta puuttua kustannus-
ten muodostumiseen. 

Terveyspalveluiden tuotanto on hajautettu. Kunkin HVP:n (jos HVP oletetaan 
nykyistä erva-aluetta vastaavaksi) alueella toimii 4–8 nykyisten sairaanhoitopiiri-
en seuraajaorganisaatiota, joita kutsutaan terveyspiireiksi (TP). TP huolehtii pal-
veluiden tuotannosta ja hoitaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveyden-
huollon. Kuitenkin maassa voi palvelutuotannossa olla useita erilaisia toteutta-
mistapoja. Terveyspalveluita voivat antaa myös kuntien omat terveyskeskukset ja 
sairaalat sekä yksityiset palvelun tuottajat etenkin vanhusten hoivapalveluissa ja 
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kuntoutuksessa. HVP voi myös ostaa esimerkiksi kirurgisia leikkauksia yksityi-
siltä palvelun tuottajilta. 

TP:t on joko liikelaitostettu, yhtiöitetty tai professori Esko Kumpusalon esittä-
mässä mallissa muodostettu osuuskunniksi. Mallia kutsutaan tilaaja-tuottaja  
-malliksi, mutta siinä on selviä eroja perinteiseen näkemykseen tilaajan ja tuotta-
jan roolista. Tilaaja on pyrkimässä pikemminkin kumppanuussuhteeseen tuottaji-
en kanssa kuin kilpailuttamaan näitä. 

Tässä olen puhunut HVP:stä palvelujen tilaajana ja ostajana. Kuitenkaan HVP ei 
ensisijaisesti osta terveyspalveluita, vaan vaikuttavuutta, väestöön kohdistuvaa 
terveysvaikutusta. Tämä edellyttää sitä, että käytettyjen hoitomenetelmien vai-
kuttavuus tunnetaan ja palvelujen tuottajalle maksetaan ensisijassa terveystulok-
sesta. Kun hoitojen kustannukset jakaantuvat 20–80 -suhteessa eli 20 % potilaista 
aiheuttaa 80 % kustannuksista, vaikuttavuus on selvitetty ainakin siltä 20 %:lta 
potilaista, jotka siis vastaavat kustannusten valtaosasta. Kustannuksiin lisätään 
yhteisesti hyväksytty määrä komplikaatioita, jotka ovat johtaneet hoidon epäon-
nistumiseen. Oleellista on, että palvelun tuottajalla on insentiivi saada aikaan hoi-
totulosta eikä pelkästään tuottaa palveluita. Vaikuttavuus hinnoitellaan niin 
korkealle, että se mahdollistaa terveydenhuollon palveluiden kehittämisen. 

Lähipalvelut, peruspäivystys ja vaativan erikoissairaanhoidon päivystys ostetaan 
lähinnä kapitaatioperiaatteella eli tilaaja maksaa palveluista vakiosumman (ns. 
könttämaksu) joka on riippumaton palveluiden käytöstä. Samoin esimerkiksi 
vanhusten huollon järjestämisestä ka kuntoutuksesta tehdään pitkäaikaisia sopi-
muksia. Vain osa erikoissairaanhoidon kiireettömästä toiminnasta voidaan kilpai-
luttaa.

Monikanavainen rahoitus aiheuttaa terveydenhuollossa ongelmia osittaisopti-
moinnin muodossa. Toinen monikanavaisen rahoituksen ongelma on se byrokra-
tia, jota tarvitaan potilaan rahoitus- ja hoitovastuun siirtämiseksi toiselle 
organisaatiolle. Monikanavaisen rahoituksen ongelmien ratkaisemiseksi osa Ke-
lan toiminnoista siirretään HVP:n vastuulle. Yksinkertaisinta olisi yhdistää HVP 
ja Kela kokonaan toisiinsa, mutta mikäli tähän on liian korkea poliittinen kynnys, 
HVP ja Kela voivat muodostaa kumppanuussuhteen, jossa Kelalla olisi osakkuus 
HVP:ssä.

Kunnat maksavat HVP:lle palveluiden arvioitua käyttöä vastaavan summan. Osa 
sosiaalitoimesta (lasten, vanhusten ja päihdeongelmaisten palvelut, psykiatristen 
potilaiden ei-lääkinnälliset palvelut) kuuluvat myös HVP:lle. Valtion osuudet 
tulevan niin ikään suoraan HVP:lle. 

Tavoitteena on, että HVP ja Kela ovat sillä tavoin yhdessä, että osittaisoptimointi 
tulee mahdottomaksi. Samaten pyritään siihen, että käytännössä kaikki Kelalle 
suunnatut lääkärintodistukset voidaan lopettaa ja päätökset tuotetaan pelkkien 
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potilaskertomustietojen perusteella. Kelan sairasvakuutuksen päivärahojen, sekä 
lääke- ja matkakorvausten maksatus voitaisiin siirtää HVP:n vastuulle. Mikäli 
malli halutaan rakentaa HVP:n ja Kelan yhteistoiminnan varaan, tulee yhteistyö 
toteuttaa niin, ettei kumpikaan osapuoli pääse vyöryttämään kustannuksia toisen 
osapuolen maksettavaksi. Yksityislääkärin palkkioita ei perusmallin mukaisesti 
korvata. Yksityissektoria kyllä hyödynnetään, mutta tämä tapahtuu suorien osto-
jen kautta.

HVP:llä on poliittinen ylin johto. HVP käsittelee varsin suuria rahasummia, kos-
ka sen kautta kulkevat ervan eli nykyisen miljoonapiirin kaikki terveysrahat. 
HVP on kuitenkin organisaationa kevyt. Henkilökunnaltaan ja toiminnaltaan sitä 
voisi verrata pankkiin. TP, palvelujen tuottaja (entinen sairaanhoitopiiri, johon on 
lisätty myös terveyskeskukset) on osakeyhtiö- tai liikelaitosmuotoinen, omistaja-
na on säätiö. Kolmas vaihtoehto on, että TP on kuntien omistama osuuskunta. 
TP:llä on asiantuntijajohto koostuen lääketieteen ja liiketoiminnan asiantunte-
muksesta. Poliittinen johto on etäytetty palvelujen tuottamisesta, vaikka tuottajan 
takana olevassa säätiössä onkin poliittista edustusta. 

Jokaisella kansalaisella on omalääkäri tai oma terveysasema, joka koordinoi tut-
kimusten ja hoitojen toteutumista. Omalääkäri voi olla myös yksityislääkäri 
HVP:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Potilaalla on oikeus hakeutua hoi-
toon minne tahansa HVP:n alueella. 

HVP nimensä mukaisesti sisältää terveydenhuollon lisäksi laajoja osia sosiaali-
toimesta. Vanhusten, lasten ja vammaisten huolto sekä päihdetyö ovat nykyisen 
sosiaalialan toimintoja, joiden tulisi kuulua HVP:n toimintaan. Tiettyjen tukien 
maksatus ja lasten päivähoito ovat alueita, joiden ei ole tarpeen kuulua HVP:lle. 
Vanhusten lääkinnälliset ja sosiaaliset palvelut on hallinnollisesti yhdistetty siten, 
että sama taho vastaa sekä lääketieteellisestä että muista palveluista. Samoin psy-
kiatristen potilaiden lääkinnällinen ja muu hoito on keskitetty. 

Käytännössä menetelmät, joilla HVP tavoittelee vaikuttavuutta, ovat hoidon vai-
kuttavuuden ennalta arviointi, yhtenäisten hoitokriteerien määrittely ja hoitopol-
kujen soveltaminen suomalaiseen terveydenhoitoon. Hoitopolku (integrated care 
pathway, ICP) on yksityiskohtainen potilasohje, joka perustuu tieteelliseen näyt-
töön ja hoitoprosessin analysointiin. Järjestelmässä hoitopolut kattavat pääosan 
20–80 -säännön mukaisista ”kalliista” hoidoista. Kustannusten hallinnan mene-
telmät tulee kohdistaa siihen 20 %:iin potilaista, jotka tuottavat kustannuksista 
valtaosan.

HVP tekee palvelujen tuottajan (TP ym.) kanssa palvelujen ostosopimukset, jotka 
sisältävät tilattavat palvelut kuten nykyisessä hoidonohjauksessa. Keskeistä ei 
kuitenkaan ole palvelujen määristä ja hinnoista sopiminen, vaan vaikuttavuuden 
tuottaminen ja niiden menetelmien määrittely, joilla vaikuttavuus voidaan toden-
taa.
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HVP voi halutessaan osoittaa potilaan hoitoon nopeutetusti (esim. jos sairasloma 
uhkaa pidentyä ilman hoitoa). HVP asettaa myös laatutavoitteita, jotka koskevat 
hoitoon pääsyn viivettä sekä erityisesti hoidon vaikuttavuuden seurantaa. Palve-
lun tuottaja on velvollinen seuraamaan hoidon vaikuttavuutta ja tekemään hoito-
ohjelman muutoksia tai priorisointiratkaisuja, jos hoidon kustannusvaikuttavuus
ei ole tyydyttävä. Kustannusvaikuttavuudelle asetetaan valtakunnalliset tavoitera-
jat. Kokeellisia hoitoja voidaan toteuttaa vain luvanvaraisesti. HVP varaa tietyn 
rahasumman kokeellista toimintaa varten. Kustannusvaikuttavuuden seurannalla 
ja prioriteettien asettamisella pyritään estämään erikoissairaanhoidon menojen 
hallitsematon kasvu. HVP ostaa palvelut tuottajalta, joka voi edelleen käyttää 
alihankkijoita yksityissektorilta. 

Perusterveydenhuolto, neuvolat, sairauksien ehkäisy, potilaskuljetus ja peruster-
veydenhuollon päivystys on lakisääteisesti toteutettava määritellyllä maantieteel-
lisellä alueella. Palvelun tuottaja (siis nykyisen sairaanhoitopiirin seuraaja) pitää 
omaa sijaispankkia. Näin TP tulee riippumattomaksi ulkopuolisista palvelun tar-
joajista (ns. keikkafirmat).

Ennaltaehkäisy kuuluu lakisääteisesti palvelun tuottajan velvollisuuksiin. Perus-
terveydenhuolto pitää yllä neuvoloita ja toteuttaa ympäristöhygieniaa, terveys-
valvontaa, tarttuvien tautien ehkäisyä ja alueellisia toimia terveyden edistä-
miseksi (esim. erilaiset kampanjat). Lääkehuolto toimii pääosin nykyiseen 
tapaan. TP voi tarjota myös työterveyshuollon palveluja ja palvelujen tarjoajana 
se kilpailee yksityissektorin kanssa. 

HVP voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti, kahdella toimenpiteellä: 
1. erotetaan sairaanhoitopiiri keskussairaalasta ja yhdistetään piirejä noin 

viideksi yksiköksi, joita kutsutaan hyvinvointirahastoksi. 
2. yhtiöitetään keskussairaalat (tai tehdään osuuskuntamuotoon). 

Kolmas toimenpide olisi Kelan toiminnoista sairasvakuutuksen päivärahojen se-
kä matka- ja lääkekorvausten siirtäminen HVP:lle. Ennakoin Kelan ja HVP:n 
fuusioinnin olevan poliittisesti vaikeaa, mutta näiden suhde voidaan aluksi järjes-
tellä myös kumppanuussopimuksen ja Kelan osakkuuden HVP:ssä kautta. Luon-
nollinen tie olisi myöhäisemmässä vaiheessa yhdistää organisaatiot myös 
todellisesti.
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Taulukko 1. HVP-mallin periaatteita 

Periaate Sovellutus 
Tilaaja-tuottaja
-kumppanuus

Tilaaja ja tuottaja ovat erotetut toisistaan. Tilaaja on HVP, 
tuottajina nykyisten sh-piirien seuraajat, jotka ovat osuus-
kuntia ja kattavat sekä erikoissairaanhoidon että peruster-
veydenhuollon. 

Tilaaja on tuottajaa 
suurempi 

Tilaaja vasta nykyistä erva-aluetta tai kattaa koko maan. 
Palveluiden tuottajat ovat nykyisten sh-piirien kokoisia. 

Kela ja HVP ovat 
yhdessä, joko fuu-
sion kautta tai 
kumppanuuden
perusteella.

Osittaisoptimointi tehdään mahdottomaksi, Kelan kustan-
nusrakenne voidaan arvioida uudelleen ja voidaan tehdä 
myös uusia allokointeja, lääkärin todistusten kirjoittamista 
kevennetään. 

Maksetaan vaikut-
tavuudesta

HVP ostaa vaikuttavuutta, ei palveluja. Edellyttää järjes-
telmää, jolla voidaan määritellä, mitä on se vaikuttavuus, 
jota ollaan ostamassa. Menetelminä ovat ICP, hoitomene-
telmien arviointi ja hoitoindikaatioiden uudelleen määrit-
tely.

Hallinnollinen raja 
ei katkaise hoito-
ketjua

Täyden palvelun järjestelmä, jossa potilas hoidetaan val-
miiksi saman organisaation sisällä. Keventää lähetteiden, 
hoitopalautteiden, maksusitoumuksien kirjoittamista. Po-
tilaalle merkitsee joustavampaa palvelujen saantia. 

Sosiaalitoimi käy-
tännössä integroitu 
terveydenhuollon 
kanssa

HVP kattaa merkittävän osan nykyisiä sosiaalipalveluja. 

Kustannusten hal-
linta

HVP toteuttaa käytännön priorisointia edellyttämällä vai-
kuttavuutta. HVP-malli ei ole säästömalli vaan kustannus-
ten hallinnan malli, jossa terveydenhuolto maksaa, mutta 
se tuottaa parempaa palvelua, nopeammin ja tuloksek-
kaammin. 

Kansalaisten tasa-
arvo

Vaikuttavuus on paras huonoimmassa asemassa olevilla. 
Kansalaisten osuutta hoidon kustannuksista ei nosteta. 

Mihin terveyspoliittisiin ongelmiin hyvinvointipiiri vastaa?

Tätä kirjoitettaessa on meneillään PARAS-hanke peruspalvelujen uudeksi järjes-
tämiseksi. Käsitykseni on, että nyt esitetty hanke pystyy vaikuttamaan yhteen 
ongelmaan eli terveydenhuollon kustannusten satunnaisvaihteluun. Muut tervey-
denhuollon ongelmat ovat PARAS-hanekkeen ulottumattomissa tai vain heikosti 
toteutettavissa.
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Oheisessa taulukossa on kuvattuna terveydenhuollon tärkeimmät ongelmat ja se, 
miten HVP-malli pystyy vaikuttamaan näihin. 

Mitkä ovat ne ongelmat, joita HVP-malli ei pysty käsittelemään tai mitä ongel-
mia se jopa itse luo? Malli voi aiheuttaa ongelmia lääkärin autonomisessa ase-
massa, malli voi rajoittaa kuntien itsemääräämisoikeutta sekä edistää palvelujen 
supistamista syrjäseuduilta. Koulutuksen ja tutkimuksen asema jää epäselväksi. 
Yhtiö tai osuuskunta voi pyrkiä supistamaan työvoimaansa. 

Lääkärin autonomia rajoittuu, kun ICP-järjestelmä otetaan käyttöön. Lääkäri ei 
ole enää täysin vapaa tekemään hoitoratkaisuja. On muistettava, että kehitys kul-
kee joka tapauksessa tähän suuntaan. Kun hoidot ovat monimutkaistuneet ja tul-
leet vaikuttavammiksi, ei lääkärin perinteinen autonomia enää vastaa nykytilan-
netta.

Kuntien itsemääräämisoikeus rajoittuu, kun kunta liittyy HVP:hen. Toistaalta 
kunnan itsemääräämisoikeuksien voidaan nähdä päinvastoin parantuvan, sillä 
nykyjärjestelmässä yksittäinen kunta ei ole juuri mitenkään voinut vaikuttaa ter-
veydenhuollon kustannuksiin. HVP-mallissa kunnille kollektiivina tulee isännän 
ääni.

Kehitys kulkee ilman HVP-malliakin kohti tilannetta, että harvaan asutulla alu-
eella palvelutkin ovat harvassa. HVP-mallin voidaan nähdä suosivan palvelujen 
keskittämistä, mikä voi olla huono asia kauempana sijaitseville alueille. Lainsää-
dännöllisesti voidaan hillitä HVP:n mahdollisuuksia keskittää koko tutkimus- ja 
hoitoarsenaalinsa.  

Jos palvelujen tuottaja yhtiöitetään tai tehdään osuuskunnaksi, muodostuu uuden 
organisaation mielenkiinto koulutusta ja tutkimusta kohtaan heikoksi, koska ny-
kykäytännössä näistä toiminnoista ei saa riittäviä korvauksia. Lainsäädännöllises-
ti voidaan velvoittaa palvelujen antajaa osallistumaan koulukseen, josta sille on 
kuitenkin annettava nykykäytäntöä parempi korvaus. 

Jos palvelun tuottaja on yhtiö tai osuuskunta, on mahdollista, että jossain vai-
heessa se pyrkii minimoimaan työvoimansa. Tämä kuitenkaan tuskin merkitsee 
irtisanomisia. Lyhyellä aikavälillä merkittäviä työvoiman säästömahdollisuuksia 
ei synny ja pidemmällä aikavälillä maatamme on uhkaamassa pikemminkin työ-
voimapula, jolloin HVP-malli auttaa sopeutumaan työvoimapulaan vähentämällä 
työvoiman tarvetta. 



24

Terveydenhuoltojärjestelmän
ongelmia 

Miten HVP-malli vaikuttaa? 

Erikoissairaanhoidon kustan-
nukset karkaavat käsistä.* 

”Kalliit” hoidot (80 % kustannuksista) hallitaan 
ICP:n, potilaiden profiloinnin ja hoidon opti-
moinnin, hoitomenetelmien arvioinnin ja hoito-
kriteerien kriittisen tarkastelun kautta. Tämä 
käytännössä toteuttaa hoitojen priorisoinnin. 

Periaate maksetaan vaikuttavuudesta luo insen-
tiivin tuottaa palveluita edullisemmin. 

Kun vaativan erikoissairaanhoidon päivystyk-
sestä maksetaan kapitaatioperiaatteella, syntyy 
insentiivi tuottaa palvelua edullisesti. Toisaalta 
maksetaan vaikuttavuudesta -periaatteen nou-
dattaminen estää hoidon laadusta tinkimisen. 

Työvoimapula.* Palveluiden tuottaja on osuuskunta tai yhtiö, 
joka on nykyistä sairaanhoitopiiriä vapaampi 
sopimaan työntekijöiden rekrytoinnista, järjes-
telemään työn sisältöä sekä räätälöimään työtä 
työntekijän kykyjen ja odotusten mukaan. 
Palkkataso on nykyistä houkuttelevampi, sillä 
menetelmien hallinnan kautta työn tuottavuus 
nousee, jolloin muodostuu nykyistä parempi 
palkankorotusvara.

Palvelu on hoitotakuusta huo-
limatta hidas.* 

Prioriteettien asettaminen ja työn uudelleen 
järjestely keventävät työmäärää, mitä varaa 
voidaan käyttää palvelun nopeuttamiseen. ICP 
luo kriteerin hoitoon pääsyn nopeudelle. 

Tuottavuus on alhainen.* Vaikuttavuudesta maksamisen periaate ja ICP 
lisäävät työn tuottavuutta. 

Kustannusten satunnaisvaihtelu 
on suurta.* 

HVP:n pohjana n 1 milj. kansalaista, mikä pois-
taa satunnaisvaihtelun huomattavasti PARAS-
hanketta tehokkaammin. 

Lääketieteen haittavaikutukset 
lisääntyvät.*

ICP:n soveltaminen muodostaa vahvan kontrol-
lin haittavaikutusten kasvulle. 

Työ on pakkotahtista ja syö 
työntekijöiden jaksamista ja 
motivaatiota.*

ICP:n soveltaminen, informaatioteknologian 
käyttö (esim. päätöksenteon tuen järjestelmät, 
potilaskontaktit sähköpostitse tai Internetin 
kautta) monipuolistavat työtä, vähentävät vas-
taanottokäyntejä ja sairaalan vuodeosaston po-
tilaiden määrää. Tällöin työ kevenee ja muuttuu 
mielenkiintoisemmaksi.
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Järjestelmä on jäykkä. Tarpeel-
liset rakenteelliset muutokset 
ovat hitaita tai kokonaan mah-
dottomia.* 

Palvelun tuottaja on yhtiö tai osuuskunta, mikä 
keventää hallintoa ja tekee mahdollisemmaksi 
reagoida uusiin tilanteisiin. 

Rakenne on tehty organisaati-
osta eikä potilaista käsin.* 

Periaatteena on, että hallinnollinen tai lainsää-
dännöllinen raja ei katkaise hoitoketjua. Kun 
perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito on 
yhdistetty, periaatteen noudattaminen mahdol-
lista.

Rakenne ei vastaa nykykansa-
laisen eikä varsinkaan tulevai-
suuden tarpeita.* 

Nykykansalaisen tarpeiden ytimen muodostavat 
nopeat palvelut, mahdollisuus sähköisiin palve-
luihin, oikeat lääketieteelliset ratkaisut ja koh-
tuulliset kustannukset, joihin kansalainen on 
valmis osallistumaan.

Järjestelmä sisältää vääriä
insentiivejä.

Insentiivit muodostuvat vaikuttavuudesta mak-
samisen periaatteesta ja kapitaatiorahoituksesta.

Monikanavaisuus aiheuttaa 
osittaisoptimointia ja kokonai-
suuden kannalta haitallisia rat-
kaisuja.*

HVP ja Kela ovat yhteistyössä tai fyysisesti 
fuusioituina, jolloin monikanavaisuus supistuu. 

Tietotekniikan hyödyntäminen
on heikkoa. 

Toisen sukupolven potilaskertomusjärjestelmä 
nostaa tietotekniikan tasoa ja hyödyntämistä. 

Prosessien hallinta, ohjaus ja 
johtaminen on heikkoa. 

ICP johtaa suoraan siihen, että terveydenhuol-
lon johto pääsee johtamaan myös ydintapahtu-
maa eli potilaiden hoitoa. 

Kansalaisten tasa-arvo toteutuu 
vajaasti.*

Periaate maksetaan vaikuttavuudesta tuottaa 
insentiivin parantaa hoitojen vaikuttavuutta, 
mikä puolestaan onnistuu parhaiten, kun hoidot 
kohdistetaan huonoimmassa asemassa oleviin 
henkilöihin. Periaate on myös insentiivi paran-
taa sairaimpien ja huonoimmassa asemassa 
olevien potilaiden hoitoa. 

Sairauksien ennalta ehkäisy on 
puutteellista.*

Periaate maksetaan vaikuttavuudesta tuottaa 
insentiivin kehittää sairauksien ennaltaehkäi-
syä. Terveyden edistäminen kohdistuu erityi-
sesti päihde-, tupakka-, ylipaino-ongelmiin 
sekä tapaturmiin. 

* = HVP-malli on selvästi nykykäytäntöä tai PARAS-hankeella toteutettavissa 
olevaa käytäntöä parempi tai tavoite voidaan toteuttaa vain HVP-mallissa. 
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Osmo Kuusi 

Pohjoinen hyvinvointipiiri kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksen jatkeena 

Hyvinvointipiiri sopii kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkoksi

Hyvinvointipiirin kehittely soveltuu jatkoksi sille, mitä 9.2.2007 vahvistetussa 
laissa (HE 169/2007) kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta päätettiin. Kuntien 
ryhmittyminen vähintään 20 000 hengen terveys- ja sosiaalialueiksi esitettiin tu-
levaisuusvaliokunnan kannanotossa hyvinvointipiiriratkaisun pohjaksi. Kannan-
otossaan 13.4.2006 valiokunta ennakoi Kunta- ja palvelurakennetyöryhmän 
ratkaisua seuraavasti (Kuusi ym. 2006): 

Jotta peruserikoissairaanhoito voitaisiin paremmin yhdentää peruster-
veydenhuoltoon ja vanhustenhuoltoon, on … arvioitu olevan edullista, 
että useampia terveysalueita hakeutuu yhteistyöhön ryhmittyen jatku-
vammasta päivystyksestä vastaavan aluesairaalan tai keskussairaalan 
ympärille eli muodostaa terveyspiirin. Suurimman eli peruserikoissai-
raanhoidosta tällaisessa järjestelyssä pääasiassa vastaavan yksikön väes-
töpohjan tulisi olla vähintään 20 000 henkeä. Tämä ratkaisu ei kuiten-
kaan ilmeisesti sellaisenaan sovi ratkaisuksi suuriin keskuksiin tai niiden 
lähiympäristöön. Arviolta 60–80 % alueen vanhustenhuollon, perus-
sairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon hoitoketjuista voitaisiin hoitaa täl-
laisen väestöpohjaltaan noin 50 000–150 000 asukkaan terveyspiirissä. 
Vuonna 2003 sairaanhoitopiirien ylläpitäminä toimi 5 yliopistollista sai-
raalaa, 16 keskussairaalaa ja 33 muuta kunnallista sairaalaa. Mainitun-
laisten terveydenhoitoalueiden kehittelyn lähtökohtina näistä voisi toimia 
ehkä noin 40. 

Varsin luonteva kunta- ja palvelurakenneuudistuksen hengen mukainen tulkinta 
on, että vuoden 2015 kunta on sama kuin nykyinen suuri kaupunki siihen mah-
dollisesti liittyvine naapurikuntineen, Kainuun tai Itä-Savon tapainen sosiaali- ja 
terveyspiiri ”vaakunakuntineen” tai ns. Forssan-mallin mukainen nykyinen ter-
veys- ja sosiaalialue. Jos kunnan tukena on vahva hyvinvointipiiri, mitään väli-
porrasta nykyisten sairaanhoitopiirien tapaan ei tarvita Mäntän/Forssan/Raahen 
mallin mukaisen ratkaisun ja hyvinvointipiirin välille. Tällaista 20 000–50 000 
hengen ainakin terveydenhuollosta ja kroonikkovanhusten koko hoitoketjusta 
vastaavaa terveys- ja sosiaalialuetta on perusteltua kutsua suurempien yksiköiden 
tapaan sosiaali- ja terveyspiiriksi. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspiirien ja tu-
levaisuuden kuntien tavoiteltu koko olisi siis noin 20 000–150 000. Poikkeuksen 
muodostaisivat suurimmat kaupunkikeskukset ympäristökuntineen. Hyvin har-
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vaan asutuilla alueilla joudutaan luultavasti joka tapauksessa tinkimään 20 000 
hengen tavoitteesta.

Pienimpien kuntien koko lienee lopulta 1 5000 hengen vaiheilla tai vieläkin pie-
nempi. Hyvinvointipiiriratkaisu on kuitenkin mielekkäästi toteutettavissa myös 
hajanaisella kuntarakenteella. Sen sijaan sen toteuttaminen edellyttää välttämättä 
nykyisten sairaanhoitopiirien tehtävien arviointia uudelleen.

Hyvinvointipiirien kehittelyn lähtökohtana ovat olleet vaativan erikoissairaan-
hoidon vastuualueet eli ervat. Erikoissairaanhoitolain 1.12.1989/1062 11 §:ssä 
(korjattu 21.12.2004/1227) erityisvastuualueesta säädetään seuraavaa:

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, jonka hallinnassa on yliopistollinen 
sairaala, tulee järjestää erityistason sairaanhoito 9 §:ssä tarkoitetulla vas-
tuualueellaan sekä huolehtia samaan sairaanhoidon vastuualueeseen kuu-
luvien muiden sairaanhoitopiirien kuntayhtymien tarvitsemasta ohjauk-
sesta ja neuvonnasta erikoissairaanhoidon antamisessa, terveydenhuollon 
henkilöstön täydennyskoulutuksessa ja sairaanhoitoon kuuluvan tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan järjestämisessä. 

Osa erityistason sairaanhoitoon kuuluvista toimenpiteistä ja hoidosta 
voidaan keskittää valtakunnallisesti joillekin erityisvastuualueille. Valta-
kunnallinen keskittäminen voidaan tarvittaessa toteuttaa myös siten, että 
tutkimus, toimenpide tai hoito hankitaan ostopalveluna yksityiseltä pal-
velujen tuottajalta tai ulkomailta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää siitä, mitkä tut-
kimukset, toimenpiteet ja hoidot kuuluvat erityistason sairaanhoitoon.  

Ervoja on nykyisin viisi. Ne ovat väestöpohjansa suuruusjärjestyksessä Helsingin 
yliopistollisen sairaalan (HYKS), Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS), 
Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS), Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) 
ja Turun yliopistollisen sairaalan ervat. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yh-
teydessä ervasta on käytetty myös nimeä miljoonapiiri, vaikka viidestä ervasta 
vain HYKS:n ja TAYS:n ervat ylittävät väestöltään miljoonan rajan. KYS ervas-
sa väestöpohja on noin 850 000. OYS ervan väestöpohja on noin 725 000 hen-
keä. Pienin ervoista on TYKS erva noin 700 000 hengen väestöpohjallaan.

Hyvinvointipiirimalli lähtee siitä, että sosiaali- ja terveyspiiri on ainakin krooni-
sesti sairaiden vanhusten perusterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoidon 
hoitoketjujen yhdentäjä. Hyvinvointipiiri olisi tulevaisuuden kunnille nykyisiä 
sairaanhoitopiirejä vastaava apuelin. Vaikka hyvinvointipiiri on luonteva jatke 
kunta- ja palvelurakenneuudistukselle, yhdessä erittäin merkittävässä suhteessa 
se poikkeaa kunta- ja palvelurakenneuudistukselle hyväksytyistä tavoitteista. 
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Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain (HE 167/2007) ensimmäisessä pykälässä 
todetaan lain tarkoituksesta seuraavaa: 

Lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuudis-
tukselle. Uudistuksen tarkoituksena on kunnallisen kansanvallan lähtö-
kohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen 
tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtion-
osuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa si-
ten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottami-
seen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen 
perusta. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien meno-
jen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien palveluiden  
ohjauksen kehittämiselle. 

Lain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kunta-
rakenne. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja 
asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Palvelurakenteen on oltava kattava 
ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö. 

Tämän lain mukaisia järjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otet-
tava huomioon: 

1) palvelujen saatavuus, laatu ja rahoitus maan kaikissa osissa; 
2) perusoikeudet ja yhdenvertaisuus palvelujen saamisessa; 
3) kunnan asukkaiden itsehallinnon toimintaedellytykset; 
4) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet; 
5) suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet käyttää omaa kieltään ja 

saada palveluja tällä kielellä; sekä 
6) saamelaisten kielelliset oikeudet samoin kuin saamelaisten oikeus  

alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan 
sekä saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto heidän koti-
seutualueellaan.

Lain tavoitteen mukaisesti kaavailluissa hyvinvointipiireissä kiinnitetään erityistä 
huomiota kunnalliseen kansanvaltaan. Sen takaamiseksi on hahmoteltu raportin 
liitteessä esiteltävä valintamenettely, jolla hyvinvointipiirin valtuusto mahdolli-
simman hyvin edustaa paikallisia demokraattisesti valittuja päättäjiä. Lain tarkoi-
tuksen mukainen palvelujen yhdenvertainen saatavuus ei sen sijaan ole hyvin-
vointipiirin ensisijainen tavoittelun kohde. Hyvinvointipiirin ensisijaisena tehtä-
vänä ei ole turvata palvelujen saatavuutta vaan edistää alueensa väestön terveyttä.

Palvelujen käytännön järjestäminen on ennen kaikkea tulevaisuuden kuntien 
ja/tai sosiaali- ja terveyspiirien asia. Hyvinvointipiirin asia on selvittää palvelujen 
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kustannusvaikuttavuutta ja erilaisin kannustimin vaikuttaa siihen, mitä palveluja 
ja kuinka paljon tuotetaan julkisella rahoituksella sen alueella. Sen lisäksi se or-
ganisoi kuntien yhteisiä hankintoja ja kuntarajat ylittäviä palveluja. 

Linjaus hyvinvointipiiriin 

Vaikuttavuus eivätkä palvelut ovat hyvinvointipiirin toiminnan lähtökohta. Hy-
vinvointipiiri tavoittelee väestöryhmien ja osa-alueidensa välisten erojen vähen-
tämistä terveydessä ja vain tätä tavoitetta edistääkseen terveyspalveluissa. 

Vaihtoehtoinen nykyistä käytäntöä lähellä oleva ratkaisu on, että vastuu tervey-
denhuollon vaikuttavuudesta on keskitetysti sosiaali- ja terveysministeriöllä. 
Vaikuttavuus on tulevaisuuden terveydenhuollon avainkysymys. Siksi on tärke-
ää, että Suomessa on ”kansallisen monopolin” asemasta vahvojen toimijoiden 
ryhmä. Siinä toimijat keskenään kilpaillen mittaavat tulostaan ensisijaisesti kan-
salaisten terveyden edistymisenä. 

Hyvinvointipiirin lähin vastine on Ruotsissa kehitteillä oleva ”storlandsting” eli 
suurmaakäräjäratkaisu. Arvovaltainen Ansvarskommitte’ on esittänyt sitä ratkai-
suksi Ruotsin terveydenhuoltoon Länsi-Göötanmaalla ja Skånessa jo kokeiltujen 
suurmaakäräjien pohjalta. Komitea luovutti mietintönsä 27.2.2007.4 Se ehdotti 
Ruotsin jakamista 6–9 suurmaakäräjäalueeseen. Siihen, että tulevaisuusvaliokun-
ta päätyi ehdottamaan hyvinvointipiirejä, vaikutti tutustuminen Ruotsin tervey-
denhuoltoon tulevaisuusvaliokunnan vierailulla Ruotsissa 21.–22.2.2006. Tällä 
matkalla valiokunta tutustui komitean puheenjohtajan Mats Svegforsin esittele-
mänä Ansvarskommitten alustaviin kannanottoihin.

Ansvarskommitten mietintö (SOU 2007:10, s. 283) veti yhteen ehdottamansa 
alueratkaisun piirteitä seuraavasti: 

De förslag till ny regional samhällsorganisation som kommittén läm-
nar utgör en sammanhållen helhet och förutsätter en ny läns- och regi-
onkommunindelning, som bör utformas efter följande kriterier: 
• en gemensam läns- och regionkommunindelning som även statliga 
sektorsmyndigheter med regionindelning som regel skall följa, 
• ett riktvärde för invånarantal på mellan en och två miljoner invånare 
och som inte utan starka skäl understiger en halv miljon invånare, 
• att varje regionkommun har ett eget regionsjukhus eller, om så inte 
är möjligt, etablerar ett institutionaliserat samarbete med en region-
kommun som har det, 

                                             
4 Komitean loppumietintö (SOU 2007:10), joka on yli 400 sivun mittainen, on tulostettavissa Ruotsin 
hallituksen kotisivuilta www.regeringen.se. Terveydenhuollon alueellista järjestämistä käsitellään erityisesti 
mietinnön sivuilla 158-165. 
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• att varje regionkommun har minst ett universitet med betydande fas-
ta forskningsresurser, 
• att arbetsmarknadsregionerna, så som de beräknas se ut 2030, utgör 
byggstenar i läns- och regionkommunindelningen och inte bör delas, 
annat än om mycket starka skäl föreligger, samt 
• att län och regionkommuner så långt som möjligt avgränsas så att 
medborgarna kan känna anknytning dit. 

Kommittén bedömer att ovanstående kriterier kommer att resultera i 
en indelning i sex till nio län och regionkommuner. Indelningsproces-
sen kräver ett stort mått av lokalt och regionalt inflytande, såväl av 
demokratiska skäl som för att indelningsprocessen skall nå framgång. 
För att den lika fullt skall få struktur föreslås att regeringen utser tre 
särskilda utredare för att leda de enskilda processerna i norra, mellers-
ta respektive södra Sverige. 

Ruotsin komitean seitsemän puolueen edustajat olivat suurmaakäräjäkannanotos-
saan yksimielisiä. Myös Ruotsin hallituksen kristillisdemokraatteja edustava kun-
taministeri Mats Odell on suhtautunut komitean kannanottoon myönteisesti. 
Ehdotus on herättänyt kuitenkin myös paljon vastustusta. Monet ovat pitäneet 
suurmaakäräjiä hallinnollisesti liian raskaina ja kaavamaisina. Heinäkuussa 2007 
Ruotsin hallituspuolueiden puoluesihteerit julkaisivat yhteisen kannanoton, missä 
he katsoivat, että Ansvarskommitten ehdottama ratkaisu ei sovellu Ruotsin kaik-
kiin osiin. 

Verrattuna suurmaakäräjäratkaisuun hyvinvointipiiri on huomattavasti hallinnol-
lisesti keveämpi ratkaisu, vaikka siihenkin liittyy tarpeettoman byrokratian li-
säämisen riski. Kaavailtu hyvinvointipiiri olisi selkeästi tulevaisuuden sosiaali- ja 
hyvinvointipiirien tai tulevaisuuden kuntien apuelin, toki erittäin tärkeä sellainen. 
Erityisesti tulisi pitää huolta siitä, että se ei johda erikoissairaanhoidon ylikoros-
tukseen. Tämä on yksi tärkeä syy korostaa vaikuttavuutta – ei palvelujen tarjon-
taa – hyvinvointipiirin johtotähtenä.  

Ehdotetun Pohjoisen hyvinvointipiirin pilotin keskeiset piirteet 

Hyvinvointipiirin jo pitkälle käytännön työhön kytketty kehitelmä on ehdotus 
terveydenhuollon järjestämisestä Oulun Yliopistollisen sairaalan ervalla. Tule-
vaisuusvaliokunta havainnollisti hyvinvointipiiriä tämän alueen terveydenhuollon 
järjestämisellä. Kevään 2007 aikana havainnollistus kehitettiin eteenpäin ehdo-
tukseksi Pohjoisen hyvinvointipiirin pilotista. Tässä artikkelissa siteerataan pää-
asiassa suoraan ehdotuksen tekstiä siinä muodossa kuin se esitettiin hallitus-
ohjelmaneuvottelijoille. Vaikka kehitys on mm. terveys- ja sosiaalialueiden 
osalta jo jossain määrin edennyt ehdotuksen ajankohdasta, ehdotuksen vahvuute-
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na on, että se on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Kainuun terveyden-
huollon keskeisten päätöksentekijöiden kommenttien pohjalta rakennettu. 

Valiokunnan kannanotossa Pohjoisen hyvinvointipiirin havainnollistus esitettiin 
seuraavasti:

Pohjoinen hyvinvointipiiri on muodostettu nykyisestä erikoissairaanhoi-
don erikoisvastuualueesta eli ERV-alueesta, johon kuuluvat nykyisin La-
pin, Länsi-Pohjan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirit. Vuoden 2005 alussa alueella asui 725 000 henkeä. 

Hyvinvointipiirin omistavat ERV-alueen kunnat joko suoraan tai terve-
yspiirien välityksellä. Jokainen hyvinvointipiirin kunta kuuluu yhteen 
hyvinvointipiirin kahdeksasta terveyspiiristä. Hyvinvointipiiri tukeutuu 
toiminnassaan erikoissairaanhoitoa järjestävään keskussairaalaan tai 
aluesairaalaan:

Lapin terveyspiiri: Lapin keskussairaala 
Länsi-Pohjan terveyspiiri: Länsi-Pohjan keskussairaala 
Kuusamon terveyspiiri: Kuusamon sairaala 
Oulun terveyspiiri: Oulun yliopistollinen keskussairaala 
Oulun eteläinen terveyspiiri: Oulaskankaan aluesairaala 
Raahen terveyspiiri: Raahen aluesairaala 
Kainuun terveyspiiri: Kainuun keskussairaala 
Keski-Pohjanmaan terveyspiiri: Keski-Pohjanmaan keskussairaala. 

On mahdotonta ennakoida, millaisia väestöpohjaltaan noin 15 000–
40 000 terveysalueita muodostuisi mainittuihin terveyspiireihin. Oulun 
terveyspiiri olisi joka tapauksessa erikoistapaus. Ainoastaan Kainuun 
osalta voidaan esittää, että ne ovat Kajaani (nykyinen väestöpohja 44 000 
asukasta), Suomussalmi (17 000) sekä Kuhmo/Sotkamo (22 000). Mitä 
todennäköisimmin Lapissa jouduttaisiin hyväksymään selvästi alle 
15 000 asukkaan terveysalueita. Hyvinvointipiirin yksi tärkeä merkitys 
olisi, että näin voitaisiin terveyspiirejä muodostettaessa ylittää nykyiset 
osin keinotekoiset sairaanhoitopiirien rajat. Tämä voisi olla mielekästä 
esimerkiksi Kemijärven tapauksessa. 
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Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain (HE 167/2007) edellyttämällä tavalla 
OYS:n ervalla käynnistettiin lukuisia sosiaali- ja terveyspiirien kokoamis- ja ke-
hittämishankkeita. Kehitys on kulkenut pääpiirteissään tulevaisuusvaliokunnan 
luonnostelemien sosiaali- ja terveyspiirien suuntaan. ”Oulun terveyspiiri” on kui-
tenkin jakautumassa kahteen kokonaisuuteen: Oulun seutuun ja Oulunkaareen. 
Niitä tullee yhdistämään tukeutuminen Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Oulun seudun yhteistä ratkaisua on haettu ns. Titus-hankkeessa. Titus-hank-
keessa ovat mukana Oulun seudun kymmenen jäsenkuntaa: Hailuoto, Haukipu-
das, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja 
Tyrnävä. Alueella asuu noin 206 000 henkeä. Tulevan kuntaliitoksen vuoksi sel-
vitystyöhön on otettu mukaan myös Ylikiiminki. Titus-hanke on käynnistynyt
vuoden 2005 elokuussa ja hankkeen on arvioitu kestävän vuoteen 2008 saakka, 
josta eteenpäin jatkuvat toteuttamisvaiheen toimenpiteet. Hanke sisältää kaikki 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueet, joissa kunnissa on järjestämisvastuu. 
Hankkeessa kartoitetaan kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon nyky-
tila ja seudulliset palvelutarpeet. Nykytila-analyysistä, tarvekartoituksesta ja kus-
tannuslaskennasta saatavan tiedon pohjalta on tarkoitus kehittää uudet seudulliset 
tilaaja-tuottaja -malliin perustuvat palvelurakenteet ja prosessit (www.ouka.fi).  

Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspiiriä ollaan rakentamassa Iin, Yli-iin, Pudasjär-
ven, Taivalkosken, Utajärven ja Vaalan kunnista. Sosiaali- ja terveyspiirissä olisi 
noin 30 000 asukasta. Sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö kattaa laajasti lähes 
kaikki kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Selvitystyöhön sisältyvät 
kaikki muut kuntien järjestämisvastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut paitsi 

Lapin terveyspiiri 
paljon terveysalueita 

Länsi-
Pohjan
terveyspiiri

Kuusamon terveyspiiri  

Oulun terveyspiiri 

Kainuun terveyspiiri 
sisältäen Kajaanin, Suomussalmen ja 
Kuhmo/Sotkamo terveysalueet 

Oulun
eteläinen
terveys-
piiri

Raahen
terveyspiiri

Keski-Pohjan-
maan terveys-
piiri
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päivähoito ja ympäristöterveydenhoito. Sosiaalipalvelujen mukaan ottamista on 
pidetty tärkeänä sujuvien hoito- ja palveluketjujen ja kokonaisuuksien hallinnan 
vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon välille ei haluta rakentaa uusia rajapintoja, 
vaan parantaa eri toimialojen yhteistyötä (www.oulunkaari.com). Koska alueen 
sisäiset liikenneyhteydet ovat varsin huonot, alueella on panostettu erityisesti 
sähköisen terveydenhuollon hyväksikäyttöön. Alueen liikenneyhteydet suuntau-
tuvat erityisesti Ouluun. Niinpä Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspiirin suunnitte-
luryhmässä on ollut vaihtoehtona vahvasti esillä palvelujen osto isäntäkunta-
mallia noudattaen Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Myös Oulun seudulla 
asuvien lääkäreiden käyttö on alueen kannalta mielekästä. Puolet alueella toimi-
vista lääkäreistä onkin keikkalääkäreitä. 

Pilottiehdotuksen mukaan Pohjoisella hyvinvointipiirillä olisi sen käynnistysvai-
heessa kolme keskeistä tehtävää:

- Selkeästi indikaattoreilla määritelty (mm. terveet elinvuodet) hyvinvointi-
vastuu Oulun yliopistollisen sairaalan erikoissairaanhoidon erityisvastuu-
alueesta. Edellyttää hyvinvoinnin kehityksen seurantaa, kehitykseen 
vaikuttavien syiden selvittämistä, ennaltaehkäisevää terveyden edistämistä 
ja terveyserojen vähentämistä ervalla. Hyvinvointivastuuseen kuuluu 
myös sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan – erityisesti hoitojen – hy-
vinvointivaikutusten arviointi ja järkevien priorisointiperiaatteiden käyt-
töönotto.  

- Piiri toimii yhteisten hankintojen tekijänä (ostopoolina) alueen terveys- ja 
sosiaalipiirien lukuun. Yhteisten hankintojen kohteina ovat varsinkin 
(vaativa) erikoissairaanhoito ja lääkkeet. 

- Pohjoisen hyvinvointipiirin kattavien hoidon infrastruktuuri- ja hoitorat-
kaisujen suunnittelu ja toimeenpano yhdessä sosiaali- ja terveysministeri-
ön sekä muodostettavien sosiaali- ja terveyspiirien kanssa. 

Jotta toiminnalla olisi todellista vaikuttavuutta, vähintään vaativaan erikoissai-
raanhoitoon tarkoitettu valtionapu kunnille pitäisi kanavoida Pohjoisen hyvin-
vointipiirin kautta. Koska kunnilla ei käytännössä ole juuri mitään mahdollisuutta 
säädellä näitä menojaan, tämä ei vähentäisi käytännössä nykyisten tai tulevien 
kuntien itsemääräämisoikeutta. Kevään 2006 lausunnoissaan kunta- ja palvelu-
rakenneuudistukseen monet maakunnat ja kunnat toivoivatkin vaativimman eri-
koissairaanhoidon siirtämistä valtion hallintaan. Tätä ei voida pitää tarkoituksen-
mukaisena järjestelmässä, joka jo nyt huomattavasti kärsii kuntien, Kelan ja 
Raha-automaattiyhdistyksen erillisten rahoitusten aikaansaamasta monikanavai-
suudesta. Eduskunnan arviointihankkeen ohjausryhmän kansanedustajajäsenet 
nimesivät monikanavaisuuden terveydenhuollon suurimmaksi ongelmaksi kesällä 
2004.
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Vaativa erikoissairaanhoito ja yhteiset hankinnat muodostavat selkeitä ensivai-
heen tehtäviä hyvinvointipiirille. Kuten edellä on korostettu, piiristä tulisi kuiten-
kin kehittää vastuunkantaja ERV-alueen terveydellä mitatulle hyvinvoinnille. 
Niinpä terveydellä mitattu hyvinvointi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon vaikut-
tavuus tulisi ottaa Pohjoisessa hyvinvointipiirissä heti alusta lähtien työskentelyn 
keskeiseksi lähtökohdaksi. 

Pohjoiselle hyvinvointipiirille mahdollisia tehtäviä 

Seuraavaan on koottu yksityiskohtaisemmin Pohjoiselle hyvinvointipiirille mah-
dollisia tehtäviä. Ehdotus seuraa toimintamuotojen luokittelua, joka on esitetty 
Oulun yliopistollisen keskussairaalan (OYS) erityisvastuualueen raportissa ”Eri-
koissairaanhoidon yhteistyö ja työnjako Pohjois-Suomessa” (Oulu 3.3.2006 
s.19). Ehdotetut toimintamuodot suhteutetaan Pohjoisella ERV-alueella jo käyn-
nistettyihin yhteistyön muotoihin. 

Terveyden edistäminen sekä hoidon laadun ja vaikuttavuuden varmistaminen 

1) Tarkkaan aluejakoon esimerkiksi taajama-alueilla 3kmx3km ja haja-
asutusalueilla 15kmx15km ruutuihin perustuva terveyskehityksen seuran-
ta, syiden selvittäminen ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelu. Vertailu 
muiden ERV-alueiden vastaavien ruudukoiden kehitykseen. 

2) Nykyisten hoitojen kustannusvaikuttavuuden selvittäminen sekä niitä kor-
vaavien hoitojen systemaattinen etsintä. Arvio ennaltaehkäisevien toimien 
ja hoitotoimenpiteiden suhteellisesta vaikuttavuudesta.

3) Uusien hoitomuotojen kustannusvaikuttavuuden systemaattinen arviointi. 
Päätökset hyväksyttävistä hoidoista. Vaikuttavuuden arviointivastuun ja-
kaminen hoitotyypeittäin ERV-alueiden kesken. Työnjaon käytännön 
koordinoijana voisi olla vastikään Stakesin terveydenhuollon menetelmien 
arviointiyksikössä Finohtassa käynnistetty Hallittu-hanke. Hyvinvointipii-
reille – niistä ensimmäisenä pohjoiselle – annetaan erityinen valtion tut-
kimusmääräraha kokeellisiin hoitoihin ja niiden arviointiin.

OYS:n ERV-alueella on käynnistetty monia hankkeita liittyen tähän hyvinvointi-
piirin toiminnan kannalta keskeiseen tehtävään. Kohteina ovat olleet: tyypin 2 
diabeteksen ehkäisy ja hoito; savuton sairaala; käypähoito-ohjeiden juurruttami-
nen; lääkehoidon kehittäminen OYS ervan ja Rohdon (Lääkehoidon kehittämis-
keskus) yhteistyönä; osteoporoosin hoidon toteuttaminen; sekä infektioiden 
torjunnan perustason korottaminen.  



35

Hankintayhteistyö sekä kiinteistöjen käytön hallinta 

4) Lääkkeiden hankinnan kilpailuttaminen kuntien omistamiin hoitoyksiköi-
hin

5) Koko alueen väestöä palvelevan nettiapteekin perustaminen 
6) Hoitotarvikkeiden, muun kulutusmateriaali sekä laitteiden ja koneiden yh-

teishankinnat
7) Sairaaloiden ja muiden sairaanhoitopiirien ja kuntien omistamien hoito-

kiinteistöjen käytön kehittäminen 

Tässä hyvinvointipiirin selkeässä perustehtäväalueessa on edetty alueen sairaan-
hoitopiirien yhteistyönä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Materiaalipalve-
lujen hankintatoimiston ollessa toimeenpaneva yksikkö. Vuodesta 2005 alkaen 
yhteishankinnoissa olivat mukana kaikki alueen viisi sairaanhoitopiiriä. Aineiden 
ja tarvikkeiden kustannukset ovat noin 120 miljoonaa euroa. Tästä yksi kolmas-
osa on ollut lääkehankintoja. Anestesiatarvikkeiden, perushoidon materiaalin, 
diabetestarvikkeiden sekä EKG- elektrodien ja pastojen yhteishankinnoilla on 
onnistuttu OYS:n raportin mukaan alentamaan hintatasoa 4–12 %.

OYS-ervalla lääkkeiden yhteishankinta on toteutettu Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin apteekin kautta. Apteekki on toiminut yhteisesti hankittujen lääk-
keiden varastoijana ja jakelijana. Kunnat ja pienet sairaanhoitopiirit eivät ole 
olleet täysin tyytyväisiä lääkkeiden yhteishankintoihin. Tyytymättömyyttä on 
ollut apteekin perimään 20–25 % provisioon. KYS:n ervalla yhteisiä lääkehan-
kintoja on toteutettu ilman vastaavaa provisiota. Ratkaisu saattaisi olla tukkurina 
toimivan nettiapteekin perustaminen, joka toimisi yhteishankintoina hankittujen 
lääkkeiden jakelijana mutta myös jakelijana alueen apteekeille ja yksityisille 
henkilöille. Nettiapteekki ja kiinteistöjen hallinnan kehittäminen eivät ole olleet 
pohdintojen kohteina.

Hoitoprosessien ja toimintarakenteiden kehittäminen 

Lähtökohtaisesti hyvinvointipiirissä pyritään erottamaan tilaaminen ja tuottami-
nen. Tilaaja-tuottaja mallin toteuttaminen on varsin ongelmatonta, kun hankinnat 
tehdään OYS ervan ulkopuolelta eikä alueella ole hankinnan kanssa kilpailevaa 
tuotantoa. Haastavampi kysymys on sellaisen tuotannon organisointi, jota tarjoa-
vat alueen julkiset terveydenhuollon yksiköt. Kun tarkastellaan varsinkin nopeita 
toimenpiteitä edellyttävää tuotantoa harvaan asutulla alueella, tuotannon kilpailu-
tuksen edellytykset ovat varsin rajalliset. Ongelma kärjistyy edelleen, jos kysees-
sä on korkeatasoista osaamista vaativa tehtävä. Jos tilaajalla ei ole samaa 
ammattitaitoa kuin tuottajalla ja tuottaja ei katso olevansa vastuussa aiheuttamis-
taan kustannuksista, päädytään helposti hyvin epätarkoituksenmukaisiin ja kallii-
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siin ratkaisuihin. Niinpä vakuutuspohjainen toiminta on terveydenhuollossa ylei-
sesti osoittautunut kalliiksi ja resurssien tuhlailevaan käyttöön johtavaksi ratkai-
suksi, vaikka kuten Yhdysvalloissa ostoja tekevällä vakuutusyhtiöllä olisi 
asiantunteva hoitojen kustannuksia tarkkaileva yksikkö. 

On tarkoituksenmukaista, että Pohjoinen hyvinvointipiiri koordinoi varsinkin 
korkeaa osaamista ja nopeaa toimintaa edellyttävää tuotantoa alueellaan. Tarkoi-
tuksenmukaista on rakentaa alueellinen toiminta näissä suhteissa yhteisesti ja 
tehtäviä jakaen. Myös kustannusten valvonta on mielekästä hoitaa yhteistoimin-
nassa. On myös tärkeää, että OYS-ervalla ovat käytössä yhteensopivat standardit 
ainakin sähköisessä terveydenhuollossa ja laskutuksessa jo ennen HE 253/2006:n 
mukaista Kelan kansallista arkistoa. 

8) Saumattomien hoitoketjujen rakentaminen ensi- ja tehohoitoon.  
9) Alueellisesta työnjaosta sopiminen erityistä osaamista vaativissa hoidois-

sa.
10) Valmiussuunnittelu
11)  Hoitohenkilökunnan ja potilaiden yhteinen sähköinen asiakirjajärjestel-

mä- pilotti ja siihen yhdennetty ERV-alueen kattava puhelinpalvelu
12) DRG-laskutuksen juurruttaminen, sähköinen kuvien arkistointi ja siihen 

liittyvä kuvantamisen kehittäminen osana sähköisen asiankirjajärjestel-
män kehittämistä. 

OYS-ervalla on ollut käynnissä ensihoidon kehittämisprojekti. Projektilla on täh-
dätty hätäkeskusten ja sairaankuljetusten ohjeistuksen yhtenäistämiseen sekä 
hoidon kiireellisyyden määrittelyn yhtenäistämiseen. Tehohoitopotilaan saumat-
toman hoitoketjun rakentamisen projektissa pyrkimyksenä on ollut mm. keskittää 
erityisosaamista ja kalliita laitteita vaativat tehohoidon tutkimukset ja hoidot 
OYS:in. Hengityshalvauspotilaiden hoitokäytännön yhtenäistämisellä on tähdätty 
erityisesti teho-osastolla vietetyn ajan lyhentämiseen. Neljän sairaanhoitopiirin 
kesken on toteutettu tehohoidon professuuri. Jatkohoidon järjestelyt ovat vieneet 
suhteettoman paljon aikaa lääkäreiltä ja muulta hoitohenkilökunnalta. Myös psy-
kiatriselle hoidolle on kehitetty yhtenäistä hoitokäytäntöä. ERV-alueella on myös 
kehitetty selainpohjaista ratkaisua suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin va-
rautumiseksi. 

Ortopedia ja sydänkirurgia ovat olleet tärkeitä työnjaollisia kysymyksiä ERV-
alueella. Alueella on kehitetty ratkaisuja, missä leikkausten keskittämisen ase-
masta on käytetty alueen sairaaloissa kiertäviä kirurgeja. Vuoden 2005 loppuun 
saakka Oulun yliopistosairaalaan keskitettiin sydänpotilaiden varjoainekuvaukset
ja pallolaajennukset. Vuoden 2006 alusta perustettiin Kainuun, Lapin ja Länsi-
Pohjan keskussairaaloihin sepelvaltimokuvaus- ja toimenpidelaboratoriot. Tämän 
seurauksena on kardiologien työhön saanti helpottunut. Näin on kyetty vastaa-
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maan hoitotakuun mukaisiin vaatimuksiin ja suuren vaaran potilaille on voitu 
tehdä varjoainekuvaukset hyvän hoidon vaikuttavuuden kannalta tärkeässä 2–3 
vuorokaudessa. ERV-alueen kattava sähköinen kuvien siirto ja laboratoriotulos-
ten käsittely tukevat tällaisia ratkaisuja. Toimitilojen ja henkilökunnan mielek-
kään käytön kannalta on olennaista, että palvelujen tuleva volyymi voidaan 
ennakoida. 

Suuri ongelma niin OYS-ervalla kuin yleisestikin Suomessa ovat useat erilaiset 
ja eri toimittajien tekemät ohjelmistot potilastietojen ja muun yksiköiden tarvit-
seman tiedon käsittelemiseksi. Presidentti allekirjoitti 9.2.2007 lain, jolla perus-
tettiin Kelan ylläpitämä sähköisten potilastietojen arkisto. Kelan arkiston ja jo 
olemassa olevien alueellisten ratkaisujen suhde on melko epäselvä. OYS:n erva -
raportissa esitetään lain kanssa yhteensopiva ratkaisu, missä Meditieto Oy tuottaa 
alueellisen aktiiviarkiston, josta tiedot siirretään valtakunnalliseen passiiviarkis-
toon. Kelan passiiviarkisto muuttuisi lain edellyttämäksi aktiiviarkistoksi 3–4 
vuoden kuluttua. 

Mainitun lain 19§:ssä säädetään potilaan katseluyhteydestä asiakastietoihinsa. 
Lain mukaan potilaalla tulee olla henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa hän-
tä koskevat potilastiedot. Lisäksi täysi-ikäiselle potilaalle on lain mukaan annet-
tava hänen antamiaan suostumuksia koskevat tiedot, häntä koskevien tietojen 
luovutuksia koskevat lokitiedot, potilasasiakirjojen hakutiedot, lääkemääräystie-
dot ja hoito-ohjeet. Jos hoitohenkilökuntaan kuuluvalla ei ole erityistä potilaan 
terveyteen, hoitoon tai kolmannen osapuolen etuihin liittyvää syytä evätä tätä, 
myös lähetteet, yhteenvedot annetusta hoidosta, hoidon loppulausunnot, laborato-
riotulokset sekä lääkärintodistukset ja -lausunnot kuuluvat tietoihin, jotka poti-
laalla on oikeus saada. Potilaalle voidaan lain mukaan antaa sähköisen 
katseluyhteyden avulla myös ajanvaraustiedot sekä kuvantamistulokset ja muut 
vastaavat tutkimustulokset. Viimeksi mainitut tiedot ovat olleet keskeisiä mm. 
Tanskassa valtakunnallisesti menestyksellisesti käyttöönotetussa ammattilaisten 
ja asiakkaiden yhteisessä portaalissa. 

On olemassa suuri uhka, että kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin käyttöön-
otossa lain 19§ saattaa jäädä toissijaiseen asemaan sen suuresta periaatteellisesta 
ja käytännöllisestä merkityksestä huolimatta. Yksi selkeä havainto eduskunnan 
”terveydenhuollon tulevaisuudet” -hankkeessa oli, että terveydenhuollossa on 
käynnissä suuri murros, missä potilaan rooli muuttuu yhä selkeämmin ”hoito-
myönteisestä” passiivisesta kohteesta aktiiviseksi hoitoon osallistujaksi. Olisi 
tärkeää, että potilaan aktiivista osallistumista hoitoonsa sähköisten asiakirjojen 
välityksellä kokeillaan erityisesti alueilla, joilla hoitohenkilökunnan välinen tie-
tojen vaihto on jo onnistuttu varsin hyvin organisoimaan. OYS:n ervan jo varsin 
toimivaa sähköistä potilasasiakirjajärjestelmää tulisi käyttää asiakkaan katseluyh-
teyden kokeiluun. Myös erilaiset potilaiden tavat antaa suostumuksia hoitoihin 
voisivat olla kokeilun kohteena. Kokeilusta pitäisi sopia valtakunnallista kehitys-
työtä palvelevana hankkeena ja sen pitäisi saada valtion rahoitus.
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Hoitoresurssien ja osaamisen hallinta 

13) Seikkaperäinen ”kartta” kaikista ERV-alueella ja relevanteista alueen ul-
kopuolella toimivista yksityisistä ja julkisista palvelujen tuottajista sekä 
niiden osaamispotentiaalista 

14) ERV-alueen yhteisen täydennyskoulutuksen järjestäminen ja henkilö-
kunnan työharjoittelun sekä työkierron organisointi 

15) Kansainvälinen yhteistyö ja täydentävän osaamisen hankinta ulkomailta 

Hyvinvointipiiriratkaisun sekä yleisemmin tilaaja/tuottaja -mallin yksi keskeinen 
piirre on, että se asettaa eri palvelujen tarjoajat tasa-arvoisempaan asemaan. Jotta 
malli toimisi, on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että tunnetaan hyvin alueella 
vaikuttavat palvelujen tarjoajat. Vaativampien palvelujen osalta kyse on myös 
toisissa miljoonapiireissä ja ulkomailla toimivista tarjoajista. Yksi hyvinvointipii-
rin tärkeä tehtävä voisi olla seikkaperäisesti ja ”kartalle sijoittaen” tunnistaa vaih-
toehtoiset palvelujen tarjoajat, niiden käyttämän työvoiman työlleen asettamat 
erityisvaatimukset ja työvoiman pätevyys. 

Yksityisistä palvelutuottajista merkittävin ERV-alueella on Coronaria Oy, jossa 
työskentelee noin 60 lääkäriä. Toinen merkittävä yksityinen palvelujen tuottaja 
on Oulun diakonissalaitos. Coronaria pitää monien muiden yksityisten palvelu-
tarjoajien tapaan erityisenä vahvuutenaan joustavuutta hoitohenkilökunnan työ-
ehdoissa. Etuna pidetään myös hyvää kollegiaalista työskentelyilmapiiriä, missä 
vanhemmat kollegat tukevat nuorempiaan. Yritys on erityisesti panostanut kon-
sultaatiotoimintaan. Yritys katsoo olevansa kykenevä hoitamaan yhtä 10 000–
40 000 hengen terveysaluetta terveys- ja sosiaalipiirissä. Tästä sillä on kokemusta 
Kuhmo-Sotkamo -terveysalueelta kuten myös Kuusamo-Posio -alueelta. Yrityk-
sen toimitusjohtajan mukaan sen saama korvaus terveysalueen hoidosta voitaisiin 
liittää myös osittain terveyden edistymiseen sen vastuulla olevalla terveysalueel-
la. Vertailua voitaisiin tehdä saman sosiaali- ja terveyspiirin toiseen terveysaluee-
seen, jota hoidetaan julkisena palveluna.

Hyvinvointipiirin hallinnon alustavaa luonnostelua 

Seuraavaan on luonnosteltu hyvinvointipiirin hallintomalli lähinnä lähtien Poh-
joisen hyvinvointipiirin olosuhteista. Mallilla on kolme päälähtökohtaa:  

- alueen keskeisten poliitikkojen toimiminen hyvinvointipiirin ammatilli-
sesti pätevän hallituksen valitsijoina valtuustossa; 

- alueellisesti mahdollisimman tasapuolinen ja arvovaltainen valtuusto sekä 
- hallituksen toiminnan arviointi ja seuranta terveysindikaattoreiden avulla.
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Hyvinvointipiirin valtuusto ja sen valintaperiaate 

Hyvinvointipiirin valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa varsinaisiin koko-
uksiin. Kevätkokouksessa valtuusto valitsee hyvinvointipiirin johtokunnan. 
Syyskokouksessa valtuusto saa johtokunnalta kertomuksen siitä, kuinka toiminta 
on vastannut edellisenä vuonna valtuuston hyväksymiä toimintaperiaatteita. Val-
tuuston keskeinen, tärkeydessään hallituksen valintaan rinnastuva tehtävä on 
syyskokouksessa hyväksyä hyvinvointipiirin palvelusuunnitelma seuraavalle 
vuodelle. Erityisesti palvelusuunnitelmaan liittyen järjestetään tarvittaessa val-
tuuston ylimääräisiä kokouksia.  

Valtuuston päätösvaltaisuus edellyttää, että läsnä on vähintään 2/3 valtuuston 
jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varajäsenistään.  

Hyvinvointipiirin valtuuston tulisi olla koko miljoonapiirin poliittisesti arvoval-
taisin elin. Vaikka hyvinvointipiiri rajoittaisi toimintansa vain terveys- ja sosiaa-
lisektoriin, tämä lähtökohta on erittäin perusteltu. Muodostavathan sosiaali- ja 
terveystoimi keskimäärin noin 60 % Pohjoisen ERV-alueen kuntien menoista. 
Jotta hyvinvointipiirin valtuusto olisi mahdollisimman arvovaltainen ja edustava, 
puolueen edustajan/edustajien ja heidän varaedustajiensa tulisi olla eniten kun-
nallis- tai aluevaaleissa ääniä saaneita henkilöitä.

Nykyisen käytännön suurena heikkoutena voi pitää sitä, että puolueet nimeävät 
sairaanhoitopiirien johtoelimiin kakkosketjun poliitikkoja. Nykyisin on monesti 
ajauduttu siihen vääristyneeseen tilanteeseen, missä johtoelimissä olevat pitävät 
erikoissairaanhoidon saamaa panostusta poliittisena meriittinään. Nopeasti nou-
sevien erikoissairaanhoidon kustannusten ja jatkuvasti kasvavien priorisointitar-
peiden olosuhteissa alueen kokonaisedun pitäisi olla entistä paljon määrätietoi-
semmin päätösten lähtökohtana. Ennen kaikkea erikoissairaanhoidon, perus-
terveydenhuollon sekä vanhustenhuollon ja muun sosiaalitoimen tarpeet pitäisi 
ottaa tasapainoisesti huomioon. Ratkaisuihin vaikuttaa toki myös se, kuinka pal-
jon kunta/aluekunta on valmis yhteensä panostamaan näihin tarkoituksiin. Siihen 
puolestaan vaikuttaa hoitojen vaikuttavuuden arviointi.  

Lähtien hyvinvointipiirin valtuuston tärkeydestä on tärkeää, että se mahdolli-
simman tasapuolisesti edustaa hyvinvointipiirin terveys- ja sosiaalialueita ja niis-
sä vaikuttavien puolueiden voimasuhteita. Liitteessä on esitetty ratkaisumalli, 
joka varsin hyvin näyttäisi vastaavan näihin haasteisiin Pohjoisen hyvinvointipii-
rin alueella. 

Hyvinvointipiirin hallitus 

Hyvinvointipiirin hallitus on sen keskeinen toimeenpaneva elin. Sen koko voisi 
olla 8–12 henkeä. Liittyen hyvinvointipiirin kahteen keskeiseen tehtävään sillä 
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tulisi olla ainakin kaksi jaosta: Ostojen ja hoitojen organisoinnin jaosto sekä Hy-
vinvoinnin edistämisen ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin jaosto. Näillä jaos-
toilla tulisi olla tarpeellisessa määrin avustavaa henkilökuntaa. Erilliset jaostot 
ovat tarpeen, jotta ”käytännöllinen” ostotoiminta ei nouse liian hallitsevaksi. Hal-
litukseen tulisi valita henkilöitä, jotka ryhmänä mahdollisimman hyvin vastaavat 
neljään haasteeseen: 

1) Hyvinvointipiirin alueen kansalaisten luottamus. 
2) Hyvä käsitys kansalaisten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, hyvin-

voinnin mittaamisen menetelmistä sekä hoitojen kustannusvaikuttavuuden
arvioinnista.

3) Korkeatasoinen ammattitaito tarvikkeiden ja hoitojen tilaamisessa ja jär-
jestämisessä.

4) Yhteistyökyky valtakunnallisten, EU:n laajuisten ja maailmanlaajuisten 
terveysongelmien ratkaisemiseksi 

Jotta hyvinvointipiiri todella toimisi tavoitellulla tavalla, hallituksen tulee muo-
dostua hoitojen järjestämisen ja terveytenä ilmenevän hyvinvoinnin ammattilai-
sista. Heidän työtään ohjaa valtuuston hyväksymä palvelusuunnitelma, joka 
mahdollisimman yksikäsitteisillä indikaattoreilla määrittelee toiminnan tavoit-
teet. Indikaattoreita voivat olla esimerkiksi kehitys kuolleisuuden perusteella las-
ketussa odotettavissa olevassa eliniässä, nimettyjen terveyshaittojen määrä ja 
muutokset väestön kokemassa terveydentilassa. Palvelusuunnitelmassa asetetaan 
myös yksityiskohtaisia tavoitteita kustannusten kehitykselle eri hoidoissa ja kus-
tannusten jakautumiselle eri alueiden kesken. Näin valtuusto ottaa vastuuta myös 
kustannusten jaosta ja priorisoinnista eri hoitojen kesken. Vaikka hallituksen tu-
lee nauttia valtuuston luottamusta, hallitukseen ei tule valita eri alueiden etujen 
valvojia. Vain palvelusuunnitelman tavoitteiden ja niiden toteutumisen indikaat-
toreiden tulee ohjata hallituksen toimintaa. Toimimalla vain indikaattoreiden pe-
rusteella voidaan vähentää muuten helposti kärjistyviä alueiden välisiä intressi-
ristiriitoja.

On erityisen tärkeää, että hallitukseen valitaan henkilöitä, mielellään jopa voi-
makkaita persoonia, jotka korostavat hyvinvointinäkökulmaa. Muussa tapaukses-
sa erikoissairaanhoidon järjestäminen sekä tarvikkeiden ja palvelujen hankinta-
toiminta saavat helposti käytännössä yliotteen piirin toiminnassa. Voi kuitenkin 
olla eduksi, että johtokunnassa on joku, jolla on ostamisen ammattitaito riippu-
matta siitä, millä alalla tämä on hankittu.
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Liite

Osmo Kuusi   

Ehdotus hyvinvointipiirin valtuuston valintatavaksi 

Paikat valtuustossa 

Jokainen vähintään 20000 hengen sosiaali- ja terveysalue saa paikkoja hyvin-
vointipiirin valtuustoon. Paikkajako seuraa 20000 hengen ryhminä terveys- ja 
sosiaalipiirien väkilukua. Lähtökohtana paikkajaolle on piirille tavoiteltu 20 000–
150 000 koko. Tästä periaatteesta seuraa, että 150 000 suurempi alue saa väki-
lukunsa nähden muita vähemmän paikkoja valtuustoon. 

alle 30 000 1 paikka 
30 000 – 50 000  2 paikkaa 
50 000 – 70 000 3 paikkaa 
70 000 – 90 000 4 paikkaa 
90 000 – 110 000 5 paikkaa 
110 000 – 130 000 6 paikkaa 
130 000 – 160 000 7 paikkaa 
160 000 – 190 000 8 paikkaa 
190 000 – 220 000 9 paikkaa 
yli 220 000 10 paikkaa 

Valtuuston valintatapa 

Lähtien hyvinvointipiirin valtuuston tärkeydestä on tärkeää, että se mahdolli-
simman tasapuolisesti edustaa hyvinvointipiirin terveys- ja sosiaalialueita ja niis-
sä vaikuttavien puolueiden voimasuhteita. Seuraavassa esitetään ratkaisumalli, 
joka varsin hyvin näyttäisi vastaavan näihin haasteisiin Pohjoisen hyvinvointipii-
rin alueella. 

Paikkojen jakautuminen puolueittain seuraa edellisten kunnallisvaalien tai Kai-
nuun mallin kaltaisissa ratkaisuissa aluevaltuuston vaalien yhteisäänimääriä. 
Aluksi lasketaan kaikki hyvinvointipiirin alueella eri puolueille annetut äänet. 
Kokonaispaikkaluku valtuustossa puolueittain määräytyy eduskuntavaalien las-
kentatavan mukaisesti. Eli puolueiden vertailuluvut ovat 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 jne. 
äänimäärästä.
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Alueittain puolueiden edustajat määräytyvät seuraavasti:

1) Kunkin sosiaali- ja terveyspiirin alueella lasketaan kokonaisäänimäärä 
puolueittain.

2) Lasketaan eri puolueiden äänimäärät osuuksina kunkin sosiaali- ja terve-
yspiirin äänimäärästä. 

3) Vertaillaan saman puolueen eri sosiaali- ja terveyspiirissä saamia ääni-
osuuksia. Puolueen paikkojen jako piirien välillä riippuu eduskuntavaalin 
laskentakaavan mukaisesti ääniosuuksista. 

4) Paikkojen jako aloitetaan koko hyvinvointipiirin suurimmasta puolueesta. 
Jaetut paikat poistetaan jaossa olevista paikoista piirissä. Puolue voi saada 
paikkoja vain piireistä, joilla on edelleen jakamattomia paikkoja. 

Neljää edellä esitettyä periaatetta voi pitää tarkoituksenmukaisen jaon kannalta 
välttämättöminä. Suurimmasta puolueesta aloittamisen jälkeen on esitettävissä 
monia varsin tasavahvoja jakoperiaatteita.

Havainnollistan vaihtoehtoisia jakoperiaatteita esimerkillä hyvinvointipiiristä,
joka muodostuu neljästä sosiaali- ja terveyspiiristä. Piirissä 1 on 20 000 asukasta 
eli se saa yhden paikan valtuustoon. Piirissä 2 on 40 000 asukasta eli se saa kaksi 
paikkaa valtuustoon. Piirissä 3 on 80 000 asukasta eli se saa neljä paikkaa. Piiris-
sä 4 on 160 000 asukasta eli se saa seitsemän paikkaa valtuustoon. Piirit vastaa-
vat neljää perustyyppiä piirejä, joita saattaa muodostua Pohjoiseen hyvinvointi-
piiriin. Oulunkaarelle on muodostumassa piiriä 1 muistuttava terveyspiiri. 
Raahen seutu muodostaa piiriä 2 muistuttavan piirin. Kainuu on selvä esimerkki 
piiristä 3 ja Oulun seutu piiristä 4. 

Oletetaan, että vaaleihin osallistuvat puolueet A, B, C ja D, jotka saavat alueittain 
taulussa 1 mainitut äänimäärät. Äänimäärät ovat kuvitteellisia, mutta äänien ja-
kautumisessa eri kokoisiin sosiaali- ja terveyspiireihin puolueella A on yhteisiä 
piirteitä Keskustan kanssa, B:llä Kokoomuksen ja SDP:n kanssa, puolueella C 
vasemmistoliiton sekä puolueella D vihreiden. 

Taulussa 1 on esitetty paikkojen jako puolueittain ja alueittain periaatteella, mis-
sä puolueille jaetaan paikat paikkoja saaneiden suuruusjärjestyksessä. Jaossa käy-
tetyt vertailuluvut ovat promilleja piirissä saaduista äänistä. 
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Taulu 1: Paikkojen jako puolueiden suuruusjärjestyksessä 

 Paikkoja
piirissä 

Puolue A Puolue B Puolue C Puolue D 

Piiri 1   1 12 000 1   3000    4000   1000  
Piiri 2  2 19 000 2   5000  11000   5000  
Piiri 3  4 32 000 2 20000 1 20000 1  7000  
Piiri 4  7 30 000  61000 3 39000 2 30000 2 
Ääniä
yhteensä

 93000  90000  74000  43000  

Paikkoja
yhteensä

14 5  4  3  2  

Suurimman puolueen A ääniosuus ja vertailuluku piirissä 1 on 600, piirissä 
2: 475, piirissä 3: 400, piirissä 4: 188. Lähtien periaatteella ”suurin puolue ensin” 
suhdelukujen perusteella puolue A saa piirin 1 ainoan paikan (suhdeluku 600), se 
saa myös piirin 2 molemmat paikat (suhdeluvut 475 ja 238). Lisäksi se saa kaksi 
paikkaa piiristä 3 (suhdeluku 400 ja 200). Se jää ilman paikkaa piirissä 4 (suhde-
luku 188). 

Puolueen B osalta tarkastelun kohteena ovat enää piirit 3 ja 4, koska kahden pie-
nemmän piirin paikat on jo jaettu. Suhdeluku piirissä 3 on 250 ja piirissä 4: 380. 
Se saa yhden paikan piiristä 3 (suhdeluku 250) ja kolme paikkaa piiristä 4 (suh-
deluvut 380, 190 ja 127).  

Puolue C:lläkin on mahdollisuus saada paikkoja piireistä 3 ja 4. Sen suhdeluku 
piirissä 3 on 250 ja piirissä 4: 244. Se saa ainoan jäljellä olevan paikan piiristä 3 
ja lisäksi kaksi paikkaa piiristä 4. Puolue D saa kaksi paikkaansa piiristä 4. 

Esimerkin tapauksessa päädytään samaan jakoon, jos paikkojen jako puolueittain 
ja alueittain tehdään seuraavalla toimintaperiaatteella: Ensin jaetaan paikat suu-
rimmalle puolueelle, sitten pienimmälle, sitten toiseksi suurin ja lopuksi toiseksi 
pienin. Ratkaiseva tämän tuloksen kannalta on puolue D, jonka edustajat uudesta 
jaosta huolimatta pysyvät alueellisesti samana. Näin on, koska piirin neljä kah-
den paikan suhdeluvut (186 ja 93) ovat puolueelle korkeammat kuin piirin 3 (88). 

Tulosta voi kuitenkin pitää ongelmallisena erityisesti piirien 2 ja 4 osilta. Luon-
tevampaan tulokseen päästään, jos aluksi jaetaan puolueiden suuruusjärjestykses-
sä puolet paikoista ja parittomien määrässä ensin pienempi osuus (esimerkiksi 5 
edustajan tapauksessa 2). Tämän jälkeen jaetaan loput paikat lähtien pienimmästä 
puolueesta ja edeten suurimpaan. Tällä toimintaperiaatteella jaoksi muodostuu 
taulussa 2 esitetty.
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Koska olen valmis suosittelemaan em. ratkaisumallia, kutsun sitä yksinkertaisesti 
”Kuusen jakoperiaatteeksi”. Totean kuitenkin, että en ole laajasti tutustunut eri-
laisia äänestysmalleja koskevaan kirjallisuuteen. Jos joku muu on esittänyt aikai-
semmin saman tai siitä vain marginaalisesti poikkeavan mallin, käytettäköön 
mieluummin hänen nimeään. Näin on perusteltua menetellä, vaikka olen päätynyt 
malliin omien pohdintojeni tuloksena. 

Malli sopii käsitykseni mukaan erityisen hyvin Pohjoisen hyvinvointipiirin toi-
minnan demokraattiseen ohjaukseen. Se ottaa samanaikaisesti huomioon alueelle 
mahdollisesti muodostuvien sosiaali- ja terveyspiirien suuret kokoerot sekä erot 
puolueiden kokonaiskannatuksessa ja alueellisessa kannatuksessa. ”Kuusen jako-
periaatteella” valittu valtuusto edustaa tasapuolisesti hyvinvointipiirin eri osia ja 
poliittisia voimasuhteita niissä. Malli saattaisi sopia myös Kainuun mallin mu-
kaisten aluekuntien ja niiden jäsenkuntien suhteiden määrittelyyn. 

Taulu 2  Paikkojen jako esimerkissä ”Kuusen jakoperiaatteella” 

 Paikkoja
piirissä 

Puolue A Puolue B Puolue C Puolue D 

Piiri 1   1 12 000 1   3000    4000   1000  
Piiri 2  2 19 000 1   5000  11000 1  5000  
Piiri 3  4 32 000 2 20000 1 20000 1  7000  
Piiri 4  7 30 000 1 61000 3 39000 1 30000 2 
Ääniä
yhteensä

 93000  90000  74000  43000  

Paikkoja
yhteensä

14 5  4  3  2  

Puolueelle A tulee ensimmäisessä jaossa paikat piireistä 1 ja 2. Puolue B saa täs-
sä vaiheessa paikan piireistä 3 ja 4. Puolue C saa paikan piiristä 2 (vertailuluku 
275, piiri 4: 250). Puolue D saa ensimmäisen paikkaansa piiristä 4.

Loppujen paikkojen jaossa puolue D saa ensin lisäpaikan piiristä 4. Puolue C saa 
loput paikkansa piireistä 3 ja 4. Puolue B saa molemmat lisäpaikkansa piireistä 4. 
Loput paikat eli kaksi paikkaa piiristä 3 ja yksi paikka piiristä 4 menevät puolu-
eelle A.

Todettakoon, että esimerkin tapauksessa tuloksena on sama valinta, vaikka parit-
tomat tapaukset tulkittaisiin toisin (esimerkiksi 5 paikkaa saanut saisi valita ensin 
3). Parittomuuden merkitys myös vähenee mitä suuremmasta joukosta on kyse. 
Pohjoisen miljoonapiirin valtuuston koko olisi noin 40 henkeä.  
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Kuten sanottua muodostunutta jakoa voi pitää luontevampana kuin taulussa 1 
esitettyä. Esimerkin tapauksessa paikat jakautuvat lähes samaan tapaan kuin 
eduskuntavaaleissa myös terveys- ja sosiaalipiireissä.  

Yksi kohta taulun 2 jaossa olisi ehkä ollut luonteva myös toisessa muodossa. Ei 
ole aivan luontevaa, että puolue D saa molemmat paikkansa piiristä 4. Pienehköl-
lä muutoksella (yli 1500 äänen vähennys) puolueen C äänimäärässä piirissä 2, 
piirin toinen paikka olisikin joutunut suhteellisesti korkean ääniosuuden kunnas-
sa saaneelle puolueelle D, vaikka sen absoluuttinen äänimäärä olisi tällöinkin 
ollut selvästi puolueen C ääniosuutta pienempi. Tätä voi pitää hyvänä ratkaisuna 
puolueen D alueellisen edustamisen kannalta, vaikka toki samalla puolueen C 
alueellinen edustavuus heikkenisi. 
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