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Pohjosenperä, Timo & Kotavaara, Ossi & Nivala, Aleksi, Reducing CO2-emissions
of social and health care services in Northern Ostrobothnia through accessibility
and logistics. Insights from SOLOGS project
University of Oulu, Oulu Business School, Faculty of Science, Kerttu Saalasti institute
Acta Univ. Oul. F 17, 2020
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This report presents the result of SOLOGS-project (Low carbon logistics in local social and health
care services) that was carried between May 2018 and September 2020. The project aims to
develop carbon efficiency of social and healthcare service network by bringing new knowledge
about reasonable service locations and efficient patient and material logistics. As subtasks, the
project develops the entity of social and healthcare services in Northern Ostrobothnia region from
the viewpoints of customer accessibility, market potential and logistics service network. New
solutions for thin material flows within long distances are sought through transport integration.
Also, the project develops opportunities for geographically mobile services in the region.

The project supports Northern Ostrobothnia’s aims in energy efficiency and carbon neutrality.
Methodologically both interviews and focus-group discussions as well as location based
geographic information systems (GIS) based network analysis are used in finding the new
solutions.

The results show that the health centres in the region are optimally located. Thus, the
accessibility can be enhanced for the most part by adding more service points or developing public
transport system. Both carbon dioxide emissions and costs can be reduced in health care material
logistics through centralized and coordinated warehouse and delivery system. Mobile services can
offer environmental efficiency. Even better efficiency in accessibility and carbon dioxide
emissions could potentially be gained by offering some special health care services in the selected
health centres in the region. Overall carbon dioxide emissions can be reduced by managing health
services more accessible and ensuring smooth flow of the material deliveries.

Keywords: GIS, health care, logistics, mobile services
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Tiivistelmä

Tässä raportissa esitellään 1.3.2018-30.9.2020 toteutetun SOLOGS-projektin (Vähähiilinen
SOTE-lähipalvelulogistiikka) keskeiset tulokset. Hankkeessa tavoitellaan nykyistä vähähiilisem-
pää SOTE-lähipalveluverkkoa tuomalla päätöksenteon tueksi tutkimukseen perustuvaa tietoa
palvelujen järkevästä sijainnista ja tehokkaasta henkilö- ja materiaalilogistiikasta.

Projektin osakokonaisuuksina kehitetään Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluja
asiakkaiden saavutettavuuden, asiakas- ja markkinapotentiaalin sekä palveluverkon logistiikan
tehokkuuden näkökulmista. Pitkien etäisyyksien ohuiden materiaalivirtojen logistiikan tehosta-
miseen tuotetaan ratkaisumalleja erityisesti kuljetusten integroitavuuden kautta. Lisäksi hank-
keessa selvitetään, kuinka liikkuvat lähipalvelut voisivat tehostaa ja parantaa harvaan asuttujen
alueiden palvelutuotantoa.

Hankkeen tavoite tukee olennaisesti Pohjois-Pohjanmaan pyrkimyksiä kohti energiatehokasta
ja vähähiilistä maakuntaa. Hankkeessa hyödynnettiin fokusryhmä- ja asiantuntijahaastatteluita,
sote-palvelu- ja väestöpaikkatietokantoja sekä paikkatietoperusteista (GIS) saavutettavuusanaly-
tiikkaa.

Tuloksena havaittiin Pohjois-Pohjanmaan terveysasemien sijaitsevan kokonaissaavutettavuu-
den näkökulmasta optimaalisilla paikoilla. Saavutettavuuteen voidaan vaikuttaa lähinnä palvelu-
paikkojen lukumäärällä ja joukkoliikenneyhteyksiä kehittämällä. Terveydenhuollon materiaalilo-
gistiikkaa voidaan kehittää vähähiilisemmäksi ja kustannustehokkaammaksi keskitetyn ja koor-
dinoidun varasto- ja jakelumallin avulla. Liikkuvilla perusterveydenhuollon palveluratkaisuilla
voidaan puolestaan hieman edistää vähähiilisyyttä. Selkeästi suurempi vaikutus voitaisiin kui-
tenkin saavuttaa ulottamalla erikoissairaanhoidon palveluita soveltuvin osin terveyskeskuksiin
nykyistä laajemmin. Yleisesti, jos terveyspalvelut ovat hyvin saavutettavissa ja tavarat liikkuvat
niihin järkevästi, vähähiilisyys seuraa siitä aika automaattisesti.

Asiasanat: GIS, liikkuva palvelu, logistiikka, paikkatieto, terveydenhuolto
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Lyhenteet  

CO2 Hiilidioksidi 

EAKR Euroopan aluekehitysrahasto 

GIS Geographic information systems – paikkatietojärjestelmä 

OYS Oulun yliopistollinen sairaala 

PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

SOTE Sosiaali- ja terveys 
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1 Johdanto 

1.1 Tarve hankkeelle 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden (SOTE) tuotantokyky ja tarpeet ovat murroksessa 

samalla, kun palveluita käyttävän väestön alueellinen rakenne ja ikärakenne 

muuttuvat sekä vaatimukset energiatehokkuudelle kiristyvät. Erityisesti nyt SOTE-

mallia uudelleen järjestettäessä pohditaan tapoja tuottaa palveluita tulevassa 

hallintomallissa, uudenlaisena kuntarajoista ja osin vanhoista 

palveluntuotantomalleista riippumattomana maantieteellisenä kokonaisuutena, 

mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisemman suunnittelun. On tärkeää, että SOTE-

palveluntuotannon materiaali- ja palveluntuotannon logistiikkaratkaisujen sekä 

palveluinfrastruktuurin suunnittelussa ja alueellisessa järjestelyssä on käytettävissä 

uusinta tutkimustietoa ja parhaat toimintamallit, jolla voidaan tuottaa 

kustannustehokkaita ja vähähiilisyyttä tukevia palvelukokonaisuuksia. Siten 

voidaan vaikuttaa tulevaisuudessa palveluiden tarjontaan, laatuun ja väestölliseen 

kattavuuteen asiakkaan kannalta mahdollisimman tehokkaasti ja tasapuolisesti, 

sekä toteuttaa palvelurakenne ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Samalla 

voidaan huomioida palvelutuotannon logistiikan kokonaistehokkuus ja sen 

puitteissa toteutuvat uudet liiketoimintamallit. Palvelurakenteet voidaan hankkeen 

tulosten myötä suunnitella huomioiden tulevaisuuden aluerakenne sekä jatkuvasti 

kiristyvän energiatehokkuuden tarve kiinteiden rakenteiden ja liikenteessä 

syntyvien päästöjen osalta. 

1.2 Hankkeen tavoitteet 

Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka -hankkeessa tuotetaan uutta tietoa siitä, 

kuinka kehittyvillä logistiikkaratkaisuilla voidaan tehostaa SOTE-lähipalveluiden 

hintaa, laatua, saatavuutta ja vähähiilisyyttä. Käytännössä tuloksena on tutkittua 

tietoa siitä, millaisia palveluverkkoja kannattaa ylläpitää, rakentaa ja kehittää 

Pohjois-Pohjanmaan harvaan asutuilla alueilla tulevaisuuden väestörakenteen ja 

saavutettavuuden näkökulmasta. Ajallisesti hankkeessa peilataan nykytilannetta 

palveluverkon ja alueellisten väestöennusteiden, ja siten palveluverkon 

saavutettavuuden muutosta vuoteen 2030. Erityistapauksina pyritään analysoimaan 

maaseutumaiset palvelukatvealueet ja joukkoliikenteeseen nojaavat 

kaupunkialueet ja niihin kytkeytyvät palveluverkon muutospaineet. Tulosten 
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perusteella arvioidaan vaikutuksia erityisesti palveluverkkoon, 

logistiikkapalveluihin ja liikkuviin palveluihin, sekä näihin olennaisesti liittyviin 

palvelukonsepteihin. 

Palveluverkon asiakaslähtöistä saavutettavuutta tarkastellaan väestön 

joukkoliikenne- ja henkilöautoperusteiseen liikkumiseen nähden. Tavoitteena on 

osoittaa palvelupisteverkon tärkeimmät osat, päällekkäisyydet ja soveltuvimmat 

sijainnit uusien palveluverkkoa täydentävien toimipisteiden perustamiselle. 

Materiaalilogistiikan osalta keskitytään integroitaviin ohuisiin virtoihin ja tietyn 

toimitusajan puitteissa järjestettäviin alueellisesti hajautuneiden palvelujen 

materiaalivirtojen integroitavuuteen. Liikkuvien palvelujen osalta selvitetään 

mahdollisuuksia tuottaa osa harvaan asuttujen alueiden SOTE-palveluista 

tehokkaammin, tasa-arvoisemmin ja vähemmillä panostuksilla kiinteisiin 

rakenteisiin. 

1.3 Hankkeen uutuusarvo ja kohderyhmät 

Hanke tarjoaa keinoja toteuttaa nykyistä tasa-arvoisempi, kustannustehokkaampi 

ja vähähiilisempi SOTE-palveluverkko Pohjois-Pohjanmaalle. Palvelujen riittävän 

saatavuuden ja järkevän logistiikan avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi alueen 

SOTE-palveluihin kytkeytyviin kuljetusten määrään. Kehittämällä uutta tietoa 

terveydenhuollon logistiikasta, luodaan edellytyksiä toimiville terveyspalveluille, 

sekä parannetaan kuljetusten ja siten koko SOTE-järjestelmän energiatehokkuutta. 

SOTE-palveluissa logistiikkaa voidaan järkeistää kehittämällä sijainti- ja 

logistiikkaratkaisuja tavaroiden, näytteiden, apuvälineiden liikkeen, osaajien, 

tiedon sekä itse palvelujen ja potilaiden osalta. 

Hankkeen keskeisimmät kohderyhmät ovat SOTE-järjestelmän muutosta 

valmistelevat tahot, alueen kuntayhtymät, sosiaali- ja terveyspalvelujen julkiset ja 

yksityiset tuottajat (esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja alan 

sosiaali- ja terveyspalveluyritykset) ja myös sosiaali- ja terveyspalveluihin suoraan 

ja välillisesti liittyvät logistiikkapalveluyritykset. Merkittävä yhteistyötaho on ollut 

tulevan maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutusta suunnitellut PoPSTer-

hanke ja sen työtä jatkaneet toimijat.  

Hanke käsittelee valtakunnallisesti erittäin merkittävän SOTE-uudistuksen 

keskeisiä teemoja, joten välillisinä toimijoina voidaan pitää muiden maakuntien 

sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoita. Lisäksi aihe koskettaa SOTE-palveluiden 

käyttäjiä, jotka on huomioitu tiedottamalla hankkeen tuloksista laajasti eri 

kanavissa. 
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1.4 Hankkeen toteutus työpakettien avulla 

Hanke on toteutettu kolmen työpaketin avulla: Tehokas ja saavutettava 

palveluverkko, Ohuiden materiaalivirtojen integroiminen pitkien etäisyyksien 

alueella, sekä Liikkuvat terveyspalvelut. Eri työpakettien tutkimus- ja kehitystyö 

on toteutettu keskenään tiiviissä yhteistyössä. 

Työpaketit on toteutettu yhdistämällä asiantuntijahaastatteluiden ja 

fokusryhmäkeskusteluiden myötä syvennettävää toimialatuntemusta 

paikkatietoympäristössä (GIS) toteutettavaan liikenneverkkoperusteiseen 

saavutettavuusanalytiikkaan. Kaikkein työpakettien sisältöä on tarkennettu koko 

hankkeen ajan tiiviissä vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden kanssa sekä alustavien 

tulosten perusteella. Työpaketit ja niissä käytetyt menetelmät pohjautuvat hankkeen 

toteuttajien aikaisempaan tutkimus- ja kehitystyöhön. 

1.5 Hankkeen toteuttajat ja rahoitus 

Hanke on toteutettu Oulun yliopiston Luonnontieteiden tiedekunnan Maantieteen 

tutkimusyksikön ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Markkinoinnin, 

Johtamisen ja Kansainvälisen liiketoiminnan yksikön yhteistyönä. Lisäksi 

asiantuntijaorganisaationa hankkeessa vaikutti Kerttu Saalasti Instituutti. Projektin 

rahoitukseen osallistuivat Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi Coronaria 

Hoitoketju Oy, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, 

Oulunkaaren kuntayhtymä, Kallion peruspalvelukuntayhtymä, 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ja Pohjois-

Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (NordLab). Hankkeen 

kokonaisrahoitus on 199 000 €, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän 

EAKR:n osuus on 70 % (139 300 €). 
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2 Tehokas ja saavutettava SOTE-palveluverkko 
Pohjois-Pohjanmaalla 

Tehokas ja saavutettava SOTE-palveluverkko -työpaketissa etsitään ratkaisuja 

mahdollisimman tehokkaasti ja tasa-arvoisesti saavutettavien lähipalveluiden 

toteuttamiseen tilanteessa, jossa palveluverkkoa joudutaan mahdollisesti 

supistamaan. Tavoitteena on analysoida palvelupisteiden 

kokonaissaavutettavuuden kannalta optimaalisin sijaintiratkaisu maakuntatasolla. 

Tarkastelut toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan yhtenäisen palveluntuotannon 

näkökulmasta, eli ilman kuntarajojen vaikutuksia. Palveluverkkoskenaariot ja 

palvelusaavutettavuus analysoidaan paikkatietoperusteisesti väestön 1×1 km 

ruututiedolla sekä laskemalla tieverkkoperusteiset matka-ajat lähimpiin 

palvelupisteisiin. Samalla tarkastellaan palvelupisteiden potentiaalista 

asiakasmäärää. Eri väestöryhmien tarkasteluilla selvitetään kuinka palveluverkko 

kannattaa mitoittaa saavutettavuuden kannalta koko maakunnan väestön ikä ja 

aluerakenne huomioiden. Optimoinnin tavoitteena on, että palveluverkko tavoittaa 

väestön tehokkaasti ja tasa-arvoisesti, palveluiden päällekkäisyys minimoituu, ja 

saavutettavuuden kannalta heikossa asemassa olevat alueet tunnistetaan. 

Vähähiilisyyden kannalta on tärkeää, että palveluverkon rakenne vähentäisi 

kotitalouksien henkilöauton käytön tarvetta sekä tukisi joukkoliikenteen käyttöä.  

Erityisenä tarkastelun kohteena on liikkumisen vähähiilisyys eri 

palveluverkkoskenaarioissa. Hyvä lähipalveluverkon kokonaissaavutettavuus 

vähentää kokonaisliikennesuoritetta suurella asiakasvirralla, joka taas vähentää 

hiilidioksidipäästöjä (myöhemmin CO2-päästöjä). Laskentamallissa jokainen 

ohjautuu asioimaan kotoaan lähimpänä sijaitsevaan terveyspalvelupisteeseen. 

Pohjois-Pohjanmaalla terveyspalvelupisteisiin kohdistuu hyvin eri kokoisia 

väestöpaineita. Tarkasteluissa ei ole huomioitu kunkin palvelupisteen korkeinta 

mahdollista asiakaskapasiteettia. 

Joukkoliikenneperusteinen saavutettavuus korostuu kaupunkiseutujen alueella 

ja Pohjois-Pohjanmaalle erityisesti Oulun seudulla. Koko maakuntaa kattavia 

joukkoliikennetarkasteluja varten ei ole tarjolla riittävän tarkkaa ja kattavaa 

paikkatietoa, ja joukkoliikenteen käyttö koulukuljetuksia lukuun ottamatta 

painottuu Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudun joukkoliikenteeseen. Oulun 

seudulla terveyspalveluiden joukkoliikennesaavutettavuutta voitaisiin parantaa 

joukkoliikenteen näkökulmasta lisäämällä terveysasemia keskeisten 

joukkoliikennereittien varrelle Oulun taajaman etelä- ja pohjoisosiin (Kotavaara 

ym. 2018). Useat Oulun seudun terveysasemat ovat pitkähkön kävelymatkan 
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päässä joukkoliikennereiteistä, ja joukkoliikennesaavutettavuutta voisi parantaa 

huomattavasti muutamalla joukkoliikennereittejä tai suunnittelemalla tulevaa 

palveluverkkoa paremmin joukkoliikenne huomioiden. 

2.1 Paikkatietoperusteinen saavutettavuusanalytiikka 

Paikkatietoperusteinen saavutettavuuden mittaaminen perustuu 

liikennemaantieteen ja paikkatietotutkimuksen (eli geoinformatiikan) 

verkostoperusteisiin menetelmiin (Miller & Shaw 2001; Kotavaara 2012). 

Paikkatietoaineistoja ja paikkatietojärjestelmää (Geographic Information Systems, 

GIS) hyödyntävä saavutettavuusanalytiikka on viimeisen vuosikymmenen aikana 

vakiintunut palveluverkon saavutettavuuden mittaamisen ja sijainnin optimoinnin 

välineenä Suomessa.  

Suomea koskien on tehty saavutettavuusanalytiikkaa tie-, rautatie- ja 

lentoliikenneinfrastruktuurin paikkatietoihin perustuen paikallisesti, alueellisesti ja 

koko maan mittakaavassa (Kotavaara ym. 2013; Rusanen ym. 2016; Järv ym. 2018; 

Ala-Hulkko ym 2019) sekä esimerkiksi yksityisautoilun ja joukkoliikenteen 

matkaketjujen kannalta kaupunkirakenteessa (Salonen ym. 2013). Suomessa 

toteutetut saavutettavuustutkimukset ovat kytkeytyneet erityyppisiin teemoihin, 

kuten palveluverkon sijainnin optimointikysymyksiin matka-ajan suhteen (Huotari 

ym. 2012; Huotari ym. 2013), liikenteen päästöjen minimointiin 

kaupunkiseututasolla palveluiden tehokkaalla sijoittamisella (Määttä-Juntunen ym. 

2011; Lahtinen ym. 2013) sekä materiaalilogistiikan ratkaisujen kehittämiseen 

(Kotavaara ym. 2017, Korhonen ym. 2017).   

Terveyspalveluiden saavutettavuuteen vaikuttavat keskeisesti palveluiden 

sijoittuminen ja väestön alueellinen rakenne sekä liikenneverkko, 

liikennejärjestelmä ja käytettävissä olevat kulkumuodot. Saavutettavuudella 

tarkoitetaan tässä työpaketissa nopeimman reitin matka-aikaa henkilöautolla ja 

siihen kytkeytyvää matkan pituutta ja CO2-päästöjä väestön asuinsijaintien ja 

palvelupisteiden välillä eri kulkumuodoilla. Saavutettavuuslaskennat perustuvat eri 

kulkumuotojen nopeimpien reittien mittaamiseen väestöruutujen ja 

palvelupisteiden (eli lähtö- ja kohdepisteiden) välillä.  

2.2 Terveyspalvelupisteiden ja väestön paikkatietoaineistot 

Terveyspalvelupisteaineisto perustuu Lankilan ym. (2016) tuottamaan laajaan 

terveyspalvelupisteiden osoiteperusteiseen paikannukseen, eli geokoodaukseen. 
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Hankkeessa vuoden 2015 palvelupisteverkosto päivitettiin vastaamaan vuoden 

2019 tilannetta ja palvelutarjonta laajennettiin kattamaan terveysasemien ja 

apteekkien lisäksi neuvolat ja hammashoito.  

Tutkimuksen tarkasteluissa käytetään tarkimpia mahdollisia väestön 

paikkatietoaineistoja tietosuoja ja laskentakapasiteetti huomioiden. 

Väestöruututiedot ovat tarkin tutkimuskäyttöön saatavilla oleva aineisto väestön 

sijainnista, määrästä ja ikärakenteesta. Väestön sijaintitiedot ovat saatavilla 

paikkatietona 250×250 m tilastoruutujen tarkkuudella Suomen 

ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen tuottamasta Yhdyskuntarakenteen 

seurantajärjestelmästä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatasoisiin tarkasteluihin 

tiedot yleistettiin 1×1 km tilastoruutujen tarkkuuteen. Tarkasteluissa käytettiin 

uusinta mahdollista vuoden 2017 joulukuun viimeisen päivän väestöpaikkatietoa. 

Väestöruututiedoilla saadaan hallinnollisia aluejaotuksia tarkempi kuva 

väestön alueellisesta rakenteesta (kuvio 1). Pohjois-Pohjanmaan aluerakenne 

vaihtelee kaupunkialueista tiheään asuttuun ydinmaaseutuun ja harvaan asuttuun 

maaseutuun ja erityispiirteenä ovat melko pitkät etäisyydet (Helminen ym. 2014). 

Oulun seutu poikkeaa väestön määrän ja asuintiheyden osalta selkeästi muusta 

maakunnasta. Pohjois-Pohjanmaan etelä- ja länsiosissa taajamia on n. 25-30 km 

etäisyydellä toisistaan ja Koillismaalla on laajoja matalan väentiheyden alueita.  

Väestön ikärakenteessa on alueellista vaihtelua ja ikäryhmittäinen tarkastelu 

mahdollisti asiointitarpeen väestörakenteellisen vaihtelun huomioimisen 

analyyseissä. Neuvoloiden palveluverkkoa tarkasteltiin 0-6 vuotiaiden lasten 

sijaintien perusteella. Lapsiperheet ovat muuta väestöä keskittyneempiä suurille 

paikkakunnille ja taajamien reuna-alueille. Terveysasemia tarkasteltiin myös paljon 

palveluita käyttävän alkaen 75-vuotiaiden ikäryhmän osalta. Iäkkäät asuvat muuta 

väestöä useammin taajamien keskustoissa, mutta myös maaseudulla ja haja-

asutusalueella. Lisäksi tarkastelussa vertailtiin eri ikäryhmien asiointimäärän 

vaikutusta terveyspalveluverkon sijoittumiseen (kuvio 2). Lankilan ym. (2016) 

koostaman THL:n aineistoon perustuvat arvion mukaan 15–64-vuotiaiden 

terveyspalvelutarpeen oletettiin olevan 2,4 käyntiä vuodessa, alle 14-vuotiaiden 4,1 

käyntiä vuodessa ja yli 65-vuotiaiden 6,1 käyntiä vuodessa. Suhteellisesti paljon 

lapsia ja iäkkäitä sisältävien väestöruutujen painoarvo suhteessa työikäisiin nähden 

otettiin vertailussa siis huomioon. Lopuksi tuotettiin Tilastokeskuksen 

väestöennusteeseen ja kaupunki-maaseutuluokitukseen sekä väestöruututietoihin 

perustuva ruututietoperusteinen väestöennuste vuodelle 2030, jonka avulla 

tarkasteltiin palveluverkkoskenaarioiden muutosta suhteessa väestönmuutokseen. 
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Kuvio 1. Pohjois-Pohjanmaan väestön alueellinen rakenne 1×1 km väestöruuduittain 

(Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä YKR, Suomen ympäristökeskus, SYKE ja 

Tilastokeskus).  
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Kuvio 2. Perusterveydenhuollon arvioidut asiointimäärät 1×1 km väestöruuduittain 

ikäluokittaiseen väestörakenteeseen suhteutettuna (Yhdyskuntarakenteen 

seurantajärjestelmä YKR, Suomen ympäristökeskus, SYKE ja Tilastokeskus). 
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2.3 Liikennejärjestelmän paikkatietoaineistot ja saavutettavuuden 

mittaaminen 

Tutkimuksen tarkasteluissa saavutettavuuslaskennat toteutettiin vuoden 2018 

tieverkon Digiroad-paikkatietomallin avulla. Digiroad-aineistoa ylläpitää 

Väylävirasto ja aineisto on avoimesti saatavilla. Saavutettavuustarkastelut tehtiin 

henkilöauton nopeuden perusteella väestöruutujen keskipisteiden ja 

palvelupisteiden (eli lähtö- ja kohdepisteiden) yhdistävien nopeimpien reittien 

mukaisesti. Reittien matka-aikatiedot yhdistettiin väestöruututietoihin (kuvio 3). 

Nopeimmat reitit ja matka-aika lasketaan tieosuuskohtaisten nopeusrajoitustietojen, 

käännöksiin kuluvan ajan sekä taajamien oletetut keskimääräiset 

ruuhkavaikutukset huomioiden. Lähtöpisteinä käytettiin väestöruutujen 

keskipisteitä ja kohdepisteinä sote-palvelupisteiden sijainteja. Autoliikenteen 

saavutettavuustarkasteluissa reitityksestä poistettiin kevyen liikenteen väylät ja 

ajoneuvoliikenteeltä kielletyt tieosuudet.  

Digiroadin nopeustietojen lisäksi laskennassa hyödynnettiin 

risteysaikasakkoja seuraavalla tavalla: käännös oikealle kestää 7 s ja vasemmalle 

10 s (ks. Jenelius & Koutsopoulos 2013). Ruuhkien vaikutuksen huomioimiseksi 

tieosuuskohtaiset matka-ajat määritettiin kaupunki-maaseutu-luokituksen 

sisemmän ja ulomman kaupunkialueen osalta 30 % hitaammiksi. Hailuodon 

lauttayhteydelle arvioitiin matkan kestoksi kokonaisuudessaan 30 minuuttia odotus, 

lastaus ja purku huomioiden.  

Palveluverkkoa käsittelevässä verkostoanalyysissä tarvitaan tieto kysynnän 

alueellisesta vaihtelusta ja tarjonnan alueellisesta sijoittumisesta, sekä siitä miten 

kauan matka mistä tahansa asutusta sijainnista mihin tahansa palvelupisteeseen 

kestää. Saavutettavuuden optimointi perustuu näiden lähtö- ja kohdesijaintien 

välisen matkamatriisin hyödyntämiseen. 

Tarjontaa mallinnettiin pistemuotoisella tiedolla terveyspalveluiden sijainnista. 

Näillä lähtötiedoilla pystyttiin muodostamaan verkostoanalyysi, jossa jokainen 

henkilö reitittyi nopeinta liikennesääntöjen mukaista väylää pitkin lähimmän 

palvelun luo (kuvio 4). 
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Kuvio 3. Terveysasemien saavutettavuus henkilöautolla nopeinta reittiä pitkin asutuista 

väestöruuduista lähimpään palvelupisteeseen sekä palvelupisteisiin ohjautuva väestö. 



26 

Kuvio 4. Spider-diagrammi väestön asiointisuunnista lähimpiin terveysasemista 

nopeinta reittiä pitkin henkilöautolla sekä palvelupisteisiin ohjautuva väestö.  
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2.4 Perusterveydenhuollon saavutettavuuden optimointi Pohjois-

Pohjanmaalla 

Analyysissa mallinnettiin supistuvan palveluverkon skenaarioita. Tarkoituksena oli 

selvittää miten palveluverkon supistumisesta aiheutuisi mahdollisimman pienet 

kielteiset vaikutukset alueen väestölle saavutettavuuden näkökulmasta. Toisin 

sanoen tarkoituksena oli löytää vaihtoehto, jolla koko väestön yhteenlaskettu 

matka-aika kasvaisi mahdollisimman vähän. Näillä ehdoilla poistuviksi valikoitui 

palvelupisteitä, jotka sijaitsevat suhteellisen lähellä toisia palvelupisteitä tai 

palvelevat pientä väkimäärää. 

Palveluverkon sijainnin optimointiin hyödynnettiin minimize-impedance eli p-

median menetelmää (esim. Hansen & Mladenovic 1997).  

Saavutettavuusperusteisessa sijainnin optimoinnissa p-median menetelmällä 

pyritään löytämään palvelupisteiden mediaanisijainnit siten, että asiakkaiden 

sijaintipisteistä palvelupisteisiin siirryttäessä käytettävä matka, aika tai muu 

liikkumista kuvaava matkakustannus minimoidaan (kuvio 5).  

Nykyinen terveysasemaverkko takaa lähes koko väestölle alle 30 minuutin 

ajomatkat maakunnan etelä- ja länsiosissa. Sen sijaan Koillismaalla ajomatkat 

voivat kuntakeskusten ulkopuolella kasvaa jopa yli tunnin pituisiksi. Tämä kertoo 

terveysasemaverkon melko kattavasta nykytilasta, jossa lähes jokaisessa 

taajamassa on oma terveysasema. Huomattavan pitkiä asiointimatkoja on lähinnä 

pinta-alaltaan kaikkein suurimmissa kunnissa, alueilla, jotka ovat kaukana 

kuntakeskuksesta.  

Pienenevän palveluverkon skenaariossa testattiin mitkä terveysasemat 

vaikuttavat vähiten koko Pohjois-Pohjanmaan terveyspalvelusaavutettavuuteen. 

Palvelupisteitä vähennettiin pienimmän saavutettavuushaitan periaatteella yhdestä 

kymmeneen. Ratkaistaessa optimaalinen palveluverkko saadaan samalla tieto, 

mikä palvelupiste on kullakin alueilla parhaiten saavuttavissa ja kuinka paljon 

väestöä palvelupisteisiin laskennassa kohdentuu (kuvio 6). Koko väestön 

kattavassa tarkastelussa poistuviksi valikoituneet palvelupisteet ovat maakunnan 

länsi- ja eteläosan pienissä taajamissa ja kaupunginosissa järjestyksessä Merijärvi, 

Siikajoki, Kestilä, Kaakkuri, Rantsila, Lumijoki, Kuivaniemi, Alavieska, Pyhäntä 

ja Oulunsalo. Näistä osa on hyvin pienissä taajamissa, kuten Merijärvi tai Kestilä. 

Osa taas on tiheän palveluverkon kaupunkiseudulla, kuten Kaakkuri ja Oulunsalo, 

jolloin asiointimatka seuraavaksi lähimpään terveysasemaan ei kasva 

kohtuuttomasti.  
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Kuvio 5.  Terveysasemien saavutettavuus henkilöautolla nopeinta reittiä pitkin 

asutuista väestöruuduista lähimpään palvelupisteeseen supistuvan palveluverkon 

skenaariossa sekä palvelupisteiden tärkeys maakunnan väestön 

kokonaissaavutettavuuteen nähden.  
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Kuvio 6. Spider-diagrammi väestön lähimmistä terveysasemista nopeinta reittiä pitkin 

henkilöautolla, palvelupisteisiin ohjautuva väestö supistuvan palveluverkon 

skenaariossa sekä palvelupisteiden tärkeys maakunnan väestön 

kokonaissaavutettavuuteen nähden. 
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Kokonaisväestön kannalta minimoitu saavutettavuus voi tuottaa harvemmalle, 

kauempana palveluista asuvalle väestölle pitkiä matkaetäisyyksiä (kuvio 7). Vaikka 

pienen taajaman terveysaseman lakkauttaminen koskisi suhteellisen pientä määrää 

ihmisiä, olisi ratkaisulla paikallisesti kielteisiä vaikutuksia saavutettavuuteen. 

Ajomatkat lähimpään palvelupisteeseen voisivat pahimmillaan kasvaa jopa 

puolella tunnilla yli tunnin pituisiksi. Tällaisia alueita on erityisesti Iin kunnan 

pohjois- ja koillisosissa sekä Siikalatvalla. Samat supistuvan palveluverkon 

mallinnukset toteutettiin terveysasemille yli 75-vuotiaan vanhusväestön 

sijoittumisen kannalta, neuvoloille 0-6-vuotiaiden lasten sijoittumisen kannalta 

sekä hammashoidolle koko väestön osalta.  

Yli 75-vuotias väestö on muuta väestöä keskittyneempää kuntakeskuksiin, 

tosin iäkkäitä asuu runsaasti myös haja-asutusalueella (liite 1, kuvio 17).  Kun 

huomioitiin ainoastaan yli 75-vuotiaiden palvelutarve, supistuvan verkon 

skenaariossa poistuviksi terveysasemiksi valikoitui järjestyksessä Kaakkuri, 

Merijärvi, Lumijoki, Oulunsalo, Pyhäntä, Siikajoki, Tyrnävä, Ruukki, Alavieska ja 

Sievi (liite 1, kuviot 18 ja 19). Koko väestöllä tehtyyn tarkasteluun verrattuna 

Oulua lähellä olevat terveysasemat olivat järjestyksessä korkeammalla. Ajomatkat 

lähimmälle terveysasemalle voisivat supistuvalla palveluverkolla kasvaa jopa 

puolella tunnilla (liite 1, kuvio 20). 

Neuvoloiden osalta huomioitiin 0–6 vuotta ikäisen lasten palvelutarve. Alle 

kouluikäisiä lapsia on muuta väestöä vähemmän haja-asutusalueilla ja vastaavasti 

enemmän taajamien reuna-alueilla (liite 1, kuvio 21). Nykyinen neuvolaverkko on 

terveysasemaverkkoa tiheämpi ja neuvoloita on sellaisissakin taajamissa ja 

kaupunginosissa, missä muita terveyspalveluja ei ole (liite 1, kuvio 22). Tämä takaa 

lähes kaikille pienten lasten perheille alle 20 minuutin ajomatkat maakunnan etelä- 

ja länsiosissa, mutta Koillismaalla ajomatkat voivat olla selvästi pidempiä. 

Supistuvan verkon skenaariossa poistuviksi neuvoloiksi valikoitui järjestyksessä 

Kestilä, Rautio, Kuivaniemi, Rantsila, Siikajoki, Merijärvi, Hiukkavaara, Vaala ja 

Kärsämäki (liite 1, kuvio 23). Ajomatkat lähimpään neuvolaan voisivat supistuvalla 

palveluverkolla kasvaa puolella tunnilla lähes tunnin mittaisiksi (liite 1, kuvio 24). 

Hammashoitolaverkko toimii varsinkin maaseudulla pitkälti samoissa tiloissa 

terveysasemaverkon kanssa, joten tulokset ovat hyvin samankaltaisia (liite 1, kuvio 

25). Supistuvan verkon skenaariossa poistuviksi hammashoitoloiksi valikoitui 

järjestyksessä Merijärvi, Kaakkuri, Siikajoki, Tupos, Pulkkila, Rantsila, Lumijoki, 

Kempele, Pyhäntä ja Alavieska (liite 1, kuvio 26). Supistuva palveluverkko 

pidentäisi ajomatkat lähimpään hammashoitolaan jopa puolella tunnilla joillain 

alueilla (liite 1, kuvio 27). 
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Kuvio 7. Väestön saavutettavuuden alueellinen muutos terveysasemien supistuvan 

palveluverkon skenaariossa. 
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Vertailtaessa miten työterveyden piirissä olevalle väestölle (eli tilastoidusti 

työllisille) optimoitu palveluverkko tai väestön ikäryhmittäisen laskennallisen 

asiointimäärän perusteella optimoitu palveluverkko eroaa koko väestön 

saavuttavuuden perusteella optimoidusta palveluverkosta, voidaan tuoda 

mahdolliset väestörakenteelliset vaikutukset esiin. Vähinten 

kokonaissaavutettavuuteen vaikuttavien palvelupisteiden sijainnit ja 

saavutettavuusvaikutuksen järjestys oli kaikilla tarkastelutavoilla muuttujilla hyvin 

samanlainen (kuvio 8).  

Terveysasemien sijainnit ovat koko maakuntaa ajatellen jo nykyään erittäin 

hyvin sijoitettu, koska saavutettavuutta ei voitaisi parantaa siirtämällä 

terveysasemia nykyisiltä sijainneiltaan mihinkään toiseen taajamaan (Kotavaara & 

Pohjosenperä, 2019). 

Tulevaisuuden ennakoidun väestörakenteen vaikutusten tarkastelemiseksi 

tuotettiin tilastoruutuperusteinen väestöennuste (kuvio 9). Tilastoruutuperusteinen 

väestöennuste perustuu kuntien väkilukujen osalta Tilastokeskuksen vuonna 2019 

tuottamaan vuoden 2030 kunnittaiseen väestöennusteeseen. Kuntien sisäiset 

väestönmuutokset huomioitiin yhdistämällä vuosien 2009-2019 

tilastoruutuperusteinen suhteellinen väestönmuutos paikkatietoperusteiseen 

kaupunki-maaseutuluokituksen kuntarajojen sisällä. Vuoden 2019 

väestöruututiedot korjattiin näillä alueellisilla väestönmuutoskertoimilla, ja lopuksi 

kunnittaiset väestömäärät korjattiin kokonaisuutena 2030 väestöennusteen 

mukaisiksi. Mekaanisesti laskien väestöruututietoihin tuotettu väestönmuutos 

vuosien 2019-2030 välillä on esitetty kuviossa 10.  

Väestöruututietoihin perustuvan ennusteen avulla tarkasteltiin terveysasemien 

supistuvan palveluverkon skenaarioiden mahdollisia muutoksia tulevaisuuden 

aluerakenteessa. Keskeisin havainto on, että ennakoidun väestönmuutoksen 

huomioiminen ei vaikuta supistuvan palveluverkon sijainninoptimointianalyysin 

lopputulokseen merkittävästi (kuvio 11). Tarkastelussa poistuvien palvelupisteiden 

järjestys muuttuu hieman, ja olennaisin ero on, että Vihannin terveyspalvelupiste 

olisi kymmenen vähiten saavutettavuuteen vaikuttavien palvelupisteiden joukossa 

Oulunsalon sijaan. Tarkastelun perusteella tulevaisuuden väestörakenteen muutos 

Pohjois-Pohjanmaalla lähinnä jyrkentää alueellisia väestörakenteen eroja, ja sillä ei 

ole laajaan merkitystä palvelupisteiden saavutettavuusvaikutusten keskinäisiin 

eroihin. 
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Kuvio 8. Vertailu työterveyden piirissä olevalla väestön, ikäryhmittäisten 

asiointimäärien ja koko väestön perustella optimoitujen palveluverkon supistavien 

skenaarioiden eroavuuksista palvelupisteiden tärkeydessä koko maakunnan 

kokonaissaavutettavuuteen nähden. 
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Kuvio 9. Tilastoruutuperusteinen väestöennuste vuodelle 2030 ja terveysasemille 

saavutettavuuden perusteella kohdentuva väestö.  



35 

Kuvio 10. Tilastoruutuperusteinen väestönmuutos 2019- 2030 sekä palvelupisteiden 

tärkeys maakunnan väestön kokonaissaavutettavuuteen nähden. 
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Kuvio 11.  Tilastoruutuperusteinen väestöennuste vuodelle 2030, palvelupisteiden 

tärkeys maakunnan väestön kokonaissaavutettavuuteen nähden sekä terveysasemille 

saavutettavuuden perusteella kohdentuva väestö. 
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3 Ohuet materiaalivirrat pitkien etäisyyksien 
alueella 

Ohuiden materiaalivirtojen integroiminen pitkien etäisyyksien alueella -

työpaketissa tuotettiin ratkaisumalleja logistiikan tehostamiseen monialaisesti. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen kuuluu merkittävänä osana 

materiaalien, kuten hoitotarvikkeiden, pyykin, lääkkeiden ja apuvälineiden 

kuljettamista toimipisteiden, palveluntarjoajien ja kotiin hoidettavien potilaiden 

välillä.  

Työpaketissa tunnistettiin yhdessä alan toimijoiden kanssa kuljetustarpeet ja 

mahdollisuudet tarpeiden muutokseen, sekä kehitetään kuljetusten 

yhdistämismahdollisuuksia uusimpien tekniikoiden ja käytänteiden näkökulmasta. 

Menetelmällisesti työpaketissa hyödynnettiin asiantuntijahaastatteluja, focus- 

ryhmäkeskusteluja, tilastomateriaalia sekä paikkatietoanalytiikkaa. Samalla 

hyödynnettiin muiden toimialojen logistiikan toimintamalleja ja muiden alueiden 

SOTE-logistiikan onnistuneimpia palveluratkaisuja. Työpaketin tuloksena on 

palvelumalleja, jotka toimivat laskennallisesti alueen toimijaympäristössä nykyisiä 

toimintatapoja vähähiilisemmin. 

3.1 Vihreä logistiikka tutkimuskirjallisuudessa 

Terveydenhuollon materiaalilogistiikkaa kehittämällä on saavutettu 

kustannustehokkuutta ja parempaa palvelua terveydenhuoltojärjestelmissä 

(Volland et al., 2017, Kotavaara et al., 2017, Pohjosenperä, 2020). Näiden 

päämäärien tavoittelu ei kaikissa tapauksissa kuitenkaan johda automaattisesti 

CO2-päästöjen vähentymiseen (Harris et al., 2011). Siksi CO2-päästöjen 

huomioiminen terveydenhuollon materiaalilogistiikan suunnittelussa voi tuoda 

uusia näkökulmia. 

Vihreällä logistiikalla tarkoitetaan useita eri asioita. Tässä yhteydessä 

keskitytään energiatehokkuuteen ja ympäristön kannalta kestävän kehitykseen 

tähtääviin toimiin (ks. esim. Centobelli et al., 2018), logistiikkapalvelun tarjoajien 

mahdollisuuksiin vaikuttaa päästöihin (Pieters et al. 2012) ja asiakkaiden kanssa 

yhteistyönä suunniteltuihin uusiin jakelustrategioihin (Perotti et al. 2012; Colicchia 

et al., 2013). Kaikissa tarkasteluissa on tärkeää muistaa, ettei ympäristön kannalta 

kestävää logistiikkaa voida rakentaa kilpailukykyisesti huomioimatta logistiikan 

kokonaisuuden toimivuutta (Nilsson et al., 2017).  
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3.2 Terveydenhuollon materiaalilogistiikka Pohjois-Pohjanmaalla 

Pohjois-Pohjanmaalla on kehitetty terveydenhuollon materiaalilogistiikkaa monin 

tavoin. Erityisesti hankintatoimea on keskitetty onnistuneesti Oulun yliopistollisen 

sairaalan (myöhemmin OYS) johdolla ja toiminta kattaa suurimman osan Pohjois-

Suomen julkisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hankinnoista. 

Materiaalien varastointia ja terminaalitoimintaa on keskitetty OYS:n 

hallinnoimaan keskusvarastoon, mutta eri yksiköillä on myös omia varastoja.  

Keskusvaraston ja perusterveydenhuollon yksiköiden väliset kuljetukset on 

järjestetty usealla eri tavalla. Keskusvarasto palvelee joitakin terveyskeskuksia 

järjestämällä materiaalien kuljetukset, osa kunnista ostaa kuljetuspalvelun 

ulkopuoliselta toimijalta, ja joissakin tapauksissa kunta hoitaa kuljetukset omana 

toimintana. Kuljetukset ovat melko näkymätön osa terveydenhuollon logistiikkaa 

ja lisäksi kunnilla on vain vähän terveydenhuollon logistiikkaan liittyvää 

keskinäistä yhteistyötä. Kuljetuksista koituu verrattain paljon CO2-päästöjä, joten 

maakunnan terveydenhuollon materiaalilogistiikasta aiheutuvien päästöjen 

laskeminen ja uusien ratkaisumallien kehittäminen voi tuoda kohtalaisen 

merkittäviäkin päästövähennyksiä maakunnan alueella varsinkin, jos 

toimintamallit ovat eri palvelusektoreita läpileikkaavia. 

Terveydenhuollon materiaalitoimitusten frekvenssi vaihtelee alueella melko 

paljon. Joitakin toimipisteitä täydennetään päivittäin, ja joillekin lähetys 

toimitetaan harvemmin kuin kerran viikossa. Tämän tarkastelun ulkopuolelle 

jäävät pyykki-, ravinto-, ja laboratorionäytekuljetukset, jotka tarvitsevat 

merkittävästi erilaisen toimitusfrekvenssin. Projektin haastattelu- ja 

focusryhmäkeskustelujen perusteella alueen 46 terveyskeskuksen 

materiaalilogistiikan tarve voidaan täyttää kerran viikossa tapahtuvilla 

toimituksilla. Silloin toimitettavien materiaalien määrä vaihtelee viikkotasolla 

suuruuluokassa 0,7 m³ ja 1,7 m³. 

Tutkimuskirjallisuuden ja alueen terveydenhuollon logistiikan 

ominaispiirteisiin perustuen tässä hankkeessa sopivimpia keinoja CO2-päästöjen 

vähentämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ovat jakelukonseptin ja jakelustrategian 

muutos, reittisuunnittelu, sekä yhteistyö toimitusketjun muiden osapuolten kanssa. 

Siten voidaan löytää ekologisesti kestävä jakelumalli terveydenhuollon 

logistiikkaan pitkien etäisyyksien alueella. 
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3.3 Päästöjen tarkastelu ääriesimerkkien avulla 

Hankkeessa verrattiin kahta eri ääritapausta, joista todellinen nykytila on jossakin 

kahden ääritapauksen välillä (Pohjosenperä ym., 2019). Ensimmäisessä 

kuvitteellisessa mallissa kaikki terveyskeskukset noutavat tarvitsemansa 

materiaalit OYS:n keskusvarastosta pakettiautolla (Kuviossa 12 vasemmalla). 

Toisessa laskennallinen malli perustuu jakeluverkostoon, joka hoidetaan kuorma-

auton ja GIS-menetelmin lasketuin jakelureittien avulla (Kuviossa 12 oikealla). 

Tällä tarkastelulla pyrittiin selvittämään, minkä verran edestakaisen ja 

reittiperusteisen jakelumallin CO2päästöt poikkeavat keskenään. 

 

Kuvio 12. Jakeluskenaarioiden vertailu 

Skenaarioiden tuottamat laskennalliset CO2-päästöt on esitetty taulukossa 2. 

Reittiperusteinen malli hoidetaan yhdellä Euro6-päästöluokitellulla kuorma-autolla, 

jonka lähtö ja paluupaikka on OYS:n keskusvarasto. Autolla on viisi reittiä, joista 

kunkin se kiertää yhden työpäivän (ajoaika enintään 9 tuntia) aikana. 

Reittiperusteisessa mallissa Hailuodon toimipiste jää pois, sillä 

lauttakulkuyhteyden vuoksi kyseisen toimipisteen materiaalitoimitukset on syytä 
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toteuttaa erillisenä järjestelynä esimerkiksi linja-autoliikenteen tai 

päivittäistavarakaupan toimitusten yhteydessä.  

Taulukko 2. Jakelumallien vuosittaisten CO2-päästöjen vertailu 

 Edestakainen keräilykuljetus 
(46 reittiä 46 sijaintia) 

Reittiperusteinen malli  
(5 reittiä – 45 sijaintia) 

Säästö Säästö % 

Km 7 570 1 939 5 631 74 

Mimimi 6 608 1 970 4 638 70 

Maksimi 7 528 2 420 5 108 68 

CO2 kg viikossa 1 263 801 462 37 

CO2 vuodesa 65 696 41 636 24 060 37 

Tarkastelusta nähdään, että edestakainen ja reittiperusteinen malli poikkeavat CO2-

päästöillä mitattuna paljon toisistaan. Reittiperusteinen tuottaa jopa 37 % ja 24 000 

kg vähemmän CO2-päästöjä vuodessa. Huomioitavaa on myös, että samalla 

muutoksella on vielä merkittävämpiä vaikutuksia henkilökunnan työaikaan ja 

ajoneuvojen hankintakustannuksiin. Lisäksi reittimalli mahdollistaa 

keskusvarastojen tarjoamien lisäarvopalvelujen tarjoamisen 

perusterveydenhuollon yksiköihin. 

Hankkeessa toteutettu, tarkasti rajattu kahta mallia vertaileva tutkimus avaa 

keskustelua vihreän logistiikan mahdollisuuksista terveydenhuoltojärjestelmiä 

kehitettäessä. Käytännön kehittämistä varten tulokset tarjoavat kaksi 

äärivaihtoehtoa, joiden perusteella voidaan arvioida käytännössä 

toteuttamiskelpoisten mallien vaikutuksia CO2-päästöihin. Yleisesti voidaan todeta, 

että päästövähennyksiä voidaan saavuttaa myös verrattain yksinkertaisilla ja 

suoraviivaisilla toimilla. Tärkeää on myös havaita, että CO2-päästövähennyksiä 

tavoiteltaessa voidaan saavuttaa myös merkittäviä kustannussäästöjä. 

3.4 Materiaalilogistiikan yhteistyömahdollisuuksia 

Esitetty reittimalli mahdollistaa eri tavaraerien yhdistämisen samoihin kuljetuksiin. 

Ainakin hoitotarvikkeet, instrumentit, apuvälineet ja apteekin tuotteet sopivat 

reittikuljetuksiin aikataulun ja muiden kuljetusvaatimusten osalta. Myös 

pyykkihuolto voi soveltuvin osin hyödyntää reittikuljetuksia. Ulkopuolelle jäisi 

kuitenkin ravintohuollon ja laboratorionäytteiden kuljetukset, joiden kuljetuksissa 

on hyvin tarkat ja kapeat aikaikkunat, sekä tiheät frekvenssit.  

Nykyisessä terveydenhuoltojärjestelmässä kunnat vastaavat 

perusterveydenhuollon järjestämisestä, ja useat kunnat ovatkin muodostaneet 
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perusterveydenhuoltoa varten kuntayhtymiä. Näiden kuntien ja kuntayhtymien 

välillä on melko vähän materiaalilogistiikkaan liittyvää yhteistyötä. Enemmän 

logistista yhteistyötä tehdään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, joka 

olisi keskeinen toimija myös esitetyssä reittimallissa. 

Suomen terveydenhuoltojärjestelmää uudistettaessa on tarkoitus yhdistää 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut yhteisiin 

vastuuorganisaatioihin, joka esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ulottuisi koko 

maakunnan alueelle. Kyseinen uudistus edistäisi osaltaan yhteisen reittimallin 

hallinnollista järjestämistä.  

Reitit voisi myös olla joissakin tapauksissa järkevää ulottaa maakuntarajojen 

ylikin. Esimerkiksi hankkeessa tuli esille Posion terveyskeskuksen tarve 

logistiikkapalveluille Postin vähennettyä päivittäisiä jakelu ja keräilyreittejään. 

Tilanne on toistaiseksi ratkaistu luovasti hoitamalla kiireelliset 

laboratoriokuljetukset yhteistyössä läheisen teollisuusyrityksen kanssa, josta lähtee 

päivittäin kuljetus Ouluun. Koillismaan, Posion ja Ranuankin terveydenhuollon 

kuljetusten yhdistäminen samaan reittiverkostoon voisi olla logistisesti toimiva ja 

vähähiilinen ratkaisu. 

Joitakin luovia ratkaisuja ei kuitenkaan voida toteuttaa nykyisen lainsäädännön 

puitteissa. Esimerkiksi, jos reittimalli toteutettaisiin sairaanhoitopiirin omana 

toimintana, voisi sillä olla julkisena toimijana vaikeuksia tarjota palveluaan Posion 

terveyskeskuksen kaltaiselle yksityiselle toimijalle. Terveyspalvelujen 

parantaminen ja hiilipäästöjen vähentäminen ovat kuitenkin siinä määrin tärkeitä 

tavoitteita, että lainsäädäntöä voisi olla syytä korjata tältä osin. Toimijat voivat 

lisäksi pohtia terveydenhuollon logistiikan palvelujen järjestämistä osin 

yksityisenä palveluna. 
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4 Liikkuvat terveyspalvelut 

Liikkuvat terveyspalvelut -työpaketissa selvitettiin liikkuvien lähipalveluiden 

mahdollisuuksia tehostaa ja parantaa harvaan asuttujen alueiden sosiaali- ja 

terveyspalveluja. Soveltuvimmat palvelukohteet ja laskennalliset palveluverkon 

mallit tuotettiin väestön sijainti- ja ikärakennetiedoista sekä vanhuspalveluverkon 

perusteella. Referensseinä ovat muissa maakunnissa toteutetut palveluautot.  

Palveluauton tuottamat palvelut voidaan pitkillä etäisyyksillä tuottaa 

asiakkaiden lähellä, jolloin syrjäisten alueiden liikennesuorite henkilöautolla, 

taksilla, jne. voidaan minimoida. Paranevan palvelusaavutettavuuden avulla 

voidaan yltää merkittäviin CO2-päästöjen vähenemisiin pitkillä etäisyyksillä̈.  

Työpaketin analyysit keskittyvät liikkuvien palveluiden potentiaaliseille 

toiminta-alueille, erityisesti maaseututaajamiin ja pienempiin väestötihentymiin, 

joilla väestö asuu harvassa ja etäällä fyysistä̈ palvelupisteistä, missä asiointimatkat 

aiheuttavat merkittävästi isomman CO2-päästökuorman sekä myös suurempia 

kustannuksia. Työpaketin tuloksena tunnistetaan alueet, jonne lähipalveluita 

voitaisiin järkevästi tuottaa ja täydentää liikkuvien palveluiden kautta ja erityisesti 

kiinnitetään huomiota vanhusten, syrjäisempien alueiden palveluasumisen ja myös 

lapsiperheiden palveluiden saavutettavuuteen. 

Liikkuvilla terveyspalveluilla tarkoitetaan vaihtoehtoisia ratkaisuja tuottaa 

terveyspalveluita käyttäen liikkuvia palveluyksiköitä, jotka mahdollistavat 

toiminnan kiinteiden terveydenhuollon yksiköiden ulkopuolella ja väestöryhmille, 

joita on muuten haastavaa tavoittaa (Guruge et al. 2009). Liikkuvilla palveluilla 

voidaan myös tavoittaa henkilöitä, joiden saavutettavuus on huonontunut 

maantieteellisten, rakenteellisten tai sosiaalisten esteiden vuoksi. Siten liikkuvien 

palveluiden avulla voidaan lisätä väestöryhmien välistä tasa-arvoa (ks. Gibson et 

al., 2014). Lisäksi liikkuvien palveluiden avulla voidaan tarjota järkevä 

palvelumatka terveyspalveluista kaukana asuville käyttäjille (Leese et al., 1993; 

Gibson et al., 2014) tai muille henkilöille, joiden pääsy terveyspalveluihin on 

rajallinen, esimerkiksi heikkojen kulkuyhteyksien vuoksi (Hastings et al., 2007).  

Tässä hankkeessa liikkuvilla terveyspalveluilla tarkoitetaan käytännössä 

ajoneuvoihin rakennettuja liikkuvia yksiköitä, jotka tarjoavat 

perusterveydenhuollon palveluita harvaan asutuilla alueilla. Englannin kielessä 

käytetään termiä “mobile services”, jota ei pidä sekoittaa sama termiä käyttävän 

matkapuhelinliiketoimintaan liittyvien mobiilipalveluiden kanssa. 
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4.1 Liikkuvia terveyspalveluratkaisuja Suomessa 

Suomessa on suunniteltu ja kokeiltu erilaisia palveluautoratkaisuja, joista osa on 

vakiintunut osaksi terveydenhuollon kokonaisuutta. Taulukossa 3 on listattu 

suomalaisia kuntaorganisaatioiden järjestämiä liikkuvia terveyspalveluita.  

Taulukko 3. Kunnallisia liikkuvia palveluita Suomessa.  

Nimi Palveluntarjoaja Palvelut Alue 

Mallu-auto Eksote Digitaaliset etälääkäripalvelut, suuhygienisti, 

terveydenhoitajan palvelut 

Etelä-Karjala 

Mallu-auto Eksote Laboratoriopalvelut Etelä-Karjala 

Onni Lapin AMK Terveydenhoitajan palvelut, tapahtumat, 

kotikäynnit, verikokeet, mittaukset, 

näöntarkastukset, kuulotarkastukset, 

terveystarkastukset 

Lappi 

Linkku Lahden AMK Erilaiset terveydenhoitajan palvelut myös 

oppilastöinä 

Päijät-Häme 

Suupirssi Savonia AMK Hammashygienistin palvelut, hammashoitajan 

palvelut, hammaslääkärin palvelut 

Savo 

Liisu Helsingin kaupunki Kaikki hammashuollon palvelut PK-seutu 

Silmo PPSHP Silmätarkastus diabeetikoille Pohjois-

Pohjanmaa 

Magneetti-

rekka 

HUS (Terveystalo) Magneettikuvaukset Uusimaa 

Myös yksityiset palveluntarjoajat ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön liikkuvia 

terveyspalveluratkaisuja. Suurin osa näistä palveluista on rekkojen päälle 

rakennettuja magneettikuvausyksiköitä (Taulukko 4).  
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Taulukko 4. Yksityisiä liikkuvia palveluita Suomessa.  

Nimi Palveluntarjoaja Palvelut Alue 

Punkkibussi Saaristolääkärit Oy Rokotukset PK-seutu, Uusimaa, Kotka, 

Turku, Länsi-Suomi, 

Tampere 

Magneettirekka Mehiläinen Oy Magneettikuvaukset Lähes koko Suomi 

Magneettirekka Terveystalo Oy Magneettikuvaukset 

 

Lähes koko Suomi  

i 

Magneettirekka 

 

Botnia Scan Oy Magneettikuvaukset 

 

Lähes koko Suomi 

 

Magneettirekka Radiologikeskus Oy Magneettikuvaukset, 

mammografia 

Lähes koko Suomi 

Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon lisäksi myös kolmannen sektorin toimijat 

ovat ottaneet käyttöön liikkuvia terveyspalveluita. Näissä on kyse hoidon sijaan 

neuvontapalveluista (taulukko 5). 

Taulukko 5. Kolmen sektorin järjestämiä liikkuvia palveluita Suomessa.  

Nimi Palveluntarjoaja Palvelut Alue 

Kuuloauto Kuuloliitto Ry Seulonta, neuvonta ja ohjaus Valtakunnallinen 

Liikkuva 

terveyspalveluyksikkö 

Helsingin 

diakonissalaitos 

Neuvonta suonensisäisten 

huumeiden käyttäjille 

Tampere ja Vantaa 

4.2 Palveluautoratkaisun vaikutus CO2-päästöihin 

Hankkeen yhtenä tehtävänä tarkastellaan, voidaanko liikkuvien palvelujen avulla 

vähentää terveydenhuoltojärjestelmästä koituvia CO2-päästöjä. Tätä tarkastelua 

varten valittiin kohdealueeksi Pohjois-Pohjanmaan kaikkein harvinten asuttu alue 

Koillismaa. Tutkimus on kuvattu tarkemmin julkaisussa Pohjosenperä, Kotavaara 

& Juga (2019). 

Kyseisellä alueella on kolme kuntaa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo, 

joissa asuu yhteensä 27 000 asukasta 14 327 neliökilometrin alueella, jolloin 

väestötiheys on 1,9 asukasta per km2. Alueen väestö on iäkästä, 28.2 % asukkaista 

on yli 65-vuotiaita ja terveyspalvelujen kysyntä on suuri. Asukkaista 7 800 asuu yli 

20 minuutin ajomatkan päässä terveyskeskuksesta. 

Tarkastelussa vertailtiin kahta skenaariota: nykyinen toimintamalli (kuvio 13), 

jossa perusterveydenhuollon käyttäjät matkustavat kotoaan terveyskeskukseen ja 

takaisin kotiin. Toinen skenaario (kuviot 14 ja 15) on GIS menetelmin laskettu 
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malli, jossa palveluautot kiertävät alueella tavoittaen mahdollisimman hyvin 

kaukana kuntakeskuksista asuvat käyttäjät. 

 

Kuvio 13. Skenaario 1., nykyinen strategia 

Liikkuvien palvelujen skenaariossa asukkaat, jotka asuvat enintään 20 minuutin 

ajomatkan päässä terveyskeskuksesta käyttävät terveyskeskusta, mutta tätä 

kauempana asuvat käyttäjät käyvät terveyskeskuksen sijaan alueella kiertävien 

palveluautojen pysähdyspaikoissa (kuvio 14). Nämä pysähdyspaikat on 

paikkatietoperusteisesti laskettu mahdollisimman hyvin kyseisten alueiden väestön 

saavutettaviksi. 
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Kuvio 14. Skenaario 2., GIS-menetelmin laskettu liikkuviin palveluautoihin perustuvat 

pysähdyspaikat 

Pysähdyspaikkojen väliset palveluauton ajoreitit käyvät ilmi kuviosta 15. Kyseessä 

on kolme palveluautoa, jotka lähtevät joka arkipäivä yksi kustakin 

terveyskeskuksesta, joihin ne myös palaavat päivän lopuksi. Kunkin reitin ajoaika 

vaihtelee 1,5 ja 4,2:n tunnin välillä, jolloin palveluun jää aikaa 4,6-7,2 tuntia. 
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Kuvio 15. Skenaario 2:n liikkuvien autojen ajoreitit 

Kummastakin skenaariosta laskettiin vuosittaiset CO2-päästöt kertomalla 

viikoittaiset reitit 52:lla ja kertomalla tunnit, ajomatkat ja CO2-päästöt luvulla 3,4, 

joka vastaan perusterveydenhuollon palvelujen käyttöä vuosittain (Lankila et al., 

2016). 

Taulukosta 6 ilmenee kummankin skenaarion tuottamat laskennalliset ajoajat, 

ajetut kilometrit ja CO2-päästöt. Liikkuviin palveluautoihin perustuva malli 

vähentää palvelumatkoista koituneita CO2-päästöjä 49 %, mikä tarkoittaisi 

vuodessa 170 tonnin päästövähennystä vuodessa. 

Taulukko 6. Palveluskenaarioiden vertailu 

 Skenaario1 
Terveyskeskukset 

Skenaario2 
Liikkuva 
palvelu 

Säästö Säästö % 

Ajotunnit 44 044 24 674 19 370 44 

Ajokilometrit 2 392 475 1 120 037 1 272 438 53 

CO2-päästöt (kg) 345 658 175 188 170 470 49 
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Analyysin perusteella voidaan päätellä, että harvaan asutulla alueella CO2-päästöjä 

voidaan vähentää perusterveydenhuollossa merkittävästi liikkuvan 

palveluratkaisun avulla. Kyseinen malli myös tasa-arvoistaisi 

terveydenhuoltojärjestelmän saavutettavuutta.  

Liikkuvien palvelujen avulla CO2-päästöjen minimoiminen näyttäisi kuitenkin 

tuottavan vain osittain optimoidun ratkaisun. Esitetty malli vaatii siten pohdintaa 

sen soveltuvuudesta terveydenhuollon kokonaisuuteen. Pohdittava olisi ainakin 

lisääkö ratkaisu kohtuuttomasti tarvittavan henkilökunnan määrää verrattuna 

alueen asukasmäärään ja saavutettuun hyötyyn. Ydinkysymyksiä ovat myös, 

minkälainen kutsuperustainen malli tukisi liikkuvan palvelun käyttöä, ja kuinka 

palvelua kehitettäisiin terveydenhuollon ja käyttäjien tarpeet huomioiden. 

Huomioitava on myös liikkuvan palvelun kalustokustannukset, sillä 

esimerkiksi pakettiautoon rakennetun yksikön hankintahinta on useita satoja 

tuhansia euroja. Tämän vuoksi hankkeen aikana alueen kuntayhtymissä on pohdittu 

niin sanotun liikuteltavan palvelun käyttöönottoa. Sillä tarkoitetaan mallia, jossa 

terveyspalveluita toteutetaan käyttäen kevyitä, liikuteltavia kalusteita ja 

hyödynnetään olemassa olevia tiloja, kuten kouluja ja vanhainkoteja. Mallissa 

hoidossa tarvittavat kalusteet ja henkilökunta liikkuu tavallisen pakettiauton avulla. 

Esimerkiksi peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella kyseisen mallin 

käyttöönottoa on pohdittu sovellettavaksi hammashoidon palveluissa. Liikuteltava 

kalusto mahdollistaa hammastarkastusten ja periaatteessa myös paikkausten 

toteuttamisen lähellä käyttäjiä, jolloin säästetään merkittävästi käyttäjien 

liikkumiseen tarvittavaa aikaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia.  

4.3 Liikkuvan palvelun kehittäminen palvelumuotoilun avulla 

Liikkuvien palveluiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen edellyttää 

strategista johtamista (Sirviö et al., 2017). Tässä tärkeä teema on käyttäkeskeisyys 

(user-centricity), jossa käyttäjät osallistuvat kaikkiin palvelun kehittämisen 

vaiheisiin. Terveydenhuollossa käyttäjäkeskeisyydellä tarkoitetaan palveluiden 

suunnittelua asukkaiden tarpeiden lähtökohdista, ja muutosta tuottajakeskeisestä 

toiminnasta käyttäjäkeskeiseksi (Jäppinen ja Nieminen, 2014). Käyttäjäkeskeisyys 

on tärkeä osa palvelun laadun ja taloudellisen tehokkuuden parantamisessa, koska 

siten voidaan vähentää tarpeettomia palvelun osia, sekä päällekkäistä logistiikkaa, 

ja lopulta palvelu vastaa paremmin käyttäjien odotuksia (Jäppinen ja Sallinen, 

2012).  
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Palvelumuotoilu (Stickdorn ja Schneider, 2011; Polaine et al., 2013) 

tunnistetaan tärkeäksi ajuriksi terveydenhuoltojärjestelmien muuttuessa kohti 

käyttäjäkeskeisiä malleja (Malmberg et al., 2019). Tässä hankkeessa aihetta 

tutkittiin siltä osin, kuinka palvelumuotoilun avulla voidaan kehittää 

käyttäjäkeskeisyyttä terveydenhuollon liikkuvissa palveluissa (Juga, Pohjosenperä 

ja Peltomaa, 2020). Tarkemmin työssä kartoitettiin käyttäjäkeskeisen 

palvelumuotoiluprosessin vaiheet ja kuinka käyttäjät voivat osallistua niihin. 

Aineistona hyödynnettiin Suomessa toteutettuja liikkuvien palveluiden (ks. alaluku 

4.1) suunnitteluprosessien kuvauksia. 

Esimerkkejä käyttäjien osallistamisessa palvelumuotoilussa eri liikkuvien 

palveluiden kehittämisessä on listattu taulukossa 7. Eri tapauksissa on hyvin 

erilaisia tapoja käyttäjien osallistamiseen ja myös osallistamisen taso vaihtelee 

paljon. 

Taulukko 7. Käyttäjän osallistamisen keinoja ja käytännön toimia palvelumuotoilun eri 

vaiheissa 

Prosessin vaihe Käytännön toimet 

Tarpeiden määrittely Kyselyt, asukkaiden aloitteet, aiempien tutkimusten ja selvitysten 

hyödyntäminen, kilpailija-analyysi, tiedonhankinta yksittäisten käyttäjien ja 

käyttäjäryhmien kokemuksista. 

Konseptin kehitys 

 

Palaverit, työpajat, teematapahtumat, graafiset ja kokeelliset 

suunnittelumetodit, kuten esim. luonnostelu (blue printing), ohjelmistotyökalut 

Testaus (prototyping) Testaus eri käyttäjäryhmillä (esim. lapset, vanhukset), työn simulointi esim. 

opiskelijoilla, harjoittelun videointi 

Käyttöönotto Käyttäjäkokemusselvitykset, epämuodolliset haastattelut 

Toiminnan mittaus Strukturoidut käyttäjäkokemusselvitykset (esim. NPS-suositteluindeksi).  

Tapaukset osoittavat hyvin erilaisia lähestymistapoja palvelumuotoiluun 

suunnittelutöiden eri vaiheissa. Prosessin systemaattinen noudattaminen 

palvelutarpeiden määrittelystä toiminnan mittaamiseen voi tuottaa hyviä tuloksia 

silloin kun palvelulla on selkeästi tunnistettavia osia, jotka voivat hyötyä 

yhteissuunnittelusta. Esimerkiksi joissakin tilanteissa voidaan keskittyä enemmän 

palvelumuotoilu prosessin alkuvaiheisiin, kuten markkinaselvityksiin ennen 

aiemmin hyväksi todistetun palvelukonseptin investointipäätösten tekoa. 

Prosessin eri vaiheiden tunnistamisen lisäksi on tärkeää erottaa eri 

käyttäjäryhmät, joita suunnittelussa osallistetaan. Yleisesti eri käyttäjäryhmiä 

osallistetaan melko tasaisesti prosessin eri vaiheissa, mutta vaihtelua on siinä, 

keskitytäänkö enemmän asiakasorganisaation, vai oman palveluorganisaation 
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tarpeisiin. Tällä voi olla vaikutusta siihen, kuinka liikkuva palvelu lopulta 

muotoutuu osaksi laajempaa terveydenhuollon ekosysteemiä sekä liikkumiseen ja 

saavutettavuuteen liittyviin näkökohtiin. 

Tutkituissa tapauksissa palvelumuotoilun lähestymistapojen – prosessin eri 

vaiheet ja käyttäjäryhmien osallistaminen – avulla on saavutettu toimivia palveluita, 

jotka ovat käytössä eri puolella Suomea. Kuitenkin näyttäisi siltä, että 

käyttäjäorganisaatioilta tarvitaan systemaattisempi strategia, jotta voidaan 

selventää liikkuvien palveluiden rooli ja vakiinnuttaa viitekehys niiden pitkän 

aikavälin kehittämiseen. Lisäksi näyttäisi, että seurantavaihe, joka sisältää 

palautteen keräämisen ja toiminnan mittaamisen, toteutuminen pitäisi varmistaa 

erityisesti, jos kyseessä on projektiorganisaatio, jonka työ loppuu projektin 

päättyessä. 

4.4 Erikoissairaanhoidon jalkauttamisen vaikutus CO2-päästöihin 

Ensimmäisen ja kolmannen työpaketin tulosten valmistuttua heräsi ajatus 

hyödyntää liikkuvan palvelun ajatusta, joka hyödyntäisi sijainneiltaan hyviksi 

osoittautuneita terveyskeskuksia. Silloin joitakin valittuja erikoisairaanhoidon 

palveluja tarjottaisiin OYS:n lisäksi muutamissa terveyskeskuksissa. 
Ensimmäisessä laskelmassa lasketaan sopivat sijainnit palvelupaikkojen 

lukumäärän lisääntyessä. Analyysi perustui sijainninoptimointiin. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että annettu määrä palvelupisteitä pyritään sijoittamaan niin, 

että ihmisten keskimääräinen etäisyys palveluihin on minimoitu. Analyysissä 

voidaan määrittää haluttu määrä pakollisia sijainteja, esimerkiksi palvelupisteitä, 

jotka ovat jo olemassa, ja haluttu määrä vaihtoehtoisia sijainteja eli paikkoja, joiden 

välillä palvelun sijoittamista harkitaan.  
Mikäli Pohjois-Pohjanmaalla tarjottaisiin erikoissairaanhoidon palveluja 

Oulun lisäksi vain yhdessä paikassa, sopivin sijainti olisi Ylivieska, joka olisi 

tällöin lähin palvelu 89 481 ihmiselle. Tämä vastaa karkeasti Kalajokilaakson ja 

Pyhäjokilaakson aluetta. Jos palveluja tarjottaisiin Oulun lisäksi kahdessa paikassa, 

parhaat sijainnit olisivat Ylivieska ja Kuusamo. Tässä vaihtoehdossa Kuusamo 

palvelisi karkeasti ottaen Kuusamon ja Taivalkosken aluetta (kuvio 17). Oulun 

lisäksi kolme seuraavaa saavutettavuuden kannalta optimaalista sijaintia olisivat 

Ylivieska, Kuusamo ja Raahe (ks. kuvio 16). 
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Kuvio 16. Pohjanmaan väestön jakautuminen lähimpään erikoissairaanhoidon 

palveluun OYS:n sekä viiden terveyskeskussijainteihin saavutettavuuden perusteella 

optimoidun palvelupisteen skenaariossa. 



53 

Taulukossa 8 esitetään eri vaihtoehtojen vaikutukset matkoihin kilometreinä, 

tunteina ja CO2-päästöillä mitattuina. Samat tiedot on lisäksi muutettu 

henkilömäärään suhteutetuiksi luvuiksi. 

Taulukko 8. Yhdensuuntaiset matkat kotoa palvelusijainteihin erikoissairaanhoidon 

alueellisen palveluverkon skenaarioissa.  

Palvelusijainti Kunnat 

Matkat yhteensä  Keskimäärin per henkilö 

km (1000) tunnit (1000) CO2 (t) km minuutit CO2 (kg) 

OYS Oulu 23 395 350 3 219  57 51 8 

OYS+1 + Ylivieska 15 000  238 2 090  37 35 5 

OYS+2 + Kuusamo 11 366 191 1 607  28 28 4 

OYS+3 + Raahe 9 522  169 1 363   23 25 3 

OYS+4 + Kärsämäki 9 246  154 1 223   23 23 3 

OYS+5 + Pudasjärvi 7 867  146 1 138   19 21 3 

Esitetty laskelma on hyvin karkea, sisältäen vain asukkaiden yhdensuuntaiset 

matkat kotoa lähimpään palvelupisteeseen. Siten mallia tulee tarkentaa ja esittää 

oikeiden sairaanhoidollisten tapausten avulla, kuinka malli soveltuu 

terveydenhuollon kokonaisuuteen. Kuitenkin tarkastelu antaa viitteitä 

jalkautettavien melko mittavista mahdollisuuksista parantaa 

terveydenhuoltojärjestelmän kokonaissaavutettavuutta terveyskeskuksiin 

jalkautettavien palvelujen avulla. 

Tämän hankkeen eri tarkasteluiden vaikutukset CO2-päästöihin vaihtelevat 

melko paljon keskenään. Näistä tarkasteluista nimenomaan erikoissaraanhoidon 

jalkauttamisella näyttäisi olevan ylivoimaisesti suurin potentiaali. 
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5 Yhteenveto 

Hanke tuotti merkittävää uutta tietoa terveyspalvelujärjestelmien kehittämiseen 

vähähiilisemmiksi erityisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tarkemmin hanke 

tuotti uutta tietoa siitä, kuinka kehittyvillä̈ logistiikkaratkaisuilla voidaan tehostaa 

SOTE-lähipalveluiden saatavuutta ja vähähiilisyyttä kustannustehokkaasti. 

Käytännössä tuloksena on tutkittua tietoa siitä, millaisia palveluverkkoja kannattaa 

ylläpitää, rakentaa ja kehittää Pohjois-Pohjanmaan harvaan asutuilla alueilla 

tulevaisuuden väestörakenteen ja saavutettavuuden näkökulmasta. Kehittämistarve 

määriteltiin yhdessä sidosryhmien kanssa, jotka myös osallistuivat aktiivisesti 

hankkeen puitteissa tehtyyn kehittämistyöhön. Hanke tarjoaa alueen 

terveydenhuolto-organisaatioille ja poliittisen päätöksentekoon konkreettisia 

malleja palvelujen kehittämiseen ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseen.  

Molemmat hankesuunnitelmassa ennakoidut SOTE-uudistukseen kytkeytyvät 

riskit realisoituivat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisen ja yksityisen 

palvelutuotannon integraatio ei toteutunut suunnitellulla tavalla, ja avaukset 

yksityisten toimijoiden mahdollisuuksista eivät realisoituneet. Riskeihin kuitenkin 

reagoitiin suunnitellusti toteuttamalla aktiivista, molemminpuolista viestintää 

keskeisten sidosryhmien kanssa, jolloin todettiin, että hanke tuo tarpeellista, 

puolueetonta ja tutkimukseen perustuvaa tietoa SOTE-uudistukseen 

hallintomallista riippumatta. Hankkeen tulokset ovat toimijoiden käytettävissä 

sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää edelleen uudistettaessa paikallistasolla sekä 

maakunnan kattavaksi kokonaisuudeksi.  

Hanke keskittyi uuden tiedon tuottamiseen. Tuloksena havaittiin Pohjois-

Pohjanmaan terveysasemien sijaitsevan kokonaissaavutettavuuden näkökulmasta 

optimaalisilla paikoilla. Saavutettavuuteen voidaan vaikuttaa lähinnä 

palvelupaikkojen lukumäärällä ja joukkoliikenneyhteyksiä kehittämällä. 

Terveydenhuollon materiaalilogistiikkaa voidaan kehittää vähähiilisemmäksi ja 

kustannustehokkaammaksi keskitetyn ja koordinoidun varasto- ja jakelumallin 

avulla. Liikkuvilla perusterveydenhuollon palveluratkaisuilla voidaan puolestaan 

hieman edistää vähähiilisyyttä, mutta keskuksien ulkopuolinen asiakasrajapinta, eli 

kiinteästä palveluverkosta etäällä oleva väestö on vähäinen, mikä heikentää 

huomattavasti liikkuvien palvelujen avulla saavutettavien päästövähennysten 

hyötyä. Selkeästi suurempi vaikutus voidaan saada kuitenkin ulottamalla 

erikoissairaanhoidon palveluita laajemmin terveyskeskuksiin. Yleisesti, jos 

terveyspalvelut ovat hyvin saavutettavissa ja tavarat liikkuvat niihin järkevästi, 

vähähiilisyys seuraa siitä automaattisesti.  
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Näistä tuloksista viestittiin vuorovaikutteisesti koko hankkeen ajan 

sidosryhmien kanssa. Kyseiset sidosryhmät puolestaan tekevät päätökset 

muutosesitysten toteuttamisesta ja niiden mahdollisesta viemisestä käytäntöön.  

Hanke tarjosi tutkimukseen perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tuloksia 

terveyspalvelujen saavutettavuudesta, logistiikasta ja liikkuvista palveluista 

hyödynnetään siten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää uudistettaessa, mikä on 

yhä ajankohtaisempi kysymys hankkeen päättyessä. Käytännössä hyödyntäjätahoja 

ovat muutosvalmisteluorganisaatiot, poliittiset päättäjätahot, kunnat, kuntayhtymät, 

sairaanhoitopiirit ja yksityiset terveyspalveluorganisaatiot. Hankkeen aiheisiin 

liittyvä tutkimus jatkuu tulosten tieteellisen raportoinnin osalta myös hankeajan 

päätyttyä. Näiden tutkimusten tuloksista tiedotetaan hyödyntäjätahoille.  
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Kuvio 17. Pohjois-Pohjanmaan alkaen 75-vuotiaan vanhusväestön alueellinen rakenne 

1×1 km väestöruuduittain (Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä YKR, Suomen 

ympäristökeskus, SYKE ja Tilastokeskus). 
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Kuvio 18. Terveysasemien saavutettavuus henkilöautolla nopeinta reittiä pitkin 

asutuista väestöruuduista lähimpään palvelupisteeseen sekä palvelupisteisiin 

ohjautuva alkaen 75-vuotias vanhusväestö. 
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Kuvio 19. Terveysasemien saavutettavuus henkilöautolla nopeinta reittiä pitkin 

asutuista väestöruuduista lähimpään palvelupisteeseen supistuvan palveluverkon 

skenaariossa sekä palvelupisteiden tärkeys maakunnan alkaen 75-vuotiaan 

vanhusväestön kokonaissaavutettavuuteen nähden. 
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Kuvio 20.  Alkaen 75-vuotiaan vanhusväestön saavutettavuuden alueellinen muutos 

terveysasemien supistuvan palveluverkon skenaariossa. 
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Kuvio 21. Pohjois-Pohjanmaan 0-6 vuotiaiden lasten alueellinen rakenne 1×1 km 

väestöruuduittain (Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä YKR, Suomen 

ympäristökeskus, SYKE ja Tilastokeskus) 
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Kuvio 22. Neuvoloiden saavutettavuus henkilöautolla nopeinta reittiä pitkin asutuista 

väestöruuduista lähimpään palvelupisteeseen sekä palvelupisteisiin ohjautuvat 0-6 

vuotiaat lapset. 
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Kuvio 23. Neuvoloiden saavutettavuus henkilöautolla nopeinta reittiä pitkin asutuista 

väestöruuduista lähimpään palvelupisteeseen supistuvan palveluverkon skenaariossa 

sekä palvelupisteiden tärkeys maakunnan 0-6 vuotiaiden lasten 

kokonaissaavutettavuuteen nähden. 
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Kuvio 24. 0-6 vuotiaiden lasten saavutettavuuden alueellinen muutos neuvoloiden 

supistuvan palveluverkon skenaariossa. 
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Kuvio 25. Hammashoidon saavutettavuus henkilöautolla nopeinta reittiä pitkin 

asutuista väestöruuduista lähimpään palvelupisteeseen sekä palvelupisteisiin 

ohjautuva väestö. 
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Kuvio 26. Hammashoidon saavutettavuus henkilöautolla nopeinta reittiä pitkin 

asutuista väestöruuduista lähimpään palvelupisteeseen supistuvan palveluverkon 

skenaariossa sekä palvelupisteiden tärkeys maakunnan väestön 

kokonaissaavutettavuuteen nähden. 
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Kuvio 27. Väestön saavutettavuuden alueellinen muutos hammashoidon supistuvan 

palveluverkon skenaariossa. 
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