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Väestöstä vastaaminen on velvoite 
• Suomessa on asumispohjainen sote-perusratkaisu 

• Perustoimijoina ovat peruskunnat ja sairaanhoitopiirit; 
järjestämisvastuun jakautuminen on nykyisin näiden välillä jkv 
epäselvää (johtuu osin järjestämisvastuu-käsitteen epätarkkuudesta) 

• Shp:n pitää huolehtia siitä, että palvelut muodostavat toiminnallisen 
kokonaisuuden 

• Kuntien/terveyskeskusten velvoitteiden määrittely on tällä hetkellä 
kahden eri ajalta peräisin olevan lainsäädännön välimaastossa, 
kuitenkin väestön terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden 
seuraaminen on kunnan vastuulla; palvelut pitää suunnitella tämän 
tiedon pohjalta 

• Järjestämissuunnitelmassa pitää kuvata, kuinka tämä oikein tapahtuu 



Terveydenhuoltolain 10 § 

• Palvelujen saavutettavuus ja yhdenvertainen saatavuus  

• Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä 
terveydenhuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin 
kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asukkaiden hyvinvointi, 
potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila sekä niihin 
vaikuttavien tekijöiden seurannan perusteella lääketieteellisesti, 
hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti arvioitu perusteltu 
tarve edellyttävät.  

 



Terveydenhuoltolain 12 § 
• 12 § 

• Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa 

• Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä 
niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa 
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten 
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä 
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, 
minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava 
laajempi hyvinvointikertomus.  



Pohjois-Savon järjestämissuunnitelma 2013-2014 

• Tehty hankalassa sote-uudistuksen saumatilanteessa; siksi pääpaino 
on kehittämisen suuntien määrittämisessä ja tulevaisuudessa edessä 
oleva rajojen poistuminen ja integraatio huomioon ottaen 

• Taustatiedoksi tehtiin laaja pääosin Sotkanetiin perustuva alueen 
kuntien vertailu neljässä eri vertailusetissä 
(keskussairaalapaikkakunnat, ”aluesairaalapaikkakunnat”, 
kehyskunnat, maaseutumaiset kunnat) 

• Sotkanet on kehys, jossa esitetään saatavuudeltaan helpoksi 
tarkoitetussa muodossa sote-alaan liittyviä valtakunnan virallisen 
tilaston tietoja sekä valikoituja muita tietoja kuntapohjaisesti. 



Sotkanet ja muut valmiit tiedon lähteet 
• Sotkanet on kehittynyt varsin luotettavaksi alkuvuosien tasolta 

• Tiedot perustuvat erilaisiin rekistereihin, kuntien ja palveluntuottajien 
toiminta- ja talouskertomuksiin, sekä joiltakin osilta 
erillistutkimuksiin, jotka eivät aina kata kaikkia kuntia 

• Viime kädessä luotettavuus riippuu kunkin rekisterin ja tiedonkeruun 
luotettavuudesta ja käsitteellisesti selkeydestä 

• Suuri puute on ollut viime aikoihin asti terveydenhuollon avohoidon 
tietojen puuttuminen tai perustuminen Avo-HILMOn asteittaiseen 
sisäänajoon 

• Mielenkiintoisimmat väestöä kuvaavat tiedot taitavat löytyä 
sosiaalisten ongelmien, lastensuojelun aloilta 



Millaista tietoa Pohjois-Savolle tehdyt vertailut 
tuottivat? 

• Kunnat ovat omissa vertailuryhmissään omaleimaisia; silti oman ryhmän 
tausta auttaa hahmottamaan erityispiirteitä 

• Esim. aluesairaalapaikkakunnat yleisesti vanhoja teollisuuspaikkakuntia 
omaleimaisine ongelmineen 

• Maaseutukuntien välillä on suuria eroja väestörakenteessa; Itä-Suomi on 
muuttotappioiden aluetta; valikoiva muuttoliike sopii selittämään suuren 
osan merkittävistä eroista – mitä tästä pitää päätellä ja millaisista 
päätelmistä on syytä pidättäytyä? 

• Terveyskeskussairaalakapasiteetista saatiin tärkeää analyysia, samoin 
vanhuspalveluiden rakenteista 

• Aikasarjat olisivat mielenkiintoisia; kuntaliitokset tekevät analyysit työläiksi 



Millaista tietoa ei saa – vaikka pitäisi olla? 
• Perusterveydenhuollon vastuulla todellisuudessa oleva väestö (pl 

työterveyshuollon avosairaanhoito) 

• Pitkäaikaissairauksia kuvaava sellainen tieto, joka loisi pohjan uutena 
aaltona sovellettavalle potilaiden / asiakkaiden segmentoinnille 

• Hoitopolkujen toimintaa ja työnjakoa kuvaava tieto pitäisi kaivaa 
työläillä tavoilla erikseen 

• Tietosuojasäädökset ja –viranomaiset eivät salli luontevia tietojen 
kokoamisia ilman erillissuostumuksia 

• Onko lainsäädännössä määritellyille terveystilan ja palveluiden 
tarpeen tietojen hankkimiselle riittävä pohja? Onko kunta sopiva 
perusyksikkö tulevaisuudessa tiedon yksikköpohjaksi? 


