
Paikkatieto – avain sairaaloiden 
saavutettavuuden analysointiin
Saavutettavuusanalytiikka mahdollistaa palveluyksiköiden ja potilasryhmien sijainnin maantieteellisen 
kysynnän ja tarjonnan arvioinnin. Sitä voi käyttää tukena palvelujen järjestämisen suunnittelussa.

Keskitetään ja lakkautetaan – näiden termien 
ympärillä käyty keskustelu herättää ihmisissä 
aina huolen terveyspalvelujen sijainnista. Sen 
sijaan, että sairaaloita tarkasteltaisiin vain nii-
den omien lukujen valossa, on syytä huomioida 
väestö sairaaloiden ympärillä.

Saavutettavuus on maantieteellinen termi, jo-
ka kuvaa mahdollisuutta päästä tiettyyn sijain-
tiin tai pääsyn helppoutta. Suomen väestöraken-
ne, laajat harvaan asutut alueet ja muutamat ti-
heät kaupunkiseudut, asettavat haasteen yhden-
vertaisten terveyspalvelujen järjestämiselle. Sai-
raalan sijaintikaupungin koko vaikuttaa sairaa-
lan väestöpohjaan, mutta syvemmin asiaa tar-
kasteltaessa mielenkiinto keskittyy väestöön, jo-
ka on sijoittunut sairaaloiden läheisyyteen, hie-
man etäämmälle ja sairaaloiden välimaastoon.

Haasteina harva asutus ja pitkät etäisyydet

Terveyspalvelujen saavutettavuutta on tutkittu 
erityisesti harvan asutuksen ja pitkien etäisyyk-
sien alueilla, kuten Australiassa (1,2) ja Kana-
dassa (3). Lisäksi on tarkasteltu maaseutumai-
sia alueita (4,5). Väestön sijainnin haasteet 

terveyspalvelujen järjestämisessä eivät siis kos-
ke ainoastaan Suomea. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön toimeksiannosta sairaaloiden saavu-
tettavuutta Manner-Suomessa on selvitetty jo 
vuosina 2011–2013 (6,7), mutta tietoa tarvitaan 
myös paikallistasolla.

Suomi on edelläkävijä väestöön liittyvien 
paikkatietoaineistojen hyödyntämisessä. Tästä 
hyvä esimerkki ovat tutkimuksessamme hyö-
dynnetyt Tilastokeskuksen (8) väestöruudut, 
jotka kuvaavat väestön sijoittumisen jopa 

250 × 250 metrin tarkkuudella koko maassa. 
Tutkimukseemme on koottu myös sairaaloiden 
sijaintitieto koordinaattimuodossa. Liikennevi-
raston (9) ylläpitämä tie- ja katuverkkoaineisto 
Digiroad sisältää puolestaan tiedon tiestöstä, jo-
ta pitkin palveluihin liikutaan. 

Geoinformatiikan menetelmillä paikkatieto-
aineistoja hyödyntäen selvitimme Oulun yli-
opistollisen sairaalan eritysvastuualueen sairaa-
loiden saavutettavuutta suhteessa väestöön. 
OYS:n erityisvastuualueella pieniä asuinkeskit-
tymiä on runsaasti ja asumattomat alueet ovat 
laajoja (Liitekuva 1 artikkelin sähköisessä versi-
ossa, www.laakarilehti.fi > Sisällysluettelot > 
24–31/2018). Paikkatieto-ohjelmiston (ArcGIS) 
avulla selvitimme kunkin väestöruudun etäisyy-
den lähimpään sairaalaan, tässä tapauksessa 
matka-ajassa mitattuna (kuva 1). Lähin sairaala 
voi olla myös eri sairaanhoitopiirin alueella. 

Väestön epätasainen jakauma aiheuttaa sen, 
että vaikka yli kolmen tunnin matka-aikoja on 
maantieteellisesti laajalla alueella, siellä asuu 
vain 1,3 % alueen väestöstä. Kaupunkiseuduilla 
ja niiden läheisyydessä, alle tunnin matkan 
päästä sairaalasta asuu 82,4 % alueen väestöstä. 
Alle viidenneksellä alueen väestöstä matkaa lä-
himpään sairaalaan on yli tunnin verran ja alle 
5 %:lla yli kaksi tuntia.

Saavutettavuuden analysointi 
päätöksenteon tueksi

Saavutettavuusanalyysi tuo arvokasta tietoa. Op-
timoinnin avulla voidaan esimerkiksi selvittää 
saavutettavuuden näkökulmasta tärkeimmät 
terveyspalvelupisteet. Toisaalta on myös mah-
dollista etsiä uudelle palvelupisteelle optimaali-
nen sijainti kaupunkiseudulta. Tarkastelu voi 
koskea koko väestöä tai esimerkiksi lapsi- tai 
vanhusväestöä. 

Paikkatiedon ja analyysien avulla voidaan luo-
da nykyistä varmempi pohja päätöksenteolle. 
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Se, miten terveyspalveluyksiköiden lisääminen, 
poistaminen tai muutokset niiden palveluvali-
koimassa ja työnjaossa vaikuttavat palvelujen 
todelliseen saavutettavuuteen, on mahdollista 
selvittää laskennallisesti. 

Työvoima, kuten moni muukin resurssi, on 
rajallinen. Sen vuoksi palveluyksiköiden aiem-
paa tarkempi profilointi, jossa usein tarvittavat 
ja kiireelliset palvelut olisivat järkevällä lähietäi-
syydellä ja harvemmin tarvittavat, usein suurta 
resursointia vaativat palvelut puolestaan isom-
missa keskuksissa, parantaisi saatavuutta hei-
kentämättä saavutettavuutta. Pienehkö osa saa-
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tavuudesta on hoidettavissa työvoiman liikku-
misella. 

Paikkatiedon vakiintuneempi käyttö tukisi 
suunnittelua ja huomio voitaisiin kohdistaa pa-
remmin saatavuus- ja resurssinäkökohtiin sekä 
päätöksentekoon. ●

Analyysi on rahoitettu yhteistyössä Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin sekä IMPRO-hankkeen 
kanssa. IMPROa rahoittaa Suomen Akatemian 
yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neu-
vosto.

KuvA 1.

oulun yliopistollisen sairaalan 
erityisvastuualueen sairaaloiden 
saavutettavuus vuoden 2016 
väestölle tieverkkoa pitkin 
mitatussa matka-ajassa. 

vaaleimmalta alueelta pääsee 
sairaalaan puolessa tunnissa, ja 
tummimmalta alueelta matka-aika 
on yli kolmen tunnin mittainen.
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LIITEKuvA 1. 

oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen väestö vuonna 2016 kuvattuna 1 x 1 kilometrin ruuduissa.  

Kartan valkoisella alueella ei ole asutusta.
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